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Tomasz J. DÈbrowski*

WSPÓCZESNY BANK
– MI}DZY INSTYTUCJk ZAUFANIA
PUBLICZNEGO A PRZEDSI}BIORSTWEM

WST}P
Zmiany, jakie zaszïy w ostatnich dekadach w otoczeniu banków, doprowadziïy do daleko idÈcych przeksztaïceñ w nich samych i charakterze podejmowanej
przez nie dziaïalnoĂci. Przeksztaïcenia te zaowocowaïy zakïóceniem wczeĂniejszej
równowagi w proporcjach uwzglÚdniania przez te podmioty kryterium rynkowego
i kryterium zaufania publicznego. Przejawem tego byïo naruszanie przez czÚĂÊ
duĝych banków komercyjnych podstawowych zasad, których przestrzeganie legitymizowaïo wyjÈtkowy status podmiotów sektora bankowego. W rezultacie pojawiïy
siÚ opinie kwestionujÈce utrwalony wczeĂniej poglÈd, ĝe specyfika banków i rola
jakÈ odgrywajÈ w gospodarce uzasadnia ich traktowanie nie tylko jako przedsiÚbiorstw, ale i instytucji zaufania publicznego. Kwestionowanie tego poglÈdu jest
ob tyle uprawnione, ĝe po upadku banku Lehman Brothers we wrzeĂniu 2008 r.
ib w wyniku towarzyszÈcych mu wydarzeñ, a takĝe kolejnych odsïon kryzysu finansowego w Europie, zaufanie publiczne do banków w wielu krajach drastycznie
zmalaïo. Rodzi siÚ wiÚc powaĝna wÈtpliwoĂÊ – czy jest zasadne okreĂlanie mianem
instytucji zaufania publicznego podmiotów nie cieszÈcych siÚ wysokim poziomem
tego zaufania?

*

Tomasz J. DÈbrowski jest doktorem w Zakïadzie Marketingu WartoĂci, Instytut ZarzÈdzania
WartoĂciÈ, Kolegium Nauk o PrzedsiÚbiorstwie w Szkole Gïównej Handlowej w Warszawie.
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1. EWOLUCJA BANKÓW
JAKO ODPOWIED½ NA ZMIANY WbOTOCZENIU
Tradycyjnie banki peïniÈ funkcjÚ poĂredników finansowych zapewniajÈcych
efektywnie transfer Ărodków od podmiotów nadwyĝkowych do podmiotów poszukujÈcych kapitaïu. RacjÈ ich bytu jest dokonywanie tego transferu przy zachowaniu
niĝszych kosztów transakcyjnych niĝ gdyby dokonywaïy go pañstwo lub rynek,
oraz przyjmowanie na siebie ryzyka, co pozwala zabezpieczyÊ podmioty nadwyĝkowe przed konsekwencjami negatywnej selekcji i zachowañ oportunistycznych
ze strony biorców kapitaïu. Wyraĝany jest nawet poglÈd, ĝe „kwintesencjÈ dziaïalnoĂci bankowej jest ponoszenie ryzyka: Ăwiadome naraĝanie siÚ na nie i zarzÈdzanie nim”1. Tak ujmowana bankowoĂÊ przez dïugi okres stanowiïa podstawÚ
biznesu bankowego i uzasadniaïa twierdzenie o dualnym charakterze podmiotów
tego sektora, bÚdÈcych jednoczeĂnie przedsiÚbiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Zmiany zachodzÈce w otoczeniu banków skïoniïy jednak wiÚkszoĂÊ wiodÈcych przedsiÚbiorstw sektora bankowego do przeksztaïcenia swojego
modelu dziaïania.
Jednym z czynników wywierajÈcych znaczÈcy wpïyw na sytuacjÚ banków byïo
nasilenie siÚ, poczÈwszy od poïowy lat 80. XX w., zjawiska dezintermediacji. Zjawisko to, oznaczajÈce spadek znaczenia tych podmiotów jako poĂredników finansowych, szczególnie mocno zaznaczyïo siÚ na rynku amerykañskim. Udziaï kredytów bankowych w caïym rynku instrumentów dïuĝnych w Stanach Zjednoczonych
jeszcze trzy dekady temu wynosiï ok. 26% i utrzymywaï siÚ na zbliĝonym poziomie
od latb50. Na poczÈtku XXI w. (w latach 2003–2013) udziaï ten spadï juĝ poniĝej
10%. Tymczasem udziaï obligacji korporacyjnych w tym rynku zwiÚkszyï siÚ w tym
samym okresie (tzn. miÚdzy latami 80. a poczÈtkiem XXI w.) z okoïo 37% do 58%.
WbwielkoĂciach bezwzglÚdnych oznaczaïo to wzrost wartoĂci emisji obligacji z mniej
niĝ 1 bln USD (dolary z 2009 r.) do ponad 5 bln2. Zjawisko dezintermediacji dotyczyïo przy tym nie tylko pozyskiwania kapitaïu, ale takĝe jego lokowania – równieĝ
przez osoby fizyczne, które odchodziïy od oszczÚdzania na rzecz inwestowania –
ibwykraczaïo swoim zasiÚgiem poza Stany Zjednoczone, wystÚpujÈc takĝe na innych
rynkach, w tym na rynku europejskim. W krajach europejskich jednak, zwïaszcza
w przypadku Europy kontynentalnej, skala dezintermediacji byïa duĝo mniejsza –
banki utrzymaïy swojÈ pozycjÚ dominujÈcego ěródïa kapitaïu dla przedsiÚbiorstw,
które nadal finansujÈ siÚ przede wszystkim kredytem.

1

2

M. Marcinkowska, Cele dziaïania banku, [w:] BankowoĂÊ w Unii Europejskiej – szanse i zagroĝenia. KsiÚga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr. Wïadysïawa L. Jaworskiego,
red. I. Róĝañska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 234.
S. Contessi, L. Li, K. Russ, Bank vs. Bond Financing Over the Business Cycle, „Economic Synopses”, Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013, No. 31.
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Lata 80. XX w. to takĝe okres, w którym zostaïy zapoczÈtkowane istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym banków. Zmiany te byïy zapowiedziÈ postÚpujÈcej
przez kolejne ponad dwie dekady – do momentu wybuchu kryzysu finansowego
zb2008 r. – deregulacji dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw bankowych. Tendencje do deregulacji nasiliïy siÚ w latach 90., w których uchwalono w Stanach Zjednoczonych
dwie fundamentalne ustawy prowadzÈce do przeformuïowania modelu bankowoĂci.
PierwszÈ z nich byï przyjÚty w 1994 r. Riegle–Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act znoszÈcy wiÚkszoĂÊ ograniczeñ w zakresie miÚdzystanowej
dziaïalnoĂci bankowej, wprowadzonych przez McFadden Act z 1927 r. ibBank Holding Company Act z 1956 r. Na mocy ustawy z 1994 r. banki otrzymaïy moĝliwoĂÊ
tworzenia oddziaïów w innych stanach niĝ macierzysty, dopuszczono takĝe przejmowanie ibïÈczenie banków z róĝnych stanów.
DrugÈ ustawÈ wprowadzajÈcÈ zasadnicze zmiany byï Financial Services Modernization Act z 1999 r., powszechnie okreĂlany jako Gramm-Leah-Bliley Act (GLBA).
Ustawa ta uchylaïa ograniczenia zawarte w Banking Act z 1933 r. oraz wbprzywoïywanym juĝ Bank Holding Company Act, umoĝliwiajÈc ïÈczenie w ramach jednej
organizacji holdingowej dziaïalnoĂci kredytowo-depozytowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej. W przypadku GLBA nie jest jednak do koñca jasne, wbjakim stopniu
ustawa ta stanowiïa katalizator zmian w systemie bankowym, abwbjakim sankcjonowaïa juĝ dokonujÈce siÚ przeksztaïcenia. Jeszcze bowiem przed jej uchwaleniem
w 1998 r. doszïo do poïÈczenia banku komercyjnego Citicorp zbprzedsiÚbiorstwem
Travelers Group dziaïajÈcym w sektorach ubezpieczeniowym i bankowoĂci inwestycyjnej (Travelers byï od 1997 r. wïaĂcicielem Salomon Smith Barney). Fuzja ta,
mimo wÈtpliwoĂci prawnych, zostaïa zaakceptowana przez Fed bÚdÈcy regulatorem
dla tego typu podmiotów.
Kolejnym czynnikiem silnie oddziaïujÈcym na zmiany zachodzÈce w sektorze
bankowym i na ewolucjÚ funkcjonowania banków byïa postÚpujÈca globalizacja
obejmujÈca zarówno sferÚ gospodarki realnej jak i przepïywy finansowe. Proces ten,
podobnie jak inne wskazywane wczeĂniej, ulegï przyspieszeniu w latach 80. XX w.,
a dodatkowej dynamiki nadaïy mu zmiany polityczne z poczÈtku lat 90. skutkujÈce
otwieraniem siÚ gospodarek krajów postkomunistycznych. Globalizacji towarzyszyïa liberalizacja w zakresie przepïywu kapitaïu, pozwalajÈca na jego szybkÈ relokacjÚ
w niespotykanej wczeĂniej skali. MiÚdzy rokiem 1990 a 2007 globalne przepïywy
kapitaïowe wzrosïy ponad 10-krotnie. Zmieniïa siÚ równieĝ w sposób widoczny
relacja globalnych przepïywów kapitaïowych do globalnego PKB. Obrazuje to
rysunek 1.
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Rysunek 1. Globalne przepïywy kapitaïowe i globalny PKB
w latach 1990–2007 (w bln USD)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: P. Sobolewski, Instrumenty pochodne na wspóïczesnych
rynkach finansowych, „Bank i Kredyt” 2009, nr 1, s. 2.

ReakcjÈ banków na zmiany zachodzÈce w ich otoczeniu byïy dywersyfikacja
dziaïalnoĂci i ekspansja terytorialna oraz zmiany w strategii produktowej. Dywersyfikacja stanowiïa odpowiedě na nasilenie siÚ presji konkurencyjnej wynikajÈce
zbdezintermediacji. Banki zostaïy bowiem zmuszone do konkurowania z podmiotami dziaïajÈcymi w innych segmentach rynku finansowego, np. funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, instytucjami parabankowymi, biurami
maklerskimi czy zakïadami ubezpieczeñ. DziÚki deregulacji mogïy podjÈÊ tÚ konkurencjÚ równieĝ poprzez wkroczenie w te obszary, które wczeĂniej byïy dla nich
niedostÚpne. Jak zauwaĝyïa E. Ostrowska: „banki tracÈc czÚĂÊ dochodów z dziaïalnoĂci depozytowo-kredytowej zaczÚïy rozwijaÊ dziaïalnoĂÊ na rynku kapitaïowym wbramach bankowoĂci inwestycyjnej (powiÚkszajÈc dochody z tytuïu prowizji
i opïat) i zaczÚïy konkurowaÊ z niebankowymi instytucjami finansowymi. Niebankowe instytucje finansowe bowiem zaczÚïy realizowaÊ czynnoĂci bankowe”3.
JednoczeĂnie globalizacja tworzyïa korzystne warunki i stymulowaïa ekspansjÚ terytorialnÈ banków. Ekspansja ta uwarunkowana byïa zarówno dÈĝeniem do
zapewnienia obsïugi finansowej internacjonalizujÈcym swojÈ dziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstwom sfery realnej, jak i chÚciÈ opanowywania nowych rynków. Liberalizacja
przepïywu kapitaïu uïatwiaïa zaĂ bankom pozyskiwanie dodatkowych Ărodków na
3

E. Ostrowska, Dylematy zrównowaĝonego rozwoju sektora finansowego w Polsce, [w:] Rynki
finansowe. Mikrofinanse, E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Biblioteka Kwartalnika Naukowego
„PieniÈdze i WiÚě”, Fundacja na rzecz polskich zwiÈzków kredytowych – Instytut Stefczyka,
Sopot 2009, s. 371.
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finansowanie swojego rozwoju. SkalÚ ekspansji terytorialnej przedsiÚbiorstw bankowych ilustruje udziaï ich aktywów poza krajem macierzystym (por. tabela 1).
Tabela 1. Udziaï w wybranych bankach aktywów spoza kraju macierzystego
w aktywach ogóïem (wedïug danych za 2006 r.)
Bank

Kraj pochodzenia

Udziaï aktywów
poza krajem macierzystym (w %)

UBS

Szwajcaria

91,2

Credit Suisse

Szwajcaria

87,2

ABN Amro

Holandia

80,9

Unicredit

Wïochy

73,8

ING

Holandia

61,4

Barclays

Wielka Brytania

59,2

Societe Generale

Francja

50,1

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku usïug
finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 82.

Zmiany zachodzÈce w otoczeniu banków sprzyjaïy zatem i tworzyïy boděce do
rozwoju tych podmiotów w drodze budowy konglomeratów o zasiÚgu globalnym.
W ten sposób banki mogïy wzmacniaÊ swojÈ pozycjÚ konkurencyjnÈ opierajÈc siÚ
na ekonomii skali i ekonomii zakresu. W ocenie W.L. Jaworskiego i A. SzelÈgowskiej „z tradycyjnych podmiotów depozytowo-kredytowych banki staïy siÚ prÚĝnie
dziaïajÈcymi konglomeratami wykonujÈcymi czynnoĂci bankowe niemal w kaĝdym
obszarze rynku finansowego”4. Zaznaczyïa siÚ przy tym pewna róĝnica w strukturze tych konglomeratów miÚdzy podmiotami europejskimi a amerykañskimi.
WiÚkszoĂÊ konglomeratów europejskich dziaïaïa jako banki uniwersalne, natomiast
konglomeraty ze Stanów Zjednoczonych, ze wzglÚdu na dotyczÈce ich ograniczenia
prawne, formalnie funkcjonowaïy jako struktury holdingowe5.
Rozwojowi konglomeratów finansowych towarzyszyïy zmiany w znaczeniu
poszczególnych sfer dziaïalnoĂci tych podmiotów. Coraz mniejszÈ rolÚ odgrywaïo
wbnich finansowanie sfery realnej, a coraz wiÚkszÈ pozostaïe operacje finansowe

4
5

W.L. Jaworski, A. SzelÈgowska, Sïuĝebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 10 (934), s. 20.
M. Kuhara, U.S. and European Financial Conglomerate Organizations and their Implications
for Japan and Other Large Diversified Financial Firms in Asia, „Ritsumeikan Journal of Asia
Pacific Studies” 2006, Vol. 21, No. 4.
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– zjawisko to uznawane jest za jeden z przejawów procesu finansjalizacji6. ZachodzÈce w bankach przewartoĂciowania pokazuje na przykïad ewolucja struktury
dochodów – zmniejszanie siÚ udziaïu dochodów z tradycyjnej dziaïalnoĂci bankowej
(odsetki od kredytów i dochody z opïat za prowadzenie rachunków) na rzecz wzrostu udziaïu dochodów z innych ěródeï. WystÚpowanie tego zjawiska moĝna byïo
zaobserwowaÊ szczególnie w bankach amerykañskich. Od poïowy lat 60. do koñca
lat 80. XX w. udziaï dochodów z tradycyjnej dziaïalnoĂci bankowej w dochodach
ogóïem wynosiï ok. 70% (wahajÈc siÚ w zaleĝnoĂci od roku od nieco ponad 65%
do blisko 73%). W latach 90. udziaï ten spadï do ok. 60%, a w nowym millenium
ulegï dalszemu zmniejszeniu – w roku 2014 wyniósï juĝ 56,73%. Odpowiednio do
tego zwiÚkszaï siÚ udziaï dochodów z innych ěródeï. Szczegóïowe dane zawiera
rysunekb2.
Rysunek 2. Dochody z tradycyjnej dziaïalnoĂci bankowej i innych ěródeï
wbbankach amerykañskich w latach 1966–2014 (tys. USD)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych FDIC.

KonsekwencjÈ tworzenia konglomeratów finansowych i wzrostu znaczenia
wbich strategiach dziedzin nie zwiÈzanych z tradycyjnÈ dziaïalnoĂciÈ kredytowo-depozytowÈ byïa zmiana podejĂcia do ryzyka. Podmioty te z jednej strony staïy siÚ
skïonne do podejmowania wiÚkszego ryzyka, bïÚdnie zakïadajÈc, ĝe zdywersyfikowana dziaïalnoĂÊ pozwala na jego neutralizacjÚ, z drugiej zaĂ przekazywaïy czÚĂÊ
ryzyka na zewnÈtrz, wykorzystujÈc niekiedy w tym celu róĝne jednostki wchodzÈce
w skïad konglomeratu. Zmianie podejĂcia do ryzyka towarzyszyïy przeksztaïcenia
6

Zob. szerzej: W. Maïecki, Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, „Ekonomista” 2014,
nr 4.

134

Problemy i poglÈdy

w obrÚbie strategii produktowej – zmniejszaïo siÚ znaczenie kredytów dla przedsiÚbiorstw, rosïa natomiast wartoĂÊ udzielanych kredytów hipotecznych. W bankach amerykañskich przewaga tych pierwszych utrzymywaïa siÚ do drugiej poïowy
latb 80. XX w., kiedy to nastÈpiïo odwrócenie tej tendencji. Od poczÈtku nowego
millenium kredyty hipoteczne zdominowaïy dziaïalnoĂÊ kredytowÈ tych banków.
Szczegóïowe dane przedstawiono na rysunku 3.
Rysunku 3. WartoĂÊ kredytów dla przedsiÚbiorstw i kredytów hipotecznych
udzielonych przez amerykañskie banki w latach 1938–2014 (tys. USD)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych FDIC.

JednoczeĂnie wyksztaïciï siÚ rynek transferu ryzyka kredytowego, dziÚki któremu byïo ono przenoszone przez banki na inne podmioty, finalnie znajdujÈc siÚ poza
granicami konglomeratu7. Jak stwierdziïa D. Korenik, „znaczÈca wiÚkszoĂÊ banków zamieniïa rolÚ instytucji absorbujÈcych ryzyko na rolÚ poĂredników transferujÈcych ryzyko do innych uczestników rynku (za pomocÈ inĝynierii finansowej)”8.
Konglomeraty finansowe dziaïajÈce w formie spóïek publicznych byïy traktowane przez inwestorów jak inne przedsiÚbiorstwa. Oczekiwali oni zatem staïej poprawy
bieĝÈcych wyników finansowych porównujÈc je z dokonaniami pozostaïych spóïek.
Stosownie do tych oczekiwañ konstruowane byïy systemy motywacyjne dla zarzÈdów, które premiowaïy osiÈganie krótkookresowych zysków nawet gdy odbywaïo
siÚ to kosztem dïugookresowego bezpieczeñstwa. W rezultacie „w pogoni za krótkookresowymi zyskami banki zapominaïy, ĝe sÈ instytucjami zaufania publicznego”9.

7
8
9

M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku…, op. cit., s. 44.
D. Korenik, O roli sïuĝebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocïawiu, Wrocïaw 2009, s. 33.
J. WÚcïawski, Przeksztaïcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989–2014, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skïodowska”, Sectio H, 2015, Vol. 49, No.1, s. 197.
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Rozwój konglomeratów w duĝej mierze odbywaï siÚ poprzez fuzjÚ ib przejÚcia, co
sprzyjaïo szybkiemu wzrostowi rozmiarów tych podmiotów. Skutkowaïo to osiÈganiem przez wiele z nich statusu to big to fail rodzÈcego pokusÚ naduĝycia. Niektóre
banki dopuszczaïy siÚ dziaïañ nieetycznych, a nawet nielegalnych. Jak zauwaĝyli
S.b Flejterski i M. Zioïo: „lista afer, skandali, zachowañ nieetycznych, wb których
bezpoĂrednio lub poĂrednio uczestniczyli w ostatnich latach bankierzy i/lub bankowcy jest bardzo dïuga”10. Przykïady tego typu postÚpowania zawiera tabela 2.
Tabela 2. Przykïady nagannego postÚpowania banków
Rodzaj nagannego zachowania

Zaangaĝowane banki (przykïady)

Manipulowanie kursami walutowymi
na rynku Forex

Barclays, Citigroup, JP Morgan, RBS, UBS,
HSBC, Bank of America

Manipulowanie stopami LIBOR

Barclays, Bank of America, HSBC, Deutsche
Bank, RBS, Citigroup, Rabobank, Societe
Generale, UBS, JP Morgan

Pomoc w unikaniu opodatkowania

Deutsche Bank, UBS, HSBC; amerykañski
Departament SprawiedliwoĂci ukaraï
za tego typu praktyki ïÈcznie 80 banków

Pranie brudnych pieniÚdzy

Deutsche Bank, HSBC, ING, ABN Amro,
Barclays, Credit Suisse Group, Lloyd’s
Banking Group

Faïszowanie dokumentów zwiÈzanych
z kredytami hipotecznymi
Deutsche Bank, ABN Amro
ubezpieczanymi przez FHA
Stosowanie kreatywnej ksiÚgowoĂci

Lehman Brothers

Wprowadzanie w bïÈd inwestorów

Goldman Sachs, Merrill Lynch (obecnie
czÚĂÊbBoA), JP Morgan, Citigroup

Pomoc w omijaniu miÚdzynarodowych BNP Paribas, HSBC, Standard Chartered,
sankcji
ING
½ródïo: opracowanie wïasne.

Angaĝowanie siÚ banków w dziaïania nieetyczne, a zwïaszcza nielegalne, prowadzi do ich delegitymizacji jako instytucji zaufania publicznego.
Tradycyjna równowaga kierowania siÚ przez przedsiÚbiorstwa bankowe kryterium rynkowym i kryterium zaufania publicznego zostaïa w sposób widoczny
10

S. Flejterski, M. Zioïo, Ordofinanse: w poszukiwaniu nowego ïadu w nauce i praktyce finansów
„Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, 2015, nr 1(8), s. 17.
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zachwiana. Rodzi to pytanie o przyszïy ksztaït tych podmiotów, „a w szczególnoĂci
o proporcjÚ pomiÚdzy uwzglÚdnianiem przez banki obu powyĝszych kryteriów”11.
Odpowiedě na to pytanie ma zasadnicze znaczenie dla zachowania dualnego charakteru banków. W dïuĝszej perspektywie wydaje siÚ bowiem niemoĝliwe utrzymanie stanu gïÚbokiej rozbieĝnoĂci miÚdzy ich postÚpowaniem a oczekiwaniami wobec
instytucji zaufania publicznego. Wyrazem wskazanej rozbieĝnoĂci jest trwaïe obniĝenie siÚ poziomu zaufania do przedsiÚbiorstw bankowych.

2. ZAUFANIE PUBLICZNE DO BANKÓW I JEGO ½RÓDA
KwestiÚ zaufania publicznego do banków moĝna rozpatrywaÊ w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest aspekt normatywny, obejmujÈcy uzasadnienie potrzeby
wzmacniania tego zaufania. Zwraca siÚ na przykïad uwagÚ, ĝe „uznanie banków za
dobro publiczne tworzy etycznÈ podstawÚ do umacniania zaufania publicznego do
banków”12. W takim ujÚciu nadawanie tym podmiotom statusu instytucji zaufania
publicznego nie odzwierciedla ani nie uwzglÚdnia rzeczywistego poziomu zaufania
do tych instytucji, a stanowi jedynie wyraz dÈĝenia do jego zwiÚkszania. Ten sposób
myĂlenia widoczny jest m.in. w orzecznictwie i doktrynie prawa, wbktórych uznawanie banków za instytucje zaufania publicznego oparte jest na piÚciu grupach
argumentów:
1) banki sÈ instytucjami zaufania publicznego ze wzglÚdu na specyficzny charakter
swojej dziaïalnoĂci oraz jej znaczenie i spoïeczne gospodarcze (w tym kontekĂcie
podnoszona jest kwestia stabilnoĂci systemu finansowego, uznawanej za podlegajÈce szczególnej ochronie dobro publiczne13, jak równieĝ fakt gromadzenia
przez banki Ărodków pieniÚĝnych znacznej liczby osób14);
2) status banków jako instytucji zaufania publicznego uwarunkowany jest reglamentacjÈ dostÚpu do dziaïalnoĂci bankowej powiÈzanÈ z koniecznoĂciÈ speïnienia wielu warunków i sankcjami za jej prowadzenie, bez stosownego zezwolenia
(zwraca siÚ uwagÚ, ĝe prawo do posïugiwania siÚ nazwÈ bank majÈ tylko podmioty majÈce takie zezwolenie),

11
12

13
14

A. Przygoda, Znaczenie kryterium rynkowego i kryterium zaufania publicznego dla funkcjonowania wspóïczesnego banku komercyjnego, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45), s. 101.
P. Masiukiewicz, Rola pañstwa w przezwyciÚĝaniu kryzysu banku, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelañczyk, ZwiÈzek
Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 37.
Uchwaïa Izby Cywilnej SÈdu Najwyĝszego z 30 kwietnia 1999 r. III CZP 61/98, OSNC 1999,
nrb12, poz. 201.
Wyrok Trybunaïu Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2000 r., K 23/99 „Glosa” 2000, nr 12, OTK
ZU 2000, nr 3, poz. 89.
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3) banki sÈ instytucjami zaufania publicznego, poniewaĝ dziaïalnoĂÊ bankowa
ibprowadzÈce jÈ podmioty poddane sÈ szczególnemu nadzorowi, a organ nadzoru ma moĝliwoĂÊ daleko idÈcej ingerencji w dziaïania banku, w tym przejÚcie
wbokreĂlonych sytuacjach kierowania nim poprzez wprowadzenie zarzÈdu komisarycznego;
4) jako instytucje zaufania publicznego banki majÈ szczególne zobowiÈzania
(wb tym kontekĂcie podnosi siÚ kwestiÚ tajemnicy bankowej) i ciÈĝy na nich
powinnoĂÊ dochowania najwyĝszej starannoĂci15, poniewaĝ ich status nakïada
na nie dodatkowÈ odpowiedzialnoĂÊ;
5) banki sÈ instytucjami zaufania publicznego ze wzglÚdu na szczególne uprawnienia (w warunkach polskich zwracano uwagÚ na przywilej egzekucyjny) – ta
grupa argumentów wydaje siÚ traciÊ na znaczeniu w miarÚ, jak zmiany prawne
prowadzÈ do ograniczania posiadanych przez banki uprawnieñ.
RozpatrujÈc kwestiÚ zaufania publicznego do banków z punktu widzenia normatywnego, naleĝaïoby przyjÈÊ zatem, ĝe podmioty te powinny siÚ cieszyÊ wysokim
poziomem zaufania, niejako a priori ze wzglÚdu na swój szczególny status. Rzeczywisty stan zaufania nie jest w tym kontekĂcie istotny, bowiem to, czy banki perbse
cieszÈ siÚ zaufaniem publicznym czy nie, pozostaje poza polem zainteresowania
ibnie jest brane pod uwagÚ.
Obok aspektu normatywnego jest jednak równieĝ aspekt deskryptywny, odnoszÈcy siÚ do faktycznego poziomu zaufania publicznego do przedsiÚbiorstw bankowych. Problem polega na tym, ĝe zaufanie to od poczÈtku kryzysu finansowego
drastycznie zmalaïo i utrzymuje siÚ nadal na niskim poziomie, co stanowi sïabe
uzasadnienie dla okreĂlania banków mianem instytucji zaufania publicznego. Jeszcze w 2007 r. sektor bankowy naleĝaï w badaniach Edelman Trust Barometer do
pierwszej trójki sektorów obdarzanych w skali globalnej najwiÚkszym zaufaniem.
PoczÈwszy od 2009 r. sektor ten nie wyszedï w tych badaniach poza pierwszÈ trójkÚ
sektorów cieszÈcych siÚ najmniejszym zaufaniem. Szczegóïowe dane przedstawiono
na rysunku 4.

15

Wyrok Trybunaïu Konstytucyjnego z 29 stycznia 2001 r., K 19/01, OTK-A 2002, nr 1, poz. 1.
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Rysunek 4. Globalny poziom zaufania do podmiotów z róĝnych sektorów
gospodarki w latach 2007–2015 (w %)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: 2007 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/trust/2007/ (dostÚp: 07.12.2010); 2008 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.
com/trust/2008/ (dostÚp: 07.12.2010); 2009 Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/
trust/2009/ (dostÚp: 07.12.2010); 2010 Edelman Trust Barometer Executive Summary, http://www.
edelman.com/trust/2010/ (dostÚp: 9.12.2010); 2011 Edelman Trust Barometer Findings, http://www.
edelman.com/trust/2011/ (dostÚp: 09.10.2011); 2012 Edelman Trust Barometer Executive Summary,
http://www.edelman.com/trust/2012/ (dostÚp: 07.08.2012); 2013 Edelman Trust Barometer. Annual Global Study, http://www.edelman.com/trust-downloads/global-results-2/ (dostÚp: 18.07.2013);
2014 Edelman Trust Barometer, Global Result, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/about-trust/ (dostÚp: 18.04.2015); 2015 Edelman Trust Barometer, Trust Around the World, http://www.edelman.com/ 2015-edelman-trust-barometer/trus-around-world/ (dostÚp: 01.06.2016).
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Podobne tendencje, którym towarzyszyï jednak nieco gïÚbszy spadek zaufania,
moĝna byïo zaobserwowaÊ w poszczególnych krajach, zwïaszcza tych dotkniÚtych
skutkami kryzysu finansowego zapoczÈtkowanego symbolicznie upadkiem banku
Lehman Brothers. Na przykïad w Stanach Zjednoczonych zaufanie do banków
zmniejszyïo siÚ o okoïo 20 punktów procentowych. O ile od poczÈtku lat 80. XX w.
do roku 2007, wedïug badañ Gallupa, utrzymywaïo siÚ ono generalnie w przedziale
miÚdzy 40 a 50 procent (z wyjÈtkiem pierwszej poïowy lat 90., kiedy odnotowano
przejĂciowy jego spadek), o tyle w latach 2008–2016 zaufanie wahaïo siÚ zasadniczo
w przedziale 20–30 procent. Szczegóïowe dane obrazujÈce zmiany poziomu zaufania do banków w USA przedstawia rysunek 5.
Rysunek 5. Poziom zaufania do banków w Stanach Zjednoczonych
(lata 1983–2016)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.
aspx

Zaufanie publiczne ma róĝne ěródïa. Wedïug P. Sztompki opiera siÚ na trzech
filarach: wiarygodnoĂci adresata zaufania (powiernika), psychologicznej skïonnoĂci
do obdarzania zaufaniem oraz kulturze zaufania16. SpoĂród nich kluczowe znaczenie ma filar pierwszy, gdyĝ w jego przypadku wystÚpuje najbardziej bezpoĂredni
zwiÈzek z cechami i zachowaniami podmiotu lub podmiotów, które cieszÈ siÚ (bÈdě
nie) zaufaniem i to na nim opiera siÚ wiara, ĝe „rezultaty czyichĂ zamierzonych
dziaïañ bÚdÈ wïaĂciwe z naszego punktu widzenia”17. Moĝna zatem postawiÊ pyta16
17

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament spoïeczeñstwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
B. Misztal, Trust in Modern Societies, Polity Press Cambridge, 1996, s. 9–10.
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nie, co decyduje o wiarygodnoĂci banków? Podobnie, jak w przypadku innych podmiotów, ich wiarygodnoĂÊ jest uwarunkowana wieloma czynnikami, które moĝna
podzieliÊ na czynniki zwiÈzane z wiarygodnoĂciÈ inferowanÈ, czynniki ksztaïtujÈce
wiarygodnoĂÊ immanentnÈ ibczynniki oddziaïujÈce na wiarygodnoĂÊ wymuszonÈ.
Na wiarygodnoĂÊ inferowanÈ wpïywajÈ skïadane przez banki deklaracje, projekcja
ich interesu i szeroko rozumiana toĝsamoĂÊ poszczególnych podmiotów. Z kolei
wiarygodnoĂÊ immanentna wynika zbreputacji banków, dotyczÈcych ich rekomendacji i referencji, a takĝe wizerunku tych instytucji finansowych i ich aktualnych
zachowañ i osiÈgniÚÊ. WiarygodnoĂÊ wymuszona natomiast zwiÈzana jest z egzekwowaniem wiarygodnoĂci przedsiÚbiorstw bankowych przez agendy zewnÚtrzne
oraz dokonywanymi przez banki samoograniczeniami18.
W dïuĝszym okresie najwaĝniejszÈ rolÚ w ksztaïtowaniu wiarygodnoĂci inferowanej odgrywa toĝsamoĂÊ banków rozumiana jako zespóï istotnych, staïych cech
charakterystycznych, prowadzÈcych do uformowania siÚ konsekwentnego sposobu
postÚpowania danego podmiotu. Z punktu widzenia wzmacniania zaufania kluczowe sÈ cechy zwiÈzane z ĝyczliwoĂciÈ, kompetencjami i uczciwoĂciÈ. ¿yczliwoĂÊ
ïÈczÈca siÚ z gotowoĂciÈ do altruistycznych zachowañ w stosunku do obdarzajÈcych
zaufaniem tradycyjnie nie stanowiïa istotnego ěródïa zaufania publicznego do banków. Opieraïy one swojÈ wiarygodnoĂÊ przede wszystkim na kompetencji ibuczciwoĂci, które w wyniku kryzysu oraz szeroko nagïaĂnianych i przyciÈgajÈcych uwagÚ
opinii publicznej przypadków nieetycznego postÚpowania instytucji finansowych
zostaïy zakwestionowane. Podwaĝyïo to zaufanie publiczne do przedsiÚbiorstw
bankowych. Dodatkowo moĝna spotkaÊ siÚ z poglÈdem, ĝe kultura korporacyjna
banków, stanowiÈca fundament ich toĝsamoĂci, osïabia normy uczciwoĂci pracowników. InteresujÈce badania w tym zakresie przeprowadzili A. Cohn, E.bFehr
ibM.bA.bMaréchal, którzy wykazali, ĝe w kontekĂcie zawodowym bankowcy zachowujÈ siÚ bardziej nieuczciwie niĝ w prywatnym i mniej uczciwie niĝ przedstawiciele
innych profesji. Badacze zaobserwowali takĝe, ĝe ten niedostatek uczciwoĂci jest
dostrzegany przez opiniÚ publicznÈ19.
Tak jak toĝsamoĂÊ peïni waĝnÈ funkcjÚ w dïugofalowym ksztaïtowaniu wiarygodnoĂci inferowanej, tak reputacja silnie wpïywa na wiarygodnoĂÊ immanentnÈ
banków. Reputacja pozwala bowiem wnioskowaÊ o cechach i przyszïym sposobie
postÚpowania przedsiÚbiorstwa na podstawie jego dotychczasowych zachowañ. Stanowi wiÚc bardzo waĝnÈ przesïankÚ zaufania, poniewaĝ zmniejsza niepewnoĂÊ co
do dziaïañ, jakie podejmie powiernik. Dobra reputacja zwiÚksza zaufanie, zïa lub

18

19

WiÚcej na temat czynników ksztaïtujÈcych zaufanie publiczne do banków zob. T.J. DÈbrowski,
Ksztaïtowanie reputacji banku komercyjnego. PodejĂcie symboliczne i substancjalne, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
A. Cohn, E. Fehr, M.A. Maréchal, Business culture and dishonesty in the banking industry,
„Nature” 2014, No. 516.
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jej brak – zaufanie zmniejszajÈ. Banki cieszÈ siÚ zïÈ reputacjÈ. Z badañ Reputation
Quotient prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, ĝe caïy sektor usïug
finansowych, a sektor bankowy w szczególnoĂci, lokujÈ siÚ – poczynajÈc od 2008 r. –
wĂród sektorów o najgorszej reputacji. Szczegóïowe dane przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wybrane sektory amerykañskiej gospodarki uszeregowane
podbwzglÚdem posiadanej reputacji (w latach 2008–2015)
Sektor

Miejsce w rankingu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Technologiczny

1

1

1

1

1

1

1

1

Turystyczny

2

2

3

2

2

2

2

2

Handlu detalicznego

3

3

2

3

3

3

4

3/4

Dóbr konsumpcyjnych

4

4

4

4

4

4

3

3/4

Telekomunikacyjny

5

5

5

5

5

5/6

6/7

6

Produkcyjny

6

6

6

7

7

7

6/7

5

Farmaceutyczny

7

8

9

9

9

9

9

9

Energetyczny/przesyïowy

8

7

8

8

8

8

8

8

Przewozów lotniczych

9

10

11

11

11

11

10

10/11

Ubezpieczeniowy

10

11

10

10

10

10

11

10/11

Motoryzacyjny

11

9

7

6

6

5/6

5

7

Tytoniowy

12

13

13

13

14

14

14

13

Usïug finansowych

13

12

12

12

12

12

12

12

Bankowy

–

–

–

–

13

13

13

–

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: The 9th Annual RQ: Reputations of the 60 Most Visible
Companies. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, February–March 2008; The
10thb Annual RQ: Reputations of the 60 Most Visible Companies. A Survey of the U.S. General
Public, Harris Interactive, December 2008–February 2009; The 11th Annual RQ: Ahead of what’s
next. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, December 2009–February 2010; The
12th Annual RQ: Ahead of what’s next. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive,
April 2011; The 13th Annual RQ: Ahead of what’s next. A Survey of the U.S. General Public, Harris
Interactive, February 2012; The Harris Poll 2013 RQ. Summary Report. A Survey of the U.S. General Public Using the Reputation Quotient, Harris Interactive, March 2013, The Harris Poll 2014
RQ. Summary Report. A Survey of the U.S. General Public Using the Reputation Quotient, Harris
Interactive, April 2014, 2015 Harris Poll RQ. Summary Report. A Survey of the U.S. General Public
and Opinion Elites Using the Reputation Quotient, Harris Interactive, February 2015.
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W latach 2012–2014, gdy sektor bankowy byï wyodrÚbniany z sektora usïug
finansowych, odsetek respondentów oceniajÈcych negatywnie reputacjÚ sektora
bankowego zdecydowanie przewyĝszaï odsetek badanych oceniajÈcych jÈ pozytywnie. Szczególnie byïo to widoczne w 2012 r., w którym przewaga ocen negatywnych
wynosiïa aĝ 51 punktów proc. W kolejnych latach przewaga ta zaczÚïa maleÊ.
Obok wiarygodnoĂci inferowanej i wiarygodnoĂci immanentnej na zaufanie
publiczne do banków wpïywa takĝe wiarygodnoĂÊ wymuszona, zwiÈzana z czynnikami kontekstowymi. Istotne znaczenie dla poziomu tej wiarygodnoĂci ma istnienie zewnÚtrznych w stosunku do banków agend wyposaĝonych w uprawnienia
pozwalajÈce na egzekwowanie wiarygodnoĂci. Agendy te wzmacniajÈ wiarygodnoĂÊ
nie tylko z powodu moĝliwoĂci skutecznego odwoïywania siÚ do nich przez podmioty, których zaufanie zostaïo naduĝyte, ale równieĝ dlatego, ĝe mogÈ wyznaczaÊ
standardy ograniczajÈce prawdopodobieñstwo naduĝycia zaufania i wymuszaÊ ich
przestrzeganie. Na znaczenie czynników kontekstowych zwracaï uwagÚ A. Janiak,
wskazujÈc, ĝe „publiczne zaufanie do banków wynika jednak – jak siÚ wydaje – nie
tyle z przekonania klientów o wyjÈtkowych kwalifikacjach zawodowych i moralnych wïaĂcicieli oraz pracowników banków, ile raczej z wiary w skutecznoĂÊ metod
reglamentacji dziaïalnoĂci bankowej i systemu nadzoru sprawowanego nad bankami oraz istniejÈcego systemu gwarantowania wkïadów”20. Moĝna oczekiwaÊ, ĝe
poziom wiarygodnoĂci wymuszonej banków bÚdzie wzrastaï ze wzglÚdu na poszerzajÈcy siÚ zakres regulacji sektora i silniejszy nadzór21. Powinno to mieÊ korzystny
wpïyw na stan zaufania publicznego do tych instytucji.
Zaufanie publiczne do banków, jak juĝ zauwaĝono, ma róĝne ěródïa. WĂród
czynników ksztaïtujÈcych to zaufanie niektóre oddziaïujÈ na nie negatywnie, inne
wpïywajÈ pozytywnie. Wyniki badañ obrazujÈce zmiany poziomu tego zaufania po
2007 r. wskazujÈ, ĝe kryzys finansowy i ujawniane przypadki nagannych zachowañ
banków spowodowaïy odwrócenie proporcji tych czynników – czynniki osïabiajÈce
zaufanie publiczne przewaĝajÈ obecnie nad czynnikami je wzmacniajÈcymi. Zaufanie w ostatnich latach opiera siÚ przede wszystkim na czynnikach kontekstowych,
zwiÈzanych z wiarygodnoĂciÈ wymuszonÈ, natomiast czynniki odnoszÈce siÚ do
wiarygodnoĂci inferowanej i immanentnej wpïywajÈ na zaufanie publiczne do banków raczej negatywnie.
20
21

A. Janiak, Bank jako instytucja zaufania publicznego, „Glosa” 2003, nr 2.
W tym kontekĂcie warto równieĝ odnotowaÊ zmiany w podejĂciu regulatorów polegajÈce na
przechodzeniu od nadzoru mikoostroĝnoĂciowego do makoostroĝnoĂciowego, co moĝe wpïywaÊ
na zwiÚkszenie siÚ wiarygodnoĂci wymuszonej caïego sektora bankowego. Zwraca siÚ takĝe
uwagÚ na znaczenie polityki pieniÚĝnej banków centralnych, a zwïaszcza na stosowanie przez
nie niestandardowych narzÚdzi tej polityki. Prowadzi ono do poprawy pïynnoĂci w sektorze, ale
z drugiej strony jeszcze bardziej zmniejsza, i tak juĝ niewielkie, uzaleĝnienie banków od Ărodków deponentów. W rezultacie sïabnÈ boděce do wykazywania przez przedsiÚbiorstwa bankowe
troski o poziom zaufania publicznego, jakim sÈ one obdarzane.

143

Bezpieczny Bank
1(66)/2017

PODSUMOWANIE
Kryzys finansowy, który wybuchï blisko dekadÚ temu, oĝywiï dyskusjÚ na temat
przyszïoĂci banków i ich roli w gospodarce. Jeden z wÈtków tej dyskusji dotyczy
zasadnoĂci dalszego traktowania przedsiÚbiorstw bankowych jako instytucji zaufania publicznego. Zwraca na to uwagÚ J. Szambelañczyk, postulujÈc „refleksjÚ
nad redefinicjÈ paradygmatu bankowoĂci, a szczególnie w kontekĂcie (...) historycznie ksztaïtowanej i normatywnie potwierdzanej cechy banku jako instytucji
zaufania publicznego oraz koncepcji ekonomicznych, zgodnie z którymi system
bankowy – jako caïoĂÊ – traktuje siÚ jako dobro publiczne, z którego klienci odnoszÈ wiÚksze korzyĂci niĝ wïaĂciciele banków z otrzymywanych zysków kapitaïowych”22. Potrzeba refleksji jest tym bardziej uzasadniona, ĝe pojawiïa siÚ daleko
idÈca rozbieĝnoĂÊ miÚdzy uznawaniem banków za instytucje zaufania publicznego
w sensie normatywnym, a rzeczywistym poziomem zaufania, jakim obdarzane sÈ
te podmioty. Spadek zaufania publicznego skïoniï nawet niektórych autorów do
wyraĝania poglÈdów w ogóle negujÈcych dualny charakter banków. WÈtpliwoĂci co
do zasadnoĂci utrzymania przez te podmioty statusu instytucji zaufania publicznego wyraziï m.in. L. Dziawgo, stwierdzajÈc: „moĝe wspóïczesna bankowoĂÊ nie
musi korzystaÊ z historycznych pojÚÊ w kategorii ‘zaufanie spoïeczne’, poniewaĝ
bankowoĂÊ jest takim samym biznesem, jak kaĝdy inny?”23.
Banki zmieniïy siÚ. LiczÈca siÚ ich czÚĂÊ z tradycyjnych instytucji kredytowo-depozytowych przeobraziïa siÚ w konglomeraty funkcjonujÈce w róĝnych segmentach rynku finansowego. WpïynÚïo to na kulturÚ organizacyjnÈ tych jednostek,
doprowadziïo do modyfikacji systemu boděców kierujÈcych zachowaniami kadry
zarzÈdzajÈcej, rzutowaïo na podejĂcie do ryzyka. W rezultacie „wiele solidnych
banków przeksztaïciïo siÚ w banki spekulacyjne: ich gïównym celem staïo siÚ wypracowywanie krótkoterminowych zysków dla udziaïowców, na dalszy plan zszedï
interes deponentów”24. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe banki zaczÚïy zachowywaÊ
siÚ bardziej jak przedsiÚbiorstwa niĝ instytucje zaufania publicznego. Czy oznacza
to, ĝe caïkowicie zatraciïy one swój dualny charakter? Wydaje siÚ, ĝe twierdzÈca
odpowiedě na to pytanie stanowiïaby poglÈd zbyt daleko idÈcy. Uznawanie banków
jednoczeĂnie za przedsiÚbiorstwa i instytucje zaufania publicznego nie wiÈĝe siÚ bowiem z jakimĂ jednym okreĂlonym stanem równowagi w wypeïnianiu tych funkcji.
22
23

24

J. Szambelañczyk, StabilnoĂÊ systemu bankowego a paradygmat bankowoĂci, „Finanse” 2010,
nr 1 (2), s. 44.
L. Dziawgo, Bank jako „instytucja BRAKU zaufania publicznego”, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelañczyk, ZwiÈzek
Banków Polskich, Warszawa 2009, s. 110.
S. Flejterski, WstÚp do syntezy globalnego kryzysu finansowego, [w:] Globalny kryzys finansowy
ibjego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelañczyk, ZwiÈzek Banków
Polskich, Warszawa 2009, s. 117.
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Jak zauwaĝyï S. Flejterski „istotÈ rzeczy jest znalezienie, a w gruncie rzeczy znajdowanie stale na nowo punktu równowagi miÚdzy efektywnoĂciÈ (konkurencyjnoĂciÈ, dochodowoĂciÈ itp.) a szeroko rozumianym bezpieczeñstwem (stabilnoĂciÈ,
etykÈ itp.)”25. Moĝna przyjÈÊ, ĝe obecnie banki poszukujÈ kolejnego takiego punktu
równowagi, wïaĂciwego dla aktualnej fazy swojego rozwoju. Nie ulega równieĝ wÈtpliwoĂci, ĝe punkt ten w przypadku wspóïczesnych banków przesunÈï siÚ znacznie
bliĝej archetypowych cech przedsiÚbiorstwa, a oddaliï od atrybutów przypisywanych instytucji zaufania publicznego.

Streszczenie
Tradycyjnie banki byïy uznawane za instytucje konserwatywne, dziaïajÈce
wbstabilnym otoczeniu. Obecnie jednak sytuacja jest inna. Czynniki takie jak dezintermediacja, deregulacja i globalizacja, przeobraziïy sektor bankowy. DominujÈcÈ
rolÚ odgrywajÈ w nim teraz wielkie zdywersyfikowane konglomeraty finansowe,
które zachowujÈ siÚ w wielu aspektach inaczej niĝ tradycyjne banki. Przypadki
niewïaĂciwego zachowania tych konglomeratów prowadzÈ do erozji zaufania do
banków. Taka sytuacja rodzi pytanie, czy wspóïczesne banki nadal mogÈ cieszyÊ
siÚ statusem instytucji zaufania publicznego.
Sïowa kluczowe: bank, instytucja zaufania publicznego, zaufanie, konglomerat
finansowy

Abstract
Traditionally banks have been considered as conservative institutions which
operate in a stable environment. But now the situation is different. Factors such
as disintermediation, deregulation, and globalization have changed the banking
sector. Nowadays, large diversified financial conglomerates play dominant role in it.
This conglomerates behave in many aspects not as traditional banks. The cases of
misbehaviour lead to erosion public trust in these institutions. Such situation raises
the question of whether banks can be still treated as institutions of the public trust.
Key words: bank, institution of the public trust, trust, financial conglomerate
organization
25

S. Flejterski, Wspóïczesny bank komercyjny – w poszukiwaniu równowagi miÚdzy przedsiÚbiorstwem a instytucjÈ zaufania publicznego, [w:] BankowoĂÊ w Unii Europejskiej – szanse i zagroĝenia. KsiÚga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr. Wïadysïawa L. Jaworskiego,
red. I. Róĝañska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 220.
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