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Charles W. Calomiris – profesor Uniwersytetu Columbia, USA. Wykłada finanse w Columbia
University Graduate School of Business oraz w Szkole Spraw Międzynarodowych i Publicznych
(School of International and Public Affairs). Jego zainteresowania badawcze dotyczą kilku dziedzin:
bankowości, finansów przedsiębiorstw, historii finansów, polityki monetarnej. Uznany za jednego
z czołowych historyków finansów. Studia licencjackie ukończył na Uniwersytecie Yale w 1979 r.
W 1985 r. obronił doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Stanforda, jego praca poświęcona była
Podatkowej teorii pieniądza w perspektywie historycznej (Historical Perspectives on the Tax-Based
Theory of Money). Jest członkiem amerykańskiego Komitetu Cieni ds. Regulacji dla Sektora
Finansowego (Shadow Financial Regulatory Committee), Komitetu Otwartego Rynku (Open Market
Committee) oraz Okrągłego Stołu Ekonomistów ds. Finansów (Financial Economists Roundtable).
Jest Research Associate amerykańskiego Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (NBER) oraz
Visiting Research Fellow w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW). Członek grupy
zadaniowej ds. praw własności w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda. Kieruje także
projektem dotyczącym deregulacji w obszarze finansów w amerykańskim think-tanku American
Enterprise Institute. W przeszłości współpracownik think-tanku Council on Foreign Relations; członek
komisji doradzającej rządowi Stanów Zjednoczonych (International Financial Institution Advisory
Commission) w sprawie reformy MFW, Banku Światowego i regionalnych banków rozwoju oraz WTO,
a także doradca lub visiting scholar Banków Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Chicago, Cleveland,
St. Louis, i Filadelfii, Rady Rezerwy Federalnej, Banku Światowego. Doradzał rządom Meksyku,
Argentyny, Japonii, Chin, Salwadoru, Brazylii, Kolumbii, a także władzom stanów Connecticut
i Massachusetts. Od września 2011 r. jest członkiem Doradczego Komitetu Naukowego
przy Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego w Europejskim Banku Centralnym.
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Systemy bankowe to układ między władzami, inwestorami, ale i elektoratem politycznym. I ten układ decyduje o zasadach gry, o czymś, co nazywam grą w okazje bankowe. Zatem zasady gry dotyczące wejścia na rynek, konkurencyjności, alokacji kredytu i alokacji strat wynikają głównie z czynników politycznych, czyli układu, swoistej koalicji, która decyduje o strukturze i wynikach systemu bankowego – stwierdził prof. Charles
Calomiris, profesor Columbia University Graduate School of Business, gość specjalny 128 seminarium BRECASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium odbyło się w Warszawie, w październiku 2013 r.
W scentralizowanym autokratycznym systemie państwowym mamy do czynienia ze zjawiskiem sieci kolesi dzielących się zyskami. Klasycznym przykładem jest Meksyk; z wyjątkiem czasów rewolucji,
kiedy panował chaos i każdą inwestycję mogli przejąć żołnierze. Zupełnie odmiennym przykładem państwa autokratycznego jest Brazylia, której rząd nigdy nie był w stanie sprawować nadmiernej kontroli nad gospodarką, zwłaszcza nie był skuteczny w poborze podatków.
W demokracji liberalnej (Kanada) zasady gry uniemożliwiają wszystkim grupom społecznym przejęcie
kontroli nad systemem bankowym i wykorzystanie tego systemu jako środka przejęcia zasobów innych
grup. A tymczasem w demokracji populistycznej (Stany Zjednoczone) rządząca koalicja wykorzystuje system bankowy, by przejąć zasoby innych grup społecznych, co prowadzi do obniżenia i destabilizacji akcji kredytowej. Bowiem przesunięcie zasobów zwykle polega na udzielaniu kredytów po preferencyjnych stawkach osobom zaprzyjaźnionym.
Z analizy historii bankowości w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wynika, że jeśli państwo demokratyczne boryka się z problemami, ma kłopoty z finansowaniem wydatków
Polityczne korzenie kryzysów bankowych
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(zwłaszcza w czasie wojny), to system bankowy, w razie konieczności, zostanie dokooptowany, by służyć interesom państwa, dlatego, przykładowo, bankowość w Wielkiej Brytanii była zacofana przez ponad wiek.
Dzisiejsze banki nie mają nic wspólnego z bankami XIX czy początku XX wieku. Czy powodem 12
kryzysów bankowych w Stanach Zjednoczonych nie jest globalny charakter banków? Tych, które decydują o całym systemie, a ponieważ są globalne to przenoszą na amerykański grunt ryzyko z innych
krajów? (Stanisław Kasiewicz, SGH). Ocenia się, że szoki zagraniczne spowodowały mniej więcej
połowę z 12 amerykańskich kryzysów bankowych (Ch. Calomiris). Przykładowo kryzys roku 1825
wziął się właśnie z zagranicy, po części również kryzys w 1807 r. Jednak powodem połowy amerykańskich kryzysów bankowych były przyczyny wewnętrzne. Przenosiły się do innych krajów. Przykładem
kryzys roku 1907, który zmusił władze Meksyku do przygotowania specjalnego pakietu pomocy dla
banków i tym samym wynalazł sekurytyzację, która została wymyślona jako mechanizm rządowy, by
zapewnić bodźce dla banków. Stany Zjednoczone były więc źródłem zmienności, tak jak i Kanada, która
również powodowała dużą zmienność na rynkach.
Opisując sytuację sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych Ch. Calomiris zwrócił uwagę na olbrzymie transfery, których banki dokonywały do grup aktywistów miejskich w zamian za zgodę na fuzję (Stefan Kawalec, Capital Strategy). Jakiego typu były to porozumienia? Do czego konkretnie
banki się zobowiązywały? Grupy aktywistów miejskich są z siebie bardzo dumne (Ch. Calomiris).
W czasie przesłuchań w Kongresie chwalą się umowami, na podstawie których dostały miliony czy biliony dolarów od banków w wyniku ustępstw. Grupa aktywistów przekazuje uzyskane środki elektoratowi albo pieniądze przekazywane przez banki mają formę darowizny dla grupy miejskich aktywistów. Zatem dysponujemy zeznaniami przedstawicieli tych grup w Kongresie. Często powtarzają, że tylko
ten bank, który płaci jest dobrym obywatelem.
Czy należy rozdzielić banki detaliczne i uniwersalne od inwestycyjnych? Czy na ten proces jest już
zdecydowanie za późno? (pytanie internauty). Opowiadam się za globalną uniwersalną bankowością (Ch. Calomiris). Kanada jest świetnym przykładem bardzo dobrego, skutecznego systemu
opartego na globalnej bankowości uniwersalnej. W systemie kanadyjskim co 5 lat obowiązuje przegląd ustawy o prawie bankowym. Dzięki temu bardzo szybko wprowadzane są innowacje finansowe, również w bankowości uniwersalnej. W latach 60. i 70. XX wieku, w przeciwieństwie do innych
krajów, Kanada uniknęła erozji bazy depozytowej. Dzisiaj banki są bardzo zdywersyfikowane. To są
globalne banki uniwersalne. Banki kanadyjskie bardzo szybko się dostosowują. W rozwoju bankowości
uniwersalnej Kanada o kilka długości wyprzedza Stany Zjednoczone. Dzięki temu banki kanadyjskie mają świetne wyniki. Zatem nieprawdziwa jest teza, że bankowość uniwersalna jest niedobra.
Wręcz przeciwnie.
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Song Hongbing (Wojna o pieniądz 2. Świat władzy pieniądza) twierdzi, że kryzysy finansowe są wywoływane
przez banki w krajach, w których kontrolują emisję pieniądza (przykładem Fed) a służą przejęciu bogactwa jednej grupy przez inną (pytanie internauty). Czy kryzysy w bankowości mogą wynikać z polityki pieniężnej? Bardzo rozluźniona polityka monetarna w latach 2002–2005 przyczyniła się do podejmowania wysokiego ryzyka, co, oczywiście, pogorszyło kryzys (Ch. Calomiris). Jednak wcale nie
uważam, że niewłaściwa polityka monetarna prowadzi do kryzysów bankowych. Prowadzi do powstania baniek, jeśli chodzi o ceny aktywów, ale ona nie spowoduje kryzysu w bankowości. Konieczny jest
również nieodpowiedni poziom dźwigni finansowej w bankach. Luźna polityka monetarna to drugorzędny czynnik kryzysów bankowych. Oczywiście, ona wzmacnia kryzys, ale go nie wywołuje.
Kanada według Ch. Calomirisa jest przykładem najbardziej stabilnego systemu bankowego, w którym
reguły są stałe. Z drugiej strony obowiązuje ustawowa reguła cyklicznych zmian, czyli co pięć lat następują zmiany regulacji w systemie bankowym. Jak ta ustawowa reguła wpisuje się w stabilność systemu? (Grzegorz Poniatowski, CASE). Wydaje się, że celem ustawowej reguły jest dyscyplina i innowacyjność (Ch. Calomiris). 5-letni cykl gwarantuje szybką adaptację innowacji w systemie i niskie
ryzyko wypadnięcia pośredników z tego cyklu. To niewątpliwie można zapisać na plus cyklu. Minusem natomiast jest to, że jeśli banki nie będą działać w odpowiedni sposób, to zasady gry mogą w każdej chwili się zmienić, a najłatwiejszym sposobem jest obniżenie bariery wejścia na rynek banków zagranicznych. Taki jest zamysł cyklu weryfikacji prawa. Wydaje się, że jest to dobre narzędzie służące
modernizacji systemu bankowego jak i jego dyscyplinowaniu. Zatem innowacyjny system bankowy jest
zdyscyplinowany. Po części ta dyscyplina wynika z tego, że bankowcy wiedzą, że zasady w każdej chwili mogą ulec zmianie. Dlatego w bankowości kanadyjskiej banki zagraniczne, w tym amerykańskie odgrywają niewielką rolę. Obecnie około 7% systemu bankowego należy do banków zagranicznych. Oczywiście, to się może zmienić. Zmieniło się w Meksyku, kiedy banki meksykańskie straciły płynność, to
w końcu rząd ściągnął banki amerykańskie i inne zagraniczne. Ten sam bicz wisi nad bankami w Kanadzie.
Czy oprócz Kanady są jakieś inne przykłady wiodących gospodarek światowych, których nie dotknął
kryzys (Witold Gradoń, UE w Katowicach)? Lista, niestety, jest dość krótka. Australia, Hongkong,
Kanda, Malta, Nowa Zelandia, Singapur. Australia ostatni kryzys bankowy przeżyła w roku 1893 (Ch. Calomiris). Historycy gospodarczy twierdzą, że to wynikało z ówczesnej gospodarki ziemią, która doprowadziła do bańki na rynku. Nowa Zelandia chyba nigdy nie miała poważnego kryzysu. Na Malcie
w latach 80. XX w. były pewne problemy, ale, zgodnie ze wskaźnikiem MFW, nie był to kryzys na tyle
poważny, by zakwalifikować Maltę do krajów podlegających kryzysom bankowym.
Ch. Calomiris omówił wpływ autokratycznego scentralizowanego systemu państwowego (Meksyk) i mniej
scentralizowanego (Brazylia) na system bankowy. A co wynikałoby z porównania kłopotów sektora fiPolityczne korzenie kryzysów bankowych
i ograniczonej akcji kredytowej
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nansowego Rosji (scentralizowanej autokracji) i Chin (zdecentralizowana autokracja)? (Jan Winiecki, RPP). Kiedy inflacja w Chinach stanie się wysoce niepopularna (7 – 8 proc. rocznie), wówczas władze, podobnie jak w ostatnich 20 latach, zakręcą kurek kredytowy (Ch. Calomiris). Duże banki przestaną kredytować przede wszystkim sektor prywatny. Chociaż Chiny to scentralizowana autokracja, a rząd
dość autokratyczny, to jednak szybko reagujący na potrzeby społeczne. Tak, jak w przypadku Brazylii, państwo może się finansować stosując bardzo niepopularną politykę hiperinflacji. Chiny uniknęły
tego problemu z powodu centralizacji władzy, o wiele wyższej niż w Brazylii. Widać zatem, że Chiny
obawiają się inflacji.
Po 2008 r. mieliśmy do czynienia z wieloma regulacjami na poziomie krajowym i międzynarodowym,
których finał, oczywiście, był bardzo bolesny dla banków (Maciej Stańczuk). Efekt? System bankowy
na pewno stał się bezpieczniejszy, bo banki się dokapitalizowały, wprowadzono wiele regulacji ostrożnościowych i wszystko wskazuje na to, że do końca obecnej dekady system Bazylea III zostanie wdrożony w skali globalnej. Ale w rozważaniach pomija się wagę ryzyka papierów skarbowych. Jeżeli mówimy o zerwaniu nici relacji między bankami a rządami, to w sytuacji tego, co przeżyliśmy w ostatnich
latach nic się w tej sprawie nie zmieniło. Waga ryzyka papierów skarbowych nadal jest na poziomie
zerowym, czyli w ogóle nie konsumuje kapitału. Nie może zatem być mowy o przerwaniu związków,
które nam się nie podobają, między bankami a rządami. Grecja de facto zbankrutowała, de jure zresztą też, bo mieliśmy do czynienia z restrukturyzacją należności od wierzycieli prywatnych. Jaki zatem
sens utrzymywania fikcji, że papiery skarbowe, np. takich krajów jak Grecja, nadal są obciążone zerową wagą ryzyka? Banki dostosowując się do nowych regulacji nie mają żadnych obiekcji, żeby takie obligacje kupować, bo one w ogóle nie konsumują kapitału. A przecież w tym nowym świecie trzeciej Bazylei zaostrzone regulacje dotyczą właśnie kapitału.
System Bazylei III nie jest do końca wiarygodny w sprawie pomiaru łącznego ryzyka kredytowego
(Ch. Calomiris). Przede wszystkim nie zgadzam się z metodą, jaką przyjęto w tym systemie, czyli mierzenia ryzyka przez stosowanie wag ryzyka. Dlaczego trudno zreformować ten system? Po pierwsze, obowiązuje zerowa waga ryzyka dla papierów skarbowych. Po drugie, banki w południowej Europie mają bardzo wysoki i rosnący poziom ekspozycji na bony skarbowe swoich rządów. Dlaczego?
Mamy porozumienie między bankami a rządem, czy regulatorami. Banki mogą rozwiązać problem
finansowania wydatków publicznych. Idealne partnerstwo: ja kupię twój zły dług, a ty będziesz udawać, że mój zły bilans jest tak naprawdę dobry. Wystarczy przeanalizować wskaźniki rynkowe w przypadku największych banków i największych krajów Europy, nie tylko peryferyjnych. Układ między
rządami państw w kryzysie fiskalnym a bankami zombi polega na tym, że przymyka się oczy na niejedno zło.
Czego możemy się spodziewać po europejskich działaniach regulacyjnych, próbie utworzenia unii ban10
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kowej, procedurze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku? (Ewa Balcerowicz, CASE).
Kiedy możemy mówić o udanej unii bankowej? (Ch. Calomiris). Kiedy mamy do czynienia z odpowiednim nadzorem: skutecznym i konsekwentnym. Zatem musi to być nadzór scentralizowany. W Europie tę rolę ma pełnić EBC. Czy będzie skuteczny? Urząd jest skuteczny, jeśli może podejmować interwencje, a nie tylko prowadzić nadzór. Urząd zajmujący się interwencjami alokuje straty. Jeśli alokuje
straty, to musi ponosić odpowiedzialność za decyzje związane z alokacją strat. A to możliwe, jeśli nie
jest władzą fiskalną. Unia bankowa zatem wymaga wpierw przyjęcia zasad podziału strat i wprowadzenia demokratycznego mechanizmu dotyczącego podziału i przyznawania odpowiedzialności. Problem unii bankowej jest taki sam jak w przypadku unii walutowej. Ani jedna, ani druga nie będą skuteczne bez unii fiskalnej. To podstawowa bariera Unii Europejskiej. Wspólna Europa to ciągle teoria,
dążenie by coś utworzyć, ale nie tworząc realnych instytucji.
Rozważania o politycznych korzeniach kryzysów bankowych z punktu widzenia teorii public choice
oraz rozważania o koalicjach redystrybutywnych (zgodnie z kierunkiem myślenia Mancura Olsona)
są bardzo interesujące. Jednak w takim ujęciu, polityka monetarna, jak się wydaje, przestaje być problemem. Znika? Czyżby polityka była jedynie detonatorem? Czymś, co samo funkcjonuje? (J. Winiecki).
W zdecentralizowanych, słabych autokracjach (Brazylia) polityka pieniężna wynikać będzie z polityki bankowej i odwrotnie (Ch. Calomiris). Właściwie one są jednym i tym samym, ponieważ jedynym
sposobem finansowania władzy jest zbieranie podatków za pośrednictwem systemu bankowego. W ten
sposób państwo zarabia na inflacji. Proinflacyjna polityka pieniężna i system bankowy, który nie zapewnia kredytu dla sektora prywatnego to dwie strony tej samej monety, czyli systemu, który nie potrafi pobierać podatków. To jedna odpowiedź. Ale jest i druga. W pozostałych krajach analizowanych
wspólnie z S. Haberem (Fragile by Desing: The Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit) stwierdziliśmy, że im zdrowszy jest system bankowy, tym zdrowsza jest polityka pieniężna. Dlaczego? Bo te same instytucje polityczne, które podejmują decyzje dotyczące zdrowego systemu bankowego mają również wpływ na politykę pieniężną. Kanada jest przykładem kraju nie tylko
z najbardziej skutecznym systemem bankowym, ale jednocześnie z najniższą i najmniej zmienną inflacją spośród wszystkich analizowanych przez nas krajów. Liberalna demokracja to najlepszy ustrój
dla wszystkich aspektów polityki – monetarnej, handlowej itp.
Gdzie jest źródło następnego kryzysu? Z czym ten kryzys będzie związany? Jakie będą symptomy spodziewanego kryzysu finansowego? (Ernest Pytlarczyk, BRE Bank). Wydaje się, że mamy jeszcze
jedno zjawisko związane z kryzysami bankowymi, o którym, tak naprawdę niewiele powiedziałem, a które
też ma korzenie polityczne (Ch. Calomiris). Mieliśmy tego znamiona w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 80. ubiegłego wieku. Chodzi głównie o stopy procentowe, które są powiązane z inflacją, ale też z ryzykiem procentowym. Wydaje się, że dzisiaj największym problemem, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących, jest to, że w ciągu najbliższych 5–10 lat w Stanach Zjednoczonych i w innych
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krajach stopy procentowe denominowane w dolarach amerykańskich będą rosnąć 4, 6, 8 pkt. proc. np.
dla 10-letnich papierów skarbowych. To ogromna korekta. Ryzyko będzie się nierównomiernie rozkładać
na poszczególne kraje. I to jest najważniejszy problem. Rozważmy go na podstawie dwóch skrajnych
przypadków. Pierwszy, kraj ma jasną politykę fiskalną i jasną politykę monetarną, czyli ma określony
cel inflacyjny (bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń) i władze krajowe zobowiązały się do dyscypliny fiskalnej. Pojawia się nowa sytuacja: wyższe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Wówczas niektóre banki przykładowego kraju mogą mieć problem, ale będzie on korygowany przez ceny,
bo wszystkie stopy procentowe pójdą w górę. Drugi przypadek, kraj ma niepewną politykę fiskalną i pieniężną, wówczas korekta (wskutek podwyżki amerykańskich stóp procentowych) będzie kosztować o
wiele więcej. Jeśli bowiem mamy wysoki wskaźnik długu publicznego do PKB, to ludzie zaczną się zastanawiać: Aha! Mieliśmy 2-proc. stopy, teraz będą wynosiły 6, a może 7 proc. Nasz dług publiczny wynosi 100 proc. PKB, czy to znaczy, że kraj zbankrutuje? Jeżeli dodatkowo polityka pieniężna jest nieprzewidywalna, to ludzie zaczynają zastanawiać nad posunięciami swojego banku centralnego.
Obywatele nie wiedzą, czy bank skoncentruje się na stopach procentowych, czy na kursie walutowym.
Zaczynają testować rynek. Efektem jest dosyć duża zmienność przepływów kapitałowych. Zatem wydaje się, że głównym zagrożeniem dla większości krajów całego świata, zwłaszcza krajów rynków wschodzących, jest pewna w najbliższych latach podwyżka stóp procentowych w dolarach amerykańskich. Jak
można się zabezpieczyć przed tym szokiem? Trzeba zadbać o stabilność polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. Cel inflacyjny powinien być absolutnie jasny, żeby nie było możliwości ataków spekulacyjnych
na walutę ze względu na niejasną politykę wobec kursu walutowego. Zatem bardzo ważne jest to, by nie
tworzyć dodatkowego ryzyka w otoczeniu kraju. W ciągu najbliższych 5, 10 lat powodem kryzysów będzie
brak pożądanej reakcji rządów na podwyżkę stóp procentowych w dolarach amerykańskich.
Ch. Calomiris uważa, że powrót do normalności nie usunie problemu politycznych korzeni kryzysów
bankowych (J. Winiecki). Powrót do normalności, jak się wydaje, nie nastąpi z powodu oddziaływania
czynników długookresowych. A jeśli nawet tak, to prawdopodobieństwo problemów wynikających z politycznych korzeni kryzysów bankowych stanie się z konieczności słabsze. Ale inne problemy,
na przykład długookresowego spowolnienia gospodarczego i tendencji prostagnacyjnych będą miały większy wpływ na przyszłą rzeczywistość.
Analiza systemu politycznego i bankowego to niezwykle trudne zadanie, bo to systemy bardzo złożone, przy czym system polityczny jest całkowicie nieklarowny i nietransparentny. Z punktu widzenia
współczesnych czasów istotne wydają się następujące pytania. Na ile system polityczny ma wpływ na tworzenie regulacji? Jakimi kanałami się to odbywa? Instytucjonalnie, czy na zasadzie telefonu, czy wyboru odpowiednich ludzi? Jaki jest wpływ systemu politycznego na instytucje nadzoru i kontroli systemu bankowego? To pytania istotne, bo Ch. Calomiris wielokrotnie stwierdził, że politycy wcale nie
kierują się dobrem ogólnospołecznym (S. Kasiewicz). Co naukowcy, badacze mogą zrobić, kiedy roz12
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poznają manipulację polityczną? Wydaje mi się, że pierwszym naszym zadaniem jest edukowanie (Ch. Calomiris). Dzisiejszy kryzys jest znakomitą okazją, by uświadomić ludziom prawdziwe źródła kryzysów. To okazja, by kształcić ludzi na temat regulacji, przepisów, jakie można przyjąć, by przeciwdziałać kryzysom. To świetny moment, by przyjąć takie przepisy, które w przyszłości trudno byłoby
zmanipulować czy wycofać. Jednak najważniejsze jest to, że takie przepisy powinny zasadzać się na przejrzystości i braku arbitralności władzy regulacyjnej. Przykładowo, system bazylejski przewiduje, że mierzymy ryzyko aktywów banków pytając bank o owo ryzyko. Każdy rodzic wie, że to nie jest najlepsza
metoda dochodzenia prawdy. Co można zrobić? Zapytać regulatorów. Niestety, z kolei urząd odpowiedzialny
za regulacje jest najbardziej podatny na manipulację w procesie politycznym. Pomiar ryzyka wymaga obiektywnych kryteriów, które są podatne na obserwacje a niepodatne na arbitralne i nieprzewidywalne,
bądź nieprzejrzyste decyzje bankowców czy polityków. Lista takich reform jest długa, ale podam prosty przykład. Mierzymy poziom ryzyka kredytu analizując stopę procentową kredytu. Jeżeli bank pobiera od kredytobiorcy wysokie odsetki, to regulator powinien uznać, że widocznie kredyt jest ryzykowny. Stopa procentowa (nie na samym początku, ale w całym okresie funkcjonowania kredytu) oraz
poziom kapitału banku to rzeczy wymierne i łatwe do zaobserwowania. Przekonuję więc regulatorów,
by zasady były obiektywne, przejrzyste, obserwowalne, jasne dla banków i urzędów regulacyjnych. Oczywiście, żaden zestaw zasad nie jest doskonały, ale w ten właśnie sposób należy myśleć o regulacjach.
Historycznie rzecz ujmując mieliśmy bardzo niewiele długookresowych przypadków przyzwoitego zachowania się polityków w gospodarce (J. Winiecki). Pierwszym celem polityka jest reelekcja (Ch. Calomiris). Zatem trudno oczekiwać, że cokolwiek zdziała, jeśli przez owo działanie miałby się narazić
elektoratowi. Ale absolutnie nie chcę oceniać polityków. Sedna sprawy upatruję w konstytucji, bo to
jej zapisy decydują o regułach gry.
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Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber

Skoro stabilne i efektywne
banki są takim dobrym
pomysłem, to dlaczego
są taką rzadkością?
Większość ekonomistów… zazwyczaj przyjmuje,

nu. I mówimy tak, kiedy szeroko ustosunkowani

że instytucje finansowe będą rozwijały się

przedsiębiorcy uzyskują miliardy dolarów rządo-

mniej lub bardziej spontanicznie,

wych dotacji do budowanych fabryk, które nigdy

kiedy pojawi się zapotrzebowanie na ich usługi

nie będą miały szansy stać się konkurencyjne.

– to przypadek popytu, który kreuje podaż…
Takie ujęcie zbyt prosto rozstrzyga tę złożoną sprawę.

Uznajemy, że polityka jest wszędzie, ale jakoś dziwnie wierzymy, że bankowe kryzysy są apolityczne

Rondo Cameron i Hugh Patrick

jako skutek nieprzewidywalnych i nadzwyczajnych

Banking in the Early Stages of Industrialization (1967)

okoliczności, jak trzęsienia ziemi czy gradobicia.
Wierzymy, bo tę wersję wydarzeń przedstawiają cią-

Wszyscy wiemy, że życie nie jest sprawiedliwe, że

gle bankierzy centralni i urzędnicy ministerstwa fi-

„decyduje polityka”. Mówimy tak, kiedy typowa-

nansów, a powtarzają ją dziennikarze ekonomicz-

ny przez nas film przegrywa w wyścigu do Oska-

ni i gadające głowy w telewizji. W tej opowieści, lu-

ra. Mówimy tak, kiedy dureń z boksu, tam w ko-

dzie o wysokich kwalifikacjach, z dobrymi inten-

rytarzu, który gra w golfa z szefem, otrzymuje awans,

cjami czynią wszystko, co w ich mocy, aby stworzyć

na który to my zasłużyliśmy. Mówimy to samo, kie-

sprawne instytucje finansowe, przydzielić kredyt

dy buduje się mosty donikąd, bo ustosunkowany

w sposób efektywny i radzić sobie z problemami,

senator załatwił federalne fundusze dla swojego sta-

kiedy się pojawią. Nie są jednak wszechmocni i nie

Niniejszy tekst to I rozdział pt. „If Stable and Efficient Banks are Such a Good Idea, Why Are They So Rare?” książki Charlesa
W. Calomirisa i Stephena H. Habera Fragile By Design: The Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit, która
zostanie wydana przez Princeton University Press w lutym 2014 r.
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mogą przewidzieć każdej ewentualności, dlatego

– ciąg bankowych bankructw na tak katastrofalną

czasami padają ofiarą pechowej serii. Szoki gospo-

skalę, że w wątpliwość stawiano przetrwanie syste-

darcze, których przypuszczalnie nawet nie dało się

mu bankowego – nie zdarza się bez ostrzeżenia, jak

przewidzieć, destabilizują system, funkcjonujący

trzęsienia ziemi albo ataki pum. Dzieje się to wte-

w innych okolicznościach bez zgrzytów. Kryzysy

dy, kiedy sama konstrukcja systemów bankowych,

bankowe, według tej wersji wydarzeń, są jak nie-

będąca wynikiem politycznych wyborów, naraża je

szczęśliwe rodziny u Tołstoja; wszystkie one są nie-

na te kryzysy. Systemy bankowe są podatne na za-

szczęśliwe na swój szczególny sposób.

łamania tylko wtedy, gdy banki narażają się na wysokie ryzyko udzielając ryzkownych pożyczek i do-

Ta książka przeciwstawia się takiemu poglądowi i w to

konując innych inwestycji, a mają niewystarczają-

miejsce sugeruje, że polityka, którą dostrzegamy wszę-

cy kapitał na pokrycie strat spowodowanych tymi

dzie wokół nas, determinuje również czy społeczeń-

pożyczkami lub inwestycjami. Jeżeli bank udziela

stwa doznają powtarzalnych kryzysów bankowych

pożyczek tylko solidnym pożyczkobiorcom, to ist-

(jak w Argentynie i USA), czy ich nie doświadczają

nieje małe ryzyko, że jego portfel kredytowy stanie

nigdy (jak w Kanadzie). Przy czym pod pojęciem po-

się nagle zły. Jeżeli bankier udzieli bardziej ryzykow-

lityki nie rozumiemy czasowych, osobliwych przymie-

nych pożyczek mniej solidnym klientom, ale odło-

rzy między jednostkami w rodzaju tych, które powo-

ży na boku kapitał w wysokości odpowiedniej

dują awans najgłupszego osobnika w firmie na wi-

do pokrycia pożyczek niespłaconych, to wtedy

ceprezydenta do spraw strategii. Mamy na myśli spo-

strata dotknie udziałowców, ale bank nie splajtuje.

sób, w jaki podstawowe instytucje polityczne społe-

Te podstawowe fakty są dobrze znane bankierom i re-

czeństwa kształtują motywacje polityków, bankierów,

gulatorom; są stare jak świat.

akcjonariuszy banków, właścicieli depozytów bankowych, kredytobiorców i podatników tak, aby

Dla kontrastu rozpatrzmy, co zdarzy się, kiedy ka-

stworzyć koalicje, które nadałyby korzystny dla

pitał banku jest niedostateczny w relacji do ryzy-

nich kształt prawom, polityce i regulacjom, często

ka. Straty banków mogą stać się tak wysokie, że

kosztem innych. Według tego poglądu, dany kraj nie

ujemna wartość netto banków będzie stanowiła zna-

„wybiera” swojego systemu bankowego, ale raczej do-

czną część produktu krajowego brutto (PKB).

staje system spójny z instytucjami, które decydują

W tym scenariuszu, kredyt kurczy się, PKB spada

o rozdziale władzy politycznej.

i kraj przeżywa recesję wywołaną przez kryzys bankowy. Rządy mogą zapobiec takiemu biegowi wydarzeń wspierając finansowo system bankowy; mo-

Nieprzypadkowy rozkład kryzysów
bankowych

gą przyznać pożyczki, odkupić złe aktywa, nabyć
udziały w bankach, aby zapewnić odpowiedni
kapitał albo przejąć je w całości.

Systemowe kryzysy bankowej niewypłacalności
takie jak fiasko na rynku kredytów hipotecznych

Jeżeli takie katastrofy byłyby przypadkowymi zda-

w USA (subprime debacle) w latach 2007–2009

rzeniami, wszystkie kraje byłyby nimi dotknięte

16

128 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 3 października 2013 r.

Polityczne korzenie kryzysów bankowych
i ograniczonej akcji kredytowej

z równą częstotliwością. Fakty temu przeczą; nie-

ne od kryzysów bankowych w latach 1970–2010.

które kraje miały wiele kryzysów, podczas gdy in-

Sześćdziesiąt dwa kraje przeżyły jeden kryzys.

ne doświadczyły ich mało albo w ogóle. Dla przy-

W dziewiętnastu krajach zdarzyły się dwa kryzy-

kładu, Stany Zjednoczone mają do nich skłonność;

sy. Jeden kraj miał trzy kryzysy, jeden nie mniej niż

przebyły poważne kryzysy bankowe w latach:

cztery. Inaczej mówiąc, tych, które przeszły kryzy-

1837, 1839, 1857, 1861, 1873, 1884, 1890, 1893,

sy bankowe było ponad dwa razy więcej niż tych

1896, 1907, a potem w latach 1920, 1930–1933,

ze stabilnymi systemami bankowymi, zaś 18%

1980 i 2007–2009. Innymi słowy, Stany Zjedno-

państw w świecie wydaje się mieć nadprzyrodzo-

czone miały 14 kryzysów bankowych w ciągu

ną skłonność do kryzysów.

ostatnich 180 lat! Kanada, która nie tylko dzieli ponad 3200-kilometrową granicę z USA, ale także

Krajem, który doświadczył najwięcej kryzysów jest

wspólną kulturę i język, przeżyła tylko dwa krótkie

Argentyna, tak długo źle rządzona, że jej politycz-

i łagodne kryzysy bankowej niepłynności w tych sa-

na historia jest właściwie synonimem złego rządze-

mych latach co USA, tj. w roku 1837 i w roku 1839.

nia. Po piętach depcze jej Demokratyczna Repu-

Żaden z nich nie łączył się ze znaczącym upadkiem

blika Konga (z trzema kryzysami od roku 1970), któ-

banku. Od tamtego czasu upadło kilka banków

rej brutalny, kolonialny los inspirował „Jądro

w Kanadzie, ale nigdy nie zdarzył się kryzys syste-

ciemności” Josepha Conrada. To państwo po od-

mowy. Kanadyjski system bankowy okazał się

zyskaniu niepodleglosci było rządzone w latach

nadzwyczajnie stabilny, tak stabilny, że nie była po-

1965–1997 przez jednego z najdłużej żyjących i naj-

trzebna interwencja rządu, aby wesprzeć banki od-

chciwszych despotów trzeciego świata, Mobutu Se-

kąd kraj uzyskał niepodległość w roku 1867.

se Seko, a późniejsza historia tego kraju może służyć za wzorzec tragedii.

Nieprzypadkowy rozkład kryzysów bankowych
w świecie jest również widoczny od roku 1970. Nie-

Również losy 19 krajów, które zaliczyły po dwa kry-

które kraje są odporne na chorobę, podczas gdy in-

zysy nie są dziełem przypadku. Lista obejmuje: Bo-

ne są na nią podatne. Rozważmy prawidłowości,

liwię, Brazylię, Chile, Czad, Ekwador, Filipiny,

które ujawniają się, kiedy przyjrzymy się częstotli-

Hiszpanię, Kamerun, Kenię, Kolumbię, Kostary-

wości bankowych kryzysów w 117 krajach (wg de-

kę, Meksyk, Nigerię, Republikę Środkowoafry-

finicji Laevena i Valenci, 2012). Uwzględniliśmy

kańską, Tajlandię, Turcję, Urugwaj, Szwecję i…Sta-

państwa z ludnością powyżej 250 000 osób, któ-

ny Zjednoczone. Jedną z uderzających właściwo-

re nie są, albo nie były krajami komunistycznymi

ści tej listy jest mała liczba państw o wysokim do-

i mają dostatecznie duże systemy bankowe, aby po-

chodzie i dobrze rządzonych. Około jednej trzeciej

dawać dane o kredycie bankowym dla sektora pry-

ze 117 państw w naszej bazie danych Bank Świa-

watnego przez co najmniej 14 lat między rokiem

towy zalicza do państw o wysokim dochodzie, Ale

1990 a 2010 do bazy danych finansowych Banku

jedynie trzy z dwudziestu jeden krajów o skłonno-

Światowego: World Bank’s Financial Structure Da-

ści do kryzysu znajdują się w tej grupie. To suge-

tabase. Tylko 34 z tych 117 państw (29%) były wol-

ruje, że w przeważającej części skłonność do kry-
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zysu jest powiązana z innymi niepożądanymi ce-

1990–2010 kredyty prywatnych banków dla firm

chami i wynikami. A to z kolei prowadzi do inne-

i gospodarstw domowych wynosiły przeciętnie

go kłopotliwego pytania, dlaczego na tej liście znaj-

95% PKB w Kanadzie, natomiast w Meksyku zale-

dują się Stany Zjednoczone?

dwie 19% PKB. Ta dramatyczna różnica świadczy
o tym, że meksykańskim rodzinom dużo trudniej
przychodzi finansować zakupy domów, samocho-

Nieprzypadkowy rozkład gospodarek
o niskim stopniu ubankowienia

dów i dóbr konsumpcyjnych, zaś meksykańskim
przedsiębiorstwom dużo trudniej jest pozyskiwać kapitał obrotowy niż ich kanadyjskim odpowiednikom.

Naturalnie, o dobrym systemie bankowym stano-

Rezultatem jest niższe tempo wzrostu gospodarcze-

wi coś więcej niż tylko unikanie kryzysów. Równie

go. Nic dziwnego zatem, że ponad pół miliona

problematyczne są systemy bankowe, które zapew-

Meksykanów – z grubsza połowa nowych uczestni-

niają zbyt mało kredytu w porównaniu z rozmiarem

ków rynku pracy w Meksyku – każdego roku prze-

gospodarki – to zjawisko jest znane jako niski sto-

kracza nielegalnie granicę Stanów Zjednoczonych.

pień ubankowienia. Ta właściwość też nie wydaje
się przypadkowa. Zwróćmy uwagę na uderzający

Poniższy wykres ilustruje ten ostry kontrast mię-

kontrast między Kanadą a Meksykiem, które są part-

dzy Kanadą a Meksykiem na tle innych krajów.

nerami USA w Północnoamerykańskim Porozumie-

W najbiedniejszych krajach świata (umieszczonych

niu o Wol nym Han dlu (NAF TA). W latach

po lewej stronie wykresu) relacja kredytu do PKB

Relacja kredytu do PKB
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wynosi średnio tylko 11 procent. W najbogatszych

ści zajmujacy się finansami, posiłkując się staty-

z nich (umieszczonych po prawej stronie wykresu)

stycznymi metodami do analizy wzrostu współcze-

relacja kredytu bankowego do PKB wynosi śred-

snych gospodarek. Bez względu na to, czy rozpa-

nio 87 procent.

trują wariancję w wynikach między krajami czy między regionami w poszczególnych krajach, czy też

Co ważne, znaczne zróżnicowanie relatywnej wiel-

w krajach na osi czasu lub w gałęziach przemysłu,

kości kredytu bankowego ma miejsce także wewnątrz

ich badania wskazują, że wyższy poziom rozwoju

każdej z czterech grup krajów według wielkości PKB

sektora finansowego prowadzi do wyższej stopy

(grupy dochodowe). To sugeruje, że wielkość kredy-

akumulacji fizycznego kapitału, większego tempa

tu udzielanego w poszczególnych krajach nie jest wy-

wzrostu gospodarczego, szybszego postępu tech-

łącznie funkcją popytu, ale odzwierciedla również

nologicznego i tworzenia miejsc pracy oraz sprzy-

ograniczenia po stronie podaży. Innymi słowy, fakt,

ja mobilności społecznej. Wziąwszy pod uwagę, że

że w pewnych krajach w każdej grupie dochodowej

istnieje związek między wzrostem gospodarczym

udziela się więcej kredytu niż w innych tej samej gru-

a zdolnością użycia siły na arenie międzynarodo-

py, a nawet więcej niż w niektórych krajach w sąsied-

wej, kraje o niedostatecznym stopniu rozwoju

niej, wyższej grupie dochodowej, wskazuje, że wie-

bankowości znajdują się w niekorzystnej sytuacji,

le krajów we wszystkich kategoriach cierpiało na ni-

broniąc swojej suwerenności i starając się wpłynąć

ski stopień ubankowienia. Na przykład, Meksyk na-

na bieg wydarzeń za granicą. Jednym słowem, ni-

leży do takich właśnie krajów w ramach swojej gru-

ski stopień ubankowienia jest dużo poważniejszym

py dochodowej. Ma nawet niższy wskaźnik kredy-

problemem niż niedostatek zdolności wytwór-

tu do PKB niż wiele krajów w sąsiedniej, niższej gru-

czych w realnych sektorach gospodarki takich

pie dochodowej, np. Filipiny.

jak tekstylia, rafinacja cukru lub przemysł samochodowy. Finansowanie ułatwia wydajne działa-

Niski stopień ubankowienia niesie ogromne kosz-

nie wszystkich innych rodzajów aktywności eko-

ty społeczne. Bogata i powiększająca się wciąż li-

nomicznej, włączając także te gałęzie przemysłu,

teratura wykazuje, że kraje z niskim stopieniem

które są ważne dla obronności państwa.

ubankowienia cierpią na niższy wzrost gospodarczy niż pozostałe kraje. Historycy gospodarczy wykazali, że Holandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przeszły przez rewolucję w pośrednictwie

Jak wiele jest efektywnych
i stabilnych systemów bankowych?

finansowym zanim zdobyły globalną gospodarczą
hegemonię odpowiednio w osiemnastym, dziewięt-

Jeżeli od 1970 r. tylko niewiele krajów było wol-

nastym i dwudziestym wieku. Stwierdzili również,

nych od kryzysów bankowych i większość świata

że Japonia, Niemcy i Rosja przebyły takie same re-

cierpi na niski stopień ubankowienia, to w ilu kra-

wolucje zanim skróciły dystans do światowych li-

jach kredyt jest dostępny i jednocześnie system ban-

derów gospodarczych pod koniec wieku XIX i na

kowy jest stabilny? By odpowiedzieć na to pyta-

początku XX. Podobne wnioski wysnuli ekonomi-

nie trzeba wyraźnie oddzielić kraje, w których kre-
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dyt jest dostępny od krajów z niską dostępnością

wypłacalności państwa i załamania się kursu wa-

kredytów. Kiedy zdefiniujemy kraj z dostępnym kre-

luty krajowej też jest zazwyczaj ogromny. W latach

dytem jako ten, w którym relacja bankowego kre-

1970–2009 mediana utraconego PKB podczas

dytu do PKB wynosi co najmniej jedno odchyle-

kryzysu bankowego wyniosła 23% PKB.

nie standardowe powyżej średniej dla 117 krajów
w naszym zbiorze danych (83%) – notabene taki

Kiedy zastanawiamy się nad tą zagadką, nie po-

właśnie wskaźnik występuje w Australii – i zdefi-

winniśmy zakładać, że podatnicy zawsze chcieli pła-

niujemy stabilny system bankowy jako taki, w któ-

cić za ratowanie banków. Fundowane przez podat-

rym kryzys bankowy nie zdarzył się od 1970 r., wte-

ników akcje ratunkowe są niedawnym zjawi-

dy dojdziemy do szokującej odpowiedzi; tylko sześć

skiem. Do połowy XX wieku, koszty błędów były

spośród 117 państw (5%) spełnia oba kryteria.

zazwyczaj ponoszone przez samych bankierów razem z akcjonariuszami i właścicielami depozytów.
Od tamtego czasu koszty stopniowo przenoszono

Intrygująca wszechobecność
dysfunkcjonalnej bankowości

na podatników. Jak udało się bankierom, instytucjom regulacyjnym i politykom przerzucić te koszty na podatników i dlaczego podatnicy to znoszą?

Zagadką, dlaczego społeczeństwa tolerują niestabilną i niską dostępność kredytu bankowego po-

To przerzucenie strat na podatników jest szczegól-

głębia się jeszcze, gdy rozważy się koszty, jakie nie-

nie intrygujące, ponieważ z reguły wywołuje ono

stabilne i z niskim stopniem ubankowienia syste-

wyższe straty i głębszą recesję niż system, w którym

my przynoszą tym społeczeństwom. Oprócz kosz-

koszty ponoszą akcjonariusze banków i właścicie-

tów w postaci niższego, długookresowego tempa

le depozytów. Bogata literatura z dziedziny finan-

wzrostu gospodarczego wynikającego z niedoboru

sów wykazała, że system, w którym akcjonariusze

kredytów, niestabilne systemy bankowe pociąga-

i właściciele depozytów ryzykują własnymi pieniędz-

ją za sobą jeszcze inne koszty. Kryzysy bankowe po-

mi dyscyplinuje zachowania bankierów. Na pierw-

tęgują recesję, wywołując większe ubytki miejsc pra-

szą oznakę kłopotów, akcjonariusze zaczynają wy-

cy, a podatnicy są zmuszeni zapłacić cenę za błę-

przedawać akcje, a właściciele depozytów zaczyna-

dy bankierów, ratując ich przed konsekwencjami ich

ją wycofywać oszczędności i przenosić je do bar-

własnych błędów. Dlaczego społeczeństwa to tole-

dziej solidnych banków. W rezultacie niektóre

rują? Przecież w skali światowej rachunek jest ol-

banki upadają, niektórzy wierzyciele zobowiązań

brzymi. W latach 1970–2011 mediana bezpo-

banków, akcjonariusze i właściciele depozytów

średnich kosztów fiskalnych związanych z przezwy-

zostają zmiecieni z rynku, kredyt się kurczy, bo ban-

ciężeniem kryzysu bankowego wyniosła 6,8% PKB,

kierzy w pośpiechu ograniczają ekspozycję na ry-

zaś mediana przyrostu długu publicznego 12,1%

zykowne klasy pożyczek i wzrost gospodarczy

PKB. Koszt kryzysów bankowych w postaci utra-

spowalnia. Skutki są bolesne, ale nie są tragiczne.

conego PKB z przyczyn takich jak: skutki skurcze-

Co ważne, bankierzy są świadomi konsekwencji nie-

nia się akcji kredytowej, podwyższonego ryzyka nie-

ostrożnego zachowania i dlatego starają się utrzy-
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mywać wysokie bufory kapitałowe i duże portfele

Krucha konstrukcja

aktywów o niskim ryzyku. W rezultacie, systemowe kryzysy bankowe są tu rzadkością.

Jeżeli stabilny system bankowy, zdolny do zapewnienia stabilnego dostępu do kredytu dla utalento-

Proszę zderzyć ten wynik z systemem, który stał się

wanych przedsiębiorców i odpowiedzialnych gospo-

normą od drugiej połowy wieku XX. Kiedy straty

darstw domowych jest takim dobrym pomysłem, to

ponoszą podatnicy, motywacja akcjonariuszy i wła-

dlaczego takie systemy są rzadkością? Jak to się dzie-

ścicieli depozytów, aby dyscyplinować bankierów

je, że sektor gospodarki, który jest tak mocno regu-

jest znacznie słabsza. Bankierzy są skłonni podej-

lowany i ściśle nadzorowany, tak źle działa w wie-

mować wyższe ryzyko, zwiększając w ten sposób

lu krajach? Nasza odpowiedź jest następująca:

prawdopodobieństwo upadłości. W rezultacie

„kruchość” banków i ograniczona dostępność kre-

po roku 1945 relacja aktywów do kapitału (lewa-

dytu odzwierciedlają strukturę podstawowych in-

rowanie) w bankach w świecie wysokorozwiniętym

stytucji politycznych kraju. Sedno problemu tkwi

wzrosła do bardzo wysokiego poziomu i banki utrzy-

w tym, że wszystkie rządy stają wobec nieuniknio-

mywały mniejsze ilości aktywów o niskim ryzyku.

nego konfliktu interesów, gdy rzecz idzie o funkcjonowanie systemu bankowego, ale niektóre formy rzą-

Jeszcze bardziej intryguje, że kosztowne kryzysy

dów, zwłaszcza demokracje, których polityczne in-

i utrzymujący się niski stopień ubankowienia ma-

stytucje ograniczają wpływy populistycznych koali-

ją miejsce, mimo że systemy bankowe poddawane

cji, potrafią lepiej załagodzić te konflikty niż inne.

są ścisłej regulacji i nadzorowi rządów. W większości krajów banki są regulowane tak jak przedsiębior-

W następnym rozdziale badamy bardziej szczegó-

stwa usług komunalnych (jak zakłady dostarczają-

łowo konflikty interesów. Na razie zadowólmy się

ce wodę czy prąd). Wejście na rynek jest kontrolo-

stwierdzeniem, że są trzy podstawowe typy tych kon-

wane przez rządowe agencje, co ma zagwarantować,

fliktów. Po pierwsze, rządy jednocześnie regulują ban-

że firmy te pozostaną dochodowe, a rządowe inspek-

ki i traktują je jako źródło finansowania. Po drugie,

cje sprawdzają ich działalność, tak by upewnić się

rządy wymuszają realizację umów kredytowych

czy świadczą usługi w sposób efektywny i jednocze-

dyscyplinując dłużników (i w imieniu banków,

śnie nadmiernie nie ryzykują. Dlaczego zatem rzą-

w trakcie tego procesu pomagają bankom zająć za-

dy odwracają wzrok, kiedy banki przyznają pożycz-

staw), ale jednocześnie liczą na polityczne poparcie

ki firmom i gospodarstwom domowym, które ma-

ze strony tych samych dłużników. Po trzecie, rządy

ją wysokie prawdopodobieństwo niewywiązania się

rozdzielają straty między wierzycieli w przypadku

ze zobowiązań wobec banków? Dlaczego niektóre

upadłości banku, ale równocześnie liczą na politycz-

rządy pozwalają tym samym nierozważnym bankom

ne poparcie najliczniejszej z tych grup – właścicieli

na odprawianie z kwitkiem klientów o niskim ryzy-

bankowych depozytów. Skutki są nieuniknione: sys-

ku kredytowym, a zezwalają na pożyczanie tylko i wy-

tem praw własności, który kształtuje bankowość, nie

łącznie przedsiębiorstwom kontrolowanym przez

jest bierną reakcją na jakieś kryterium efektywno-

członków zarządów tychże banków?

ści, ale raczej produktem politycznych transakcji, któ-
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re określają, jakie prawa są uchwalane oraz które gru-

czami i to one wyznaczają reguły wejścia banku

py ludzi mają licencje determinujące z kim, na co

do sektora (i tym samym stopień konkurencji oraz

i na jakich warunkach mogą zawierać umowy. Te

wielkość sektora bankowego), strumień kredytowy

umowy kierują się logiką polityki, a nie rynku.

i zasady, na jakich kredyty są przyznawane, dozwolone działania banków oraz podział strat w przy-

Fakt, że system praw własności leżący u podstaw

padku ich upadłości. Zatem stawką w grze w oka-

systemów bankowych jest wynikiem umów poli-

zje bankowe jest podział korzyści płynących z sys-

tycznych oznacza, że nie istnieje w pełni „prywat-

temu koncesjonowanych banków. Grupa kontrolu-

ny” system bankowy. O nowoczesnej bankowości

jąca rząd ma zapewniony udział w tych korzyściach,

najlepiej jest myśleć jako partnerstwie między rzą-

pozostająca w partnerstwie z rządem koalicja dzieli

dem a grupą bankierów, partnerstwie, które kształ-

się natomiast pozostałą ich częścią.

towane jest przez instytucje przesądzające o podziale władzy w systemie politycznym. Polityka rządu

Należy zauważyć, że (w tej książce – przyp. red.) kła-

wobec banków jest odzwierciedleniem umów,

dziemy nacisk nie na zakres regulacji, ale raczej

które dały początek takiemu partnerstwu, oraz mia-

na cele, które dają jej początek i sposób, w jaki są

rą siły grup interesu, bez których przyzwolenia gru-

one formowane przez polityczne przetargi. W nie-

py polityczne kontrolujące rząd podtrzymać tych

których krajach instytucje i koalicje są takie, że (two-

umów nie są w stanie. Regulacja i nadzór banko-

rzone przez nie – przyp. red.) regulacje poprawia-

wy przebiegają zgodnie z kryteriami technicznymi,

ją wyniki rynkowe. W innych krajach regulacje są

egzekwowanie umów bankowych – na podstawie

tak zbudowane, by realizować cele rządu, które słu-

zawiłych przepisów, jednak te kryteria i przepisy nie

żą określonym interesom (grupom interesów

są dziełem zaprogramowanych na maksymaliza-

– przyp. red.), mimo ich katastrofalnych konsekwen-

cję dobrobytu społecznego robotów i nie roboty je

cji dla ogółu społeczeństwa.

egzekwują. Są one wynikiem politycznego procesu, gry, w której stawką są bogactwo i władza.

W wyniku zmagań między politycznymi koalicjami dochodzi do ustalenia, kto bierze udział w grze

Taki proces zawierania umów nazywamy grą

i w jakiej roli występuje w systemie finansowym,

w okazje bankowe (Game of Bank Bargains). Gra-

tj. kto i jaką koncesję bankową otrzyma, i które gru-

czami są interesariusze systemu bankowego: gru-

py pożyczkobiorców będą faworyzowane przez rząd

pa kontrolująca rząd, bankierzy, akcjonariusze

w dostępie do kredytu. Dlatego najważniejszym

mniejszościowi, dłużnicy i właściciele depozytów.

aspektem gry w okazje bankowe jest decydowanie

Ustalane przez instytucje polityczne – funkcjonu-

o regułach wejścia do sektora bankowego. Rzad-

jące w danym społeczeństwie – reguły determinu-

ko kiedy rządy decydują się na wprowadzenie cał-

ją, które grupy muszą być włączone do partnerstwa:

kowicie otwartego systemu koncesjonowania. Wy-

bankierzy – rząd, które można zaś pominąć, ponie-

biórczość w ustalaniu, kto zostanie bankierem oraz

waż system polityczny czyni je bezsilnymi. W mia-

decydowanie o tym, ile i komu wolno pożyczać, są

rę jak gra się rozwija, tworzą się koalicje między gra-

istotnymi elementami gry.
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Naszym celem w tej książce jest wyjaśnienie tej gry.

rodzaje polityki spowodowały katastrofalne kryzy-

Usiłujemy zrozumieć proces, w wyniku którego

sy bankowe.

w różnych krajach pojawiają się różne reguły,
i w jaki sposób gracze operują w ramach różnych

Nie jesteśmy pierwszymi, którzy badają historycz-

zbiorów przepisów. Pokazujemy, jak różnice mię-

ną ewolucję systemów bankowych w różnych

dzy podstawowymi instytucjami politycznymi

krajach czy odnotowują wagę polityki w kształto-

na przestrzeni czasów i w różnych obszarach geo-

waniu tej ewolucji. Oczywiście korzystamy z pre-

graficznych powodują różnice w regułach gry,

kursorskiego wkładu do historii gospodarczej

i jak te politycznie uwarunkowane reguły czasami

wielu uczonych, którzy przez dziesięciolecia pisali

owocują przewidywalnym, stabilnym i łatwym

na te tematy. Korzystamy również z rozwijającej się

dostępem do kredytu, czasami dostępem niesta-

literatury o ekonomii politycznej finansów. Jest rze-

bilnym i ograniczonym, czasami zaś (jak w przy-

czą pewną, że nie moglibyśmy napisać tej książki,

padku USA) dostępem niestabilnym, ale łatwym.

gdybyśmy nie skorzystali z dorobku kilku pokoleń ekonomistów z dziedziny finansów i history-

Którzy gracze preferują niepohamowany wzrost kre-

ków gospodarczych. Nasz oryginalny wkład widzi-

dytu, a którzy opowiadają się za nałożeniem na kre-

my w stworzeniu ogólnej konstrukcji pozwalają-

dyt restrykcyjnych ograniczeń? W jakich okolicz-

cej zrozumieć, jak czynniki polityczne kształtują wy-

nościach mogą zbudować trwałe polityczne koali-

niki systemów bankowych. Ilustrujemy ten sche-

cje z innymi graczami, którzy mają interes w spo-

mat szczegółowymi opisami, które obejmują set-

sobie organizacji systemu bankowego? Jakie są wa-

ki lat i łączą w sobie dowody oraz spostrzeżenia

runki wymiany między członkami tych koalicji? Czy

przedstawicieli wielu dyscyplin akademickich:

istnieją różnice w sposobie prowadzenia gier w de-

historii politycznej, historii gospodarczej, finansów,

mokratycznych i autorytarnych systemach politycz-

ekonomii i nauk politycznych

nych? Czy różnice te odbijają się na trwałości koalicji, wielkości i strukturze systemu bankowego lub
podatności banków na kryzysy?

Co robimy w tej książce i dlaczego

W celu zrozumienia tej z natury rzeczy złożonej gry,

Pierwszy niezbędny krok na drodze do jakiejkol-

śledzimy szczegółowo równoległą ewolucję poli-

wiek produktywnej reformy systemów banko-

tyki i bankowości w kilku krajach, biorąc kraj za kra-

wych polega na zrozumieniu dlaczego i jak politycz-

jem i w długim okresie. Wyjaśniamy, jak tworzyły

ne przetargi prowadzą systemy bankowe do różnych

się koalicje, dlaczego niektóre przetrwały, podczas

wyników. Opisując, jak toczy się gra w okazje ban-

gdy inne się rozpadły, w jaki sposób doprowadzi-

kowe, staramy się pokazać czytelnikom, jak różne

ły one do specyficznych i ważnych zmian w poli-

warianty gry, do której zostali (świadomie albo nie-

tyce gospodarczej dotyczącej sektora bankowego,

świadomie) wciągnięci w swoich krajach, mogą

jak polityka ta określała, które grupy mają dostęp

na nich nakładać koszty, podczas gdy korzyści od-

do kredytu, a które go nie mają, oraz jak niektóre

noszą inni.
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Aby osiągnąć ten cel, musimy podjąć się dwóch bar-

czesne systemy bankowe. Władcy, którzy wspierali

dzo różnych przedsięwzięć. Po pierwsze, obnaża-

innowacje, byli w stanie stworzyć trwałe państwa

my logikę gry w okazje bankowe. Po drugie, poka-

narodowe i światowe powiązania handlowe, któ-

zujemy jak grano w tę grę i jak obecnie się w nią

re dominowały nad resztą globu. Władcy, którym

gra w rzeczywistym świecie. Nie wybraliśmy sce-

się to nie udało, zniknęli, a ich terytoria zostały

nerii na podstawie kryterium, który kraj ma najlep-

wchłonięte przez inne państwa. Następnie śledzi-

sze plaże, choć bardzo byśmy chcieli; wybraliśmy

my ewolucję partnerstwa między rządami a ban-

przypadki, które pozwalają nam zademonstrować

kierami, dowodząc, że kiedy polityczne systemy sta-

jak zmiany instytucji politycznych wpływają na na-

wały się coraz bardziej złożone w wiekach XIX i XX,

turę partnerstwa między rządem a bankierami i jak

te partnerstwa dały początek szerokiej gamie qu-

zmiany tego partnerstwa oddziałują na różnicowa-

asi-rządowych i quasi-prywatnych podmiotów,

nie się systemu bankowego pod względem wielko-

wliczając banki centralne i celowe spółki pośred-

ści, konkurencyjności oraz jaki mają wpływ na sta-

nictwa finansowego (takie jak giganci odkupują-

bilność systemów bankowych.

cy kredyty hipoteczne: Fannie Mae i Freddie Mac).

Zaczynamy od pokazania, że systemy bankowe nie

Następnie badamy istniejące kraje na przestrze-

mogą istnieć bez policyjnej władzy państwa. W roz-

ni wieków, aby zilustrować, że gra w okazje ban-

dziale 2 skupiamy się w szczególności na podsta-

kowe toczyła się w różnych środowiskach politycz-

wowych problemach prawa własności, które spo-

nych. Koncentrujemy się zarówno na zróżnicowa-

łeczeństwa muszą rozwiązać, aby mógł powstać sys-

niu instytucji politycznych między krajami jak i, co

tem bankowy. Pomysł, że system bankowy mógł-

jest może nawet ważniejsze, na zróżnicowaniu

by istnieć poza systemem rządowej regulacji jest

w czasie tych instytucji w omawianych krajach.

po prostu libertariańską bajką.
Studia przypadków zaczynamy od Anglii. W rozRozdział trzeci wyjaśnia, dlaczego rządy potrzebu-

dziale czwartym pokazujemy jak i dlaczego angiel-

ją banków. Badamy jak i dlaczego powstały insty-

ski rząd przyznał monopol pierwszej korporacji

tucje koncesjonowanych banków w procesie, w któ-

bankowej w kraju, Bankowi Anglii, po chwalebnej

rym Europa, począwszy od wieku XVII, prze-

rewolucji (zwanej też sławetną, czasem bezkrwa-

kształcała się z mnóstwa odmian rozdrobnionych

wą, Glorious Revolution – przyp. red.) z 1688 r., re-

organizmów państwowych: księstw, księstewek,

wolucji politycznej, która zapewniła parlamento-

miast-państw i królestw w zbiór nowoczesnych

wi prymat nad Koroną. Anglia nie miała już abso-

państw narodowych. Skupiamy się na silnych

lutnego monarchy, który mógł arbitralnie wy-

bodźcach dla rządzących, powodujących, że sta-

właszczyć swoich poddanych, ale ponieważ mia-

wali się agresywnymi zwolennikami wielu finan-

ła bardzo ograniczone prawo wyborcze, grupa

sowych innowacji: licencjonowanych spółek, ne-

bogatych finansistów mogła zawrzeć trwałą koali-

gocjowanych instrumentów i instrumentów długu

cję z partiami kontrolującymi parlament, który nadał

państwowego, które położyły podwaliny pod współ-

Bankowi Anglii szereg unikalnych przywilejów
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w zamian za serię pożyczek dla rządu. W rezulta-

jomość pierwszych dwustu lat historii bankowo-

cie powstał monopolistyczny system bankowy, któ-

ści Stanów Zjednoczonych powinna skłonić ich

ry kierował kredyt do wąskiej grupy podmiotów i był

do zmiany poglądów.

wewnętrznie niestabilny.
Dzisiaj wydaje się, że takie instytucje jak Bank of
W rozdziale 5 omawiamy, w jaki sposób w okresie

America mają oddziały i bankomaty na każdym ro-

Pax Britannica dochodziło jednocześnie do rozsze-

gu. Jednak, jeszcze do niedawna Bank of Ameri-

rzenia prawa wyborczego i zmniejszenia zapotrze-

ca, jak wszystkie inne duże banki obecnie domi-

bowania rządu na fundusze dla finansowania dro-

nujące na rynku amerykańskim, miał prawny za-

gich wojen, co tym samym prowadziło do powsta-

kaz otwierania oddziałów w więcej niż jednym sta-

nia politycznych koalicji, które faworyzowały więk-

nie; w przypadku Bank of America była to Kalifor-

sze otwarcie systemu bankowego. Stabilny, wydaj-

nia. Zapewne jeszcze dziwniejsze wyda się, że do lat

ny i konkurencyjny system bankowy, który powstał

70. XX w. przepisy w większości stanów nie dopusz-

w Wielkiej Brytanii u progu wieku XX, został ponow-

czały do posiadania przez banki wielu oddziałów

nie poddany rządowym ograniczeniom, dla potrzeb

w jednym stanie. W rezultacie amerykański sys-

prowadzenia „wojny trzydziestoletniej XX wieku”

tem bankowy tworzyły dziesiątki tysięcy „jed-

– kombinacji I wojny światowej, dozbrajania i II woj-

nostkowych banków” (pojedynczych banków nie-

ny światowej. Po 1945 r. polityczne koalicje, które po-

posiadających oddziałów), operujących na tysią-

pierały tworzenie państwa dobrobytu i znacjonali-

cach poszatkowanych, lokalnych rynkach. Żaden

zowały różne sektory przemysłu, sprawiły, że system

inny kraj nie miał takiego systemu bankowego i nie

bankowy generalnie stracił na znaczeniu. Krótko mó-

bez przyczyny; system złożony z dziesiątek tysię-

wiąc, dzisiejszy system bankowy operujący w Lon-

cy „jednostkowych banków” jest w nieunikniony

dynie, który jest nie tylko centrum brytyjskiej ban-

sposób niestabilny, ponieważ banki ani nie mogą

kowości, lecz i światowych finansów, w rzeczywisto-

rozłożyć ryzyka na regiony, ani nie mogą łatwo prze-

ści narodził się całkiem niedawno.

kazać środków z jednego miejsca do drugiego, by
móc rozwiązać problemy z płynnością (np. podczas

W rozdziale 6 przenosimy się do Stanów Zjedno-

paniki bankowej). Taki system jest także nieefek-

czonych, obejmując analizą okres od wojny rewo-

tywny operacyjnie, bo banki nie mogą eksploato-

lucyjnej (rewolucji amerykańskiej) w latach 70.

wać korzyści skali w administrowaniu. Z tych

XVII w. aż do zniesienia restrykcji dla bankowo-

wszystkich powodów, w przeciwieństwie do sys-

ści międzystanowej w latach 1980 i 1990. Dołącza-

temu banków z oddziałami, Amerykanie płacili

my studium przypadku Stanów Zjednoczonych

wyższe stopy procentowe za pożyczki i otrzymywali

z kilku przyczyn, z których najistotniejszą jest po-

niższe oprocentowanie za depozyty.

uczająca historia amerykańskiej bankowości. Jeżeli wśród czytelników są tacy, którzy wątpią

Żeby było jeszcze dziwniej, zdecydowanie nie był

w nasze twierdzenie, że regulacja sektora banko-

to system, który miał na myśli Alexander Hamil-

wego była zawsze i jest podszyta polityką, to zna-

ton, kiedy kształtował pierwsze instytucje banko-
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we w latach 1780 i 1790. Wizja Hamiltona zosta-

rykański system bankowy, uwolniony od ograni-

ła podminowana w ciągu paru dekad przez dziw-

czeń w otwieraniu oddziałów i ograniczeń konku-

ną, ale bardzo zdeterminowaną koalicję agrarnych

rencji, a więc po zmianie, która powinna uczynić

populistów (którzy przeciwstawiali się wszelkim

go stabilniejszym, już w latach 90. wieku XX za-

korporacjom, jak i elitom, które sprawowały nad ni-

czął zmierzać do widowiskowego kryzysu banko-

mi kontrolę) i małych bankierów (którzy wiedzie-

wego lat 2007–2009. Polityczna koalicja między

li, że nie mają cienia szansy, aby konkurować z du-

bankierami z „jednostkowych banków” i drobny-

żymi bankami, które mogły otwierać tyle oddzia-

mi farmerami została zastąpiona nową koalicją mię-

łów ile chciały). Jednym z powodów, dla którego

dzy szybko rosnącymi megabankami i grupami

ta egzotyczna koalicja odniosła taki sukces, była

działaczy miejskich. Bankierzy mieli ambitne pla-

umiejętność wykorzystania fundamentalnej insty-

ny fuzji i ekspansji. Jednak plany te podlegały ogra-

tucji amerykańskiego systemu politycznego – fe-

niczeniom politycznym: aby Zarząd Rezerwy Fe-

deralizmu. Ponieważ ustawodawstwo bankowe

deralnej zaaprobował fuzję, bankierzy musieli być

leżało głównie w kompetencji stanów, a nie rządu

uznani za „dobrych współobywateli” lokalnych spo-

centralnego, koalicja populistów i bankierów mo-

łeczności, którym służyli. Z kolei grupy działaczy

gła zabiegać i wygrywać w kuluarach stanowego Ka-

miejskich chciały, by kredyty były kierowane

pitolu zamiast stawić czoła narodowej debacie po-

do ich członków i okręgów wyborczych, a kryterium

litycznej. Udanych koalicji na szczeblu stano-

dobrego współobywatela dało im potężne narzę-

wym można było następnie użyć, aby wpływać

dzie nacisku podczas negocjacji z łączącymi się ban-

na elekcję lokalnie wybieranych kongresmanów,

kami. Bankierzy i aktywiści sformowali koalicję, któ-

którzy z kolei nieśli ich sprawę do Waszyngtonu.

ra skonsolidowała amerykański sektor bankowy

Ilekroć kryzys dewastował ten wewnętrznie kruchy

w grupę megabanków zbyt dużych, aby upaść. Ta

system, koalicja potrafiła obrócić próby reform

koalicja powstała, między innymi, w drodze zobo-

na swoją korzyść, wymanewrowując nawet prezy-

wiązań kontraktowych łączących się banków

denta Franklina Roosevelta podczas pisania usta-

do udzielenia ponad 850 miliardów dolarów kre-

wy Glass-Steagall (Glass-Steagall Act, zakazują-

dytów za pośrednictwem grup działaczy w zamian

cej łączenia działalności komercyjnej banków

za polityczne poparcie dla bankowych fuzji w la-

z bankowością inwestycyjną – przy. red.). Jak opi-

tach 1992–2007.

sujemy w rozdziale 6, ta koalicja dominowała przez
ponad półtora wieku. Ostatecznie, rozłożyła ją kom-

Poza tymi formalnymi umowami między banka-

binacja demograficznych, gospodarczych i techno-

mi a grupami działaczy, banki dodatkowo przezna-

logicznych zmian, które podkopały biznesowy

czyły w tym samym okresie 3,6 biliona dolarów,

model „jednostkowego banku”.

na to, by uznano je za „dobrych obywateli”. Uruchomienie tych porozumień wymagało wielu kro-

Nie ma ucieczki od gry w okazje bankowe: polity-

ków, do szczegółów których jeszcze wrócimy, ale jed-

ka zawsze wdziera się do regulacji sektora banko-

nym z najistotniejszych był nacisk administracji

wego. Rozdział 7 uzmysławia to pokazując, jak ame-

Clintona na quasi-rządowe przedsiębiorstwa (Go-
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vernment-Sponsored Enterprises, GSEs) Fannie Mae

pozwolono na wspieranie portfeli ryzykownych kre-

i Freddie Mac, które kupowały i sekurytyzowały kre-

dytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu

dyty hipoteczne, aby radykalnie obniżyły one

przy ewidentnie zbyt małych buforach kapitału,

kryteria żyrowania tych pożyczek, tak by te pożycz-

i wymagając niskich wkładów własnych i mało, al-

ki mogły stać się częścią ich portfeli kredyto-

bo w ogóle, dokumentacji. Ponownie diabeł tkwi

wych. Kiedy już się na to zgodziły, ich coraz słab-

w szczegółach, ale trudno oprzeć się wnioskowi, że

sze standardy gwarantowania obejmowały już

decyzje podejmowane przez agencje regulacyjne

wszystkich kredytobiorców. Trudno jest przesadzić

były napędzane przez logikę polityki.

z uwypukleniem tego punktu; zastosowana polityka udzielania zgody na fuzje uruchomiła proces,

Celem naszego studium nie jest obwinianie gru-

którego ostatecznym rezultatem było umożliwie-

bych ryb z Wall Street, czy grup miejskich działa-

nie szerokim rzeszom amerykańskiej klasy śred-

czy za kryzys bankowy lat 2007–2009. Co praw-

niej korzystania z przepisów o gwarantowaniu kre-

da wielu autorów książek (dotyczących kryzysu -

dytów hipotecznych. Te przepisy były niewyobra-

przyp. red.) tak czyni, ale, szczerze mówiąc, uwa-

żalnie łagodne w porównaniu z przepisami w in-

żamy, że często chybiają. Kryzys kredytów poży-

nych krajach i we wcześniejszych okresach w hi-

czek dla mało wiarygodnych klientów (subprime)

storii Ameryki. W konsekwencji nastąpił gwałtow-

był zwyczajnie najnowszym kryzysem w ciągu ame-

ny przyrost kredytów hipotecznych z wysokim

rykańskich kryzysów bankowych. Należy wyjaśnić,

prawdopodobieństwem ich niespłacenia we wszyst-

dlaczego USA ma system bankowy, który tak

kich klasach pożyczkobiorców. Badanie ankieto-

uporczywie jest podatny na kryzysy. Co takiego ma-

we National Association of Realtors (handlowa or-

ją w sobie amerykańskie instytucje polityczne, że

ganizacja USA skupiająca ponad milion członków

generują bodźce dla bankierów i populistów, aby

za an ga żo wa nych w ob rót nie ru cho mo ścia mi

szukać się nawzajem i tworzyć potężne koalicje?

– przyp. red.) wykazało, że 46% kupujących dom
po raz pierwszy nie wniosło żadnego własnego

Odnotujmy także, że koncentrujemy się na insty-

wkładu, a mediana tego wkładu wyniosła tylko 2%

tucjach, które kształtują bodźce dla jednostek

ceny zakupu. Krótko mówiąc, kryzys subprime w la-

i grup, a nie na jednostkach i grupach samych w so-

tach 2007–2009 był wynikiem zapierających

bie. Ludzie wszędzie, w przeszłości i teraz, kierują

dech wielu politycznych transakcji, które zniekształ-

się własnym interesem, a korzystanie z praw poli-

ciły bodźce dla bankierów i dłużników.

tycznych jest jednym ze sposobów jego realizowania. Kiedy instytucje polityczne zachęcają ich

Jak już wskazaliśmy, ostre kryzysy niewypłacalno-

do tworzenia koalicji, nawet z nieprawdopodobny-

ści banków wymagają połączenia nieostrożnego

mi partnerami, ludzie uczynią to, dążąc do osiągnię-

udzielania kredytów i nieadekwatnego poziomu ka-

cia korzyści. Kiedy instytucje polityczne oferują je-

pitału banku, który zabezpiecza pożyczki wysokie-

dynie słabe bodźce do połączenia sił, ludzie nie

go ryzyka. W rozdziale 8 koncentrujemy się dokład-

stworzą koalicji. Żadna jednostka, ani ich grupa nie

nie na tym, jak amerykańskim bankom typu GSE

powinna być oskarżana o to, co się dzieje. W isto-
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cie rzeczy obarczanie winą jest bezproduktywne, bo

korzyści kosztem innych. Wynikiem był nie tylko

odciąga ludzi od ważnego pytania: jak zmienić in-

niższy koszt kredytu w Kanadzie, ale także dużo

stytucje polityczne, aby osłabić bodźce do formo-

stabilniejszy system bankowy. Od lat 20. XX

wania nieproduktywnych koalicji?

wieku USA zostały dotknięte trzema systemowymi
kryzysami bankowymi: masowe upadki banków

Rozdział 9 naświetla krytyczną rolę instytucji po-

podczas Wielkiego Kryzysu, kryzys kas oszczędno-

litycznych w sposobie organizacji systemu banko-

ściowo-pożyczkowych w latach 80. XX w. i kryzys

wego w USA, przeciwstawiając go systemowi ka-

subprime w latach 2007–2009, podczas gdy Kana-

nadyjskiemu. Faktycznie, Kanada może być potrak-

da nie doświadczyła żadnego kryzysu w tym czasie.

towana jako kontrfaktyczny eksperyment; razem
z USA dziedziczy kolonialną i kulturową przeszłość,

Nasza analiza Meksyku w rozdziałach 11 i 12 po-

ale nie ma owego szczególnego zestawu instytucji

zwala na pokazanie różnic między systemami

politycznych i warunków, które doprowadziły

bankowymi w autorytarnych i demokratycznych sys-

do powstania dziwacznego systemu „jednostkowych

temach politycznych. Odmiennie niż w Wielkiej Bry-

banków”. Raczej, kanadyjskie instytucje politycz-

tanii, USA i Kanadzie, w których to państwach wy-

ne zostały celowo skonstruowane w taki sposób,

bory były częścią systemu politycznego od wieków

że o prawie całej polityce gospodarczej i prawie

i w których prawo do głosowania było stopniowo

wszystkich regulacjach, włączając regulacje odno-

rozszerzane w ciągu wieku XIX i na początku XX w.,

szące się do bankowości, decyzje musiały być po-

Meksykanom odmawiano powszechnych praw

dejmowane przez narodową, dwuizbową legisla-

wyborczych właściwie do późnych lat 90. wieku XX.

turę, w której jedna z izb nie była wybierana, lecz

Przez większość swojej historii Meksyk był pod rzą-

mianowana.

dami takiego czy innego systemu autorytarnego i kilka razy autorytarne rządy przeprowadziły czę-

Oczywiście, Kanada miała swoich populistów

ściowe albo całkowite wywłaszczenie systemu

i niedoszłych „jednostkowych” bankierów, ale

bankowego. Dlatego przypadek Meksyku pozwa-

kontrolowanie systemu bankowego nie mogło im

la nam nie tylko zrozumieć jak autorytarni liderzy

się udać, ponieważ musieliby wygrać od razu

polityczni tworzą koalicje z bankierami i mniejszo-

na szczeblu państwa w ramach parlamentarnej

ściowymi akcjonariuszami, aby powstał system ban-

struktury, która została zaprojektowana w taki spo-

kowy, ale pozwala nam także zrozumieć warunki,

sób, aby nie poddawać się łatwo kontroli frakcji po-

w których autokraci rozbijają te koalicje, by prze-

pulistycznych. Dlatego struktura kanadyjskiego sys-

jąć bogactwo od tych samych bankierów i mniej-

temu bankowego była wyraźnie odmienna od ame-

szościowych akcjonariuszy. Meksykański przypa-

rykańskiej; od początku charakteryzowała ją ma-

dek podnosi także kwestię, jak rządom, mimo hi-

ła liczba bardzo dużych banków z szeroką siecią

storii okresowych wywłaszczeń, udawało się nakło-

oddziałów. Właściciele tych banków nigdy nie zo-

nić bankierów do sformowania nowych koalicji w ce-

stali wciągnięci w koalicje z kanadyjskimi popu-

lu stworzenia systemu bankowego. Odpowiedź

listami, aby wykreować i podzielić między siebie

jest następująca: przez całą historię Meksyku rząd
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ściśle regulował wejście do sektora bankowego w ce-

W takim razie, czy potrafimy wskazać jakieś do-

lu podbicia stóp zwrotu na kapitale na tyle wyso-

strzegalne różnice między sposobem regulowania

ko, aby skompensować bankierom i akcjonariuszom

i działania banków w autokracji i demokracji?

ryzyko wywłaszczenia. W Meksyku, jak i gdzie in-

Różnice są nie tylko dostrzegalne, ale wręcz olbrzy-

dziej, bankowość była czystą polityką. Sytuacja po-

mie. Przez większą część historii Brazylii, autokra-

lityczna w Meksyku oscylowała między okresami

ci byli w stanie wykorzystać system bankowy ni

chaosu (wojny domowe, kiedy system bankowy upa-

mniej ni więcej tylko jako mechanizm nakładania

dał) i okresami względnego spokoju, podczas któ-

podatku inflacyjnego. Bynajmniej nie robili tego

rych kumoterskie systemy bankowe, składające się

subtelnie; w szczytowym okresie pod koniec lat 80.

z małej liczby banków, alokowały trudno dostęp-

ubiegłego wieku stopa inflacji wynosiła blisko

ny kredyt między politycznie wpływowych inside-

2500% rocznie, a banki i rząd dzieliły się między

rów (insider trading, czyli inwestowanie na podsta-

sobą dochodami z podatku inflacyjnego wynoszą-

wie dostępu do poufnych informacji – przyp. red.).

cymi niemal 8% PKB. Tylko dwukrotnie odstąpio-

Ten model przełamano dopiero w 1997 r., kiedy
Meksyk zaczął się demokratyzować i rząd otworzył

no od tego utartego schematu. Pierwszy raz w latach 1831–1889, kiedy lokalni oligarchowie zdo-

system bankowy na konkurencję zagraniczną.

łali okiełznać brazylijskiego cesarza, ale wtedy istniały ledwie zalążki systemu bankowego. Drugi raz

Kiedy zmieniają się podstawowe instytucje poli-

miało to miejsce współcześnie, po demokratyza-

tyczne, zmienia się gra w okazje bankowe. Nie ma

cji Brazylii w roku 1989. Demokratycznie wybra-

chyba lepszego przypadku dla przetestowania tej

ny rząd szybko położył kres podatkowi inflacyjne-

hipotezy niż Brazylia, która jest przedmiotem

mu; w połowie lat 90. ubiegłego wieku stopa infla-

analizy w rozdziałach 12 i 13. Przez większą część

cji obniżyła się prawie do poziomu stopy w Stanach

swojej historii, jako niepodległego kraju, Brazylia

Zjednoczonych. Ta zmiana zmusiła banki do rze-

była rządzona przez taki czy inny rodzaj autokra-

czywistego pożyczania pieniędzy zamiast tylko za-

cji. Dopiero w 1989 r. po raz pierwszy w Brazylii

rabiania na kwotach z czeków do rozliczenia za-

miały miejsce powszechne wybory prezydenckie.

pisanych na rachunkach bieżących (zysk banku

Od tamtego czasu Brazylia jest stabilną demokra-

z tytułu niepłacenia procentu depozytariuszowi cze-

cją, ale taką, w której dominują silne prądy popu-

ku za okres do rozliczenia czeku).

listyczne. Istotnie, brazylijskie instytucje polityczne łączą cechy, z których powodu polityka silnie fa-

Populizm tworzy jednak własny zestaw wymagań

woryzuje populistycznych wyborców: silny prezy-

pod adresem systemu bankowego. Brazylijskie ban-

dent i słaba władza ustawodawcza; scentralizowa-

ki nie są już rządowymi machinami do pobierania

ny pobór podatków, lecz zdecentralizowane wydat-

podatku inflacyjnego, ale niektóre z nich stały się

ki rządowe; scentralizowane partie polityczne;

maszynami do zatrudniania ludzi. Dwa najwięk-

powszechne prawo wyborcze dla osób powyżej 16

sze banki w Brazylii są zarządzane przez rząd (cho-

roku życia i konstytucja, która wyszczególnia dłu-

ciaż jeden z nich ma prywatnych akcjonariuszy).

gą listę „praw pozytywnych”.

Te banki nie udzielają kredytu na podstawie kry-
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teriów rynkowych, lecz by pomóc kandydatom wy-

wcześniejszego rozwoju systemu bankowego. Ma-

grać wybory dbają o to, by biznesowi sojusznicy

klerami i brokerami są albo banki, albo instytucje,

owych kandydatów w ich okręgach wyborczych

które muszą polegać na bankach, żeby otrzymać

mieli dość kredytu, aby utrzymać albo podwyższyć

kredyt na prowadzenie operacji gwarantowania

poziom zatrudnienia.

i kupna-sprzedaży, zaś firmy, które mają dostęp
do rynku finansowego uzyskują go tylko po dłu-

Rozdział 14 podsumowuje najważniejsze wyniki

gim okresie terminowania, po którym stają się uzna-

z poprzednich rozdziałów i łączy historie naszych

nymi klientami w wyniku współpracy z bankami.

studiów pięciu przypadków z doświadczeniami in-

W praktyce czasami trudno nawet odróżnić instru-

nych krajów, aby wykazać, że nasze ujęcie ma szer-

menty pośrednictwa bankowego od instrumentów

szą moc objaśniania.

rynku finansowego. Weksle, na przykład, są instrumentami dłużnymi banków, ale są również zbywal-

W rozdziale 15 rozważamy, co nasze wyniki mają

nymi instrumentami finansowymi. Niektóre wcze-

do powiedzenia na temat realizmu promowania po-

sne banki, takie jak Bank Anglii, na początku by-

lityki libertariańskiej, granic reform regulacyjnych,

ły niewiele więcej niż wehikułami do restruktury-

trafności różnych teoretycznych modeli kryzysów

zowania długów państwa, dlatego trzymanie udzia-

bankowych i trwałości instytucji politycznych.

łów w tych bankach było zbliżone do inwestowania w dług państwowy. W całej swojej historii
i na całym świecie bankowość sprzyjała kiełkowa-

Czego nie robimy w tej książce
i dlaczego

niu działalności finansowej wszelkiego rodzaju.
Co więcej, w zakresie, w którym rynki finansowe

Niektórzy czytelnicy mogą zastanawiać się, dlacze-

mogą oferować alternatywy dla finansowania

go skupiamy się na bankach zamiast badać rów-

bankowego, te alternatywy są zazwyczaj uwarun-

nież rynki finansowe. Zdajemy sobie oczywiście

kowane przez te same czynniki, które ogranicza-

sprawę, że historia rynków finansowych i instytu-

ją podaż kredytu bankowego. W wielu krajach ry-

cji dla nich charakterystycznych, np. giełd, odzwier-

zyko wywłaszczenia przez rząd ogranicza możliwo-

ciedla również ważny wymiar rozwoju systemu fi-

ści firm do użycia rynku akcji jako źródła pozyska-

nansowego i niestabilność finansową (np. mogą być

nia kapitału. To ryzyko jest na ogół łagodzone przez

tam umiejscowione kryzys zadłużenia publiczne-

zaangażowanie się menadżerów w działania poszu-

go, krachy na giełdzie), dlatego analizujemy niektó-

kiwania renty u członków rządu, ale praktyka ta do-

re z tych ważnych związków w naszych historycz-

prowadza do zmniejszenia ilości kapitału, który da

nych opisach. Niemniej koncentrujemy się na sys-

się zmobilizować na rynku. Krótko mówiąc, ryn-

temach bankowych z prostego powodu: rynki fi-

ki papierów wartościowych funkcjonują również

nansowe zawsze były tworzone przez banki i pod-

w kontekście politycznym i nie pozwalają na obej-

trzymywane przez nie. W żadnym systemie finan-

ście sztywnych kryteriów politycznych, które ogra-

sowym nie rozwinął się rynek obligacji i akcji bez

niczają działalność i wyniki banków.
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Inni czytelnicy mogą zastanawiać się, dlaczego sku-

wanie ogólnej konstrukcji myślowej, która według

piamy się na koncesjonowanych bankach (charte-

nas ma szeroką moc objaśniania. Zapraszamy

red banks) – przedsiębiorstwach znanych jako ban-

innych badaczy do zweryfikowania tej konstruk-

ki komercyjne, spółki przyjmujące depozyty, udzie-

cji na dodatkowych przypadkach krajów, jak

lające pożyczek i umieszczające bankomaty wszę-

i przy wykorzystaniu baz danych dla wielu krajów.

dzie tam, gdzie są w stanie wynająć pół metra kwadratowego powierzchni (six square feet – sześć stóp

Jeszcze inni koledzy i studenci zapytywali, dlacze-

kwadratowych – przyp. tłum.) – zamiast na prywat-

go zajmować się setkami lat historii; dlaczego

nych bankach (znanych jako merchant banks al-

właściwie nie przestudiować kilku minionych de-

bo banki inwestycyjne), takich jak Dom Rothschil-

kad? Jeśli już tak, to dlaczego nie uprościć zada-

dów lub J. P. Morgan &Co. Prywatne banki istnia-

nia jeszcze bardziej i nie skupić się wyłącznie na kil-

ły już od wynalezienia pieniądza w czasach antycz-

ku ostatnich dekadach tylko w jednym kraju (ta-

nych. Ilość kapitału, który były w stanie pozyskać,

ka strategia badawcza była zastosowana z dobrym

była zawsze ograniczona (zob. rozdziały 2 i 3). Kie-

skutkiem przez licznych uczonych, którzy usiłowali

dy powstały banki koncesjonowane, banki prywat-

rozwikłać przyczyny kryzysu na rynku kredytów

ne zastosowały swoje umiejętności i renomę, aby

subprime w Stanach Zjednoczonych)?

zostać koordynatorami finansowych powiązań; organizowały syndykaty pożyczkowe, pośredniczy-

Nasza odpowiedź jest prosta co do zasady, ale za-

ły w międzynarodowych transakcjach finansowych,

stosowane metody nie są w rzeczywistości proste.

gwarantowały i rozprowadzały papiery wartościo-

Kiedy ludzie pragną zrozumieć czynniki, które

we oraz pomagały zarządzać dużymi, niefinanso-

kształtują złożone systemy i powodują przejście tych

wymi korporacjami. Kluczowymi dostawcami kre-

systemów z jednego położenia równowagi do dru-

dytu w nowoczesnej erze są jednak banki konce-

giego, podejmują analizę wielowymiarową; jednym

sjonowane.

z tych wymiarów jest – świadomie – czas. Tak postępuje, na przykład, lekarz, kiedy staje przed trud-

Podczas pisania książki byliśmy często pytani

ną diagnozą. Zaczyna od podstawowych czynni-

przez kolegów, recenzentów i studentów dlaczego

ków niezmiennych w czasie, jak genetyczne pre-

ograniczyliśmy się do małej liczby przypadków.

dyspozycje pacjenta do określonych chorób okre-

Skąd wybór pięciu krajów, a nie ośmiu, dziesięciu

ślone na podstawie medycznej historii jego rodzi-

czy dwudziestu? Ma to praktyczny wymiar. Bada-

ny. Następnie, przegląda własną historię medycz-

nie, jak w czasie zmieniały się instytucje w danym

ną pacjenta – jakie choroby przebył w przeszłości,

kraju nie jest zjawiskiem o rosnących efektach ska-

na jakie patogeny był narażony i jak przebiegał pro-

li, stąd oczywista substytucja liczby przypadków

ces jego zdrowienia. Potem zbiera informacje

przez głębię omówienia każdego z nich. Poza tym

na temat czynników, które oddziałują na zdrowie

naszym celem nie jest przedstawienie wyczerpu-

w krótkim czasie: diety, ćwiczeń fizycznych, stre-

jącej historii ekonomii politycznej bankowości

su. Lekarz zbiera również dane na podstawie bez-

w każdym kraju świata, lecz zbudowanie i zilustro-

pośredniej obserwacji pacjenta: testów funkcji
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metabolicznych, dotyku organów i oglądu symp-

ków istnienia instytucji politycznych. Tę wyprawę

tomów. Wreszcie, lekarz porównuje informacje o pa-

badawczą podejmujemy dalej (w tej książce

cjencie z informacjami o innych pacjentach, któ-

– przyp. red.).

rych leczył i wszystko to ocenia w logiczny sposób.
Takie podejście pozwala na wykluczenie pewnych
hipotez, ponieważ są niespójne z sekwencją zdarzeń (np. jeżeli A zdarzyło się po B, to A nie mogło być przyczyną B); bądź są niespójne z analizą

Literatura
Laeven, Luc, i Fabián Valencia. 2012. „Systemic Banking
Crises Database: An Update.” International Monetary
Fund Working Paper 12/163.

porównawczą (jeżeli A nie spowodowało B w innych przypadkach, to jest prawdopodobne, że A nie
było przyczyną B i tym razem, nawet jeśli poprzedzało B); bądź są nieprawdopodobne, biorąc
pod uwagę stałą w czasie charakterystykę pacjenta (jeśli nikt w rodzinie pacjenta nigdy nie miał choroby X o silnym genetycznym uwarunkowaniu, to
wątpliwe jest, aby choroba X wywołała symptomy
u pacjenta). To, co sprawdza się w medycynie jest
także prawdziwe w naukach przyrodniczych, które polegają na obserwacji np. epidemiologia, astronomia i ewolucyjna biologia, i w których stwierdzenia przyczynowe są ważne. Powinno to być niemniej
prawdziwe w naukach społecznych.
Istotnie, analogia do diagnozy lekarskiej jest szczególnie trafna, kiedy studiuje się światowe systemy
bankowe, których dobra kondycja jest wyjątkiem,
a regułą jest prawie patologiczna kombinacja niestabilnego i trudno dostępnego kredytu. Podobnie,
jak to często bywa w medycynie, przyczyny dobrego zdrowia są podstawowe: stabilne systemy bankowe, które alokują kredyt szeroko, są wynikiem
politycznych systemów z szerokim prawem wyborczym i takimi instytucjami, które ograniczają
bodźce bankierów do tworzenia aliansów z populistami. Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje, trzeba wniknąć głęboko w historię pochodzenia i skut32
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