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Banki



1. Banki komercyjne



Jaką rolę pełni kapitał?
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Jak można zwiększyć 

dźwignię i stopę zwrotu?
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Dlaczego banki 
zawsze lobbowały 

i nadal lobbują 
za jak najmniejszym 
poziomem wymogu 

kapitałowego?
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Jak rolę w działalności 

tradycyjnych banków komercyjnych

pełnią rynki finansowe?
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Dlaczego dealing roomy

korzystają z krótkoterminowych

źródeł finansowania ?



• Krótkoterminowe transakcje 

spekulacyjne/arbitrażowe z natury rzeczy wymagają
krótkoterminowych źródeł finansowania
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2. Banki inwestycyjne



• Stosowana powszechnie nazwa „banki inwestycyjne” jest 

tradycyjna i trochę myląca. 

• Bierze się to jeszcze z XIX wieku i pierwszej połowy XX 

wieku, gdy banki inwestycyjne zajmowały się głównie 

doradztwem na rynku kapitałowym i plasowaniem na rynku 

nowych emisji akcji i obligacji.

• Obecnie banki inwestycyjne specjalizują się głównie w 

przeprowadzaniu na masową skalę operacji arbitrażowych na 

rynkach finansowych. Dlatego określa się je obecnie często 

jako broker-dealer banks, ponieważ posiadają one bardzo 

duże portfele tradingowe, a tradycyjna bankowość
inwestycyjna jest tylko jednym z rodzajów ich aktywności.
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Dlaczego wyznaczano 

dla banków inwestycyjnych 

niskie wymogi kapitałowe?



• Już to powiedzieliśmy, mówiąc o tym, co robią
dealing roomy w bankach komercyjnych, które 

przeprowadzają krótkoterminowe transakcje na 

płynnych, a więc bezpiecznych, prestrzegając 

rygorystycznie wyznaczonych limitów ryzyka.

• Uważano (w części słusznie), że trading jest mało 

ryzykowny. 



Na jakie jednak poważne ryzyko 

są narażone banki inwestycyjne?



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers 

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29 

•Investment banks’ balance sheets as a whole 

consist precisely the type of assets and 

liabilities that have low credit risk,

•but have high systemic risk.   



• Investment banks’ balance sheets as a whole consist precisely 

the type of assets and liabilities that have low credit risk,

• but have high systemic (roll-over) risk.   
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S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers 

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29 



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers 

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29 

Bear Stearns stracił w 3 dni 18 mld. 

finansowania hurtowego



Co było przyczyną 

upadku Lehman Brothers?



S. Morris, H. S. Shin, Financial Regulation in a Systemic Context, „Brooking Papers 

on Economic Activity”, Fall 2008, p. 1-29 
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Lurence Kotlifoff, The Economic Consequences of the Vickers Commission, Civitas, 

Institute for the Study of Civil Society, London, 2012, 

• The creditors that appeared to have run first from 

Lehman were its roughly 100 hedge fund clients who 

were using Lehman as their prime broker.



Czy można było przewidzieć 
nadchodzący kryzys finansowy?



Dlaczego fundusze inwestycyjne 
kupują akcje nawet wtedy, gdy 

wszyscy już uważają jego poziom 
za mocno przeszacowany?





Czy można przewidzieć 
moment wybuchu kryzysu?



There is no reliable aggregate indicator 

(of systemic risk) to be followed

• „Systemic risk has so far resisted a formal 

definition and qualification.

•It is unrealistic to expect that a single measure 

of systemic risk will suffice. 

•A more plausible alternative is a collection of 

measures, each designed to capture a specific 

risk exposure.” (Lo, 2008)



Systemic risk indicators work 

rather as thermometers than barometers



The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, 

Financial Services Authority, March 2009, p. 46
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The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, 

Financial Services Authority, March 2009, p. 46
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Hyun Song Shin (2013) “Procyclicality and the Search for Early Warning Indicators”, 

IMF Working Paper, no. 258, December

Po wybuchu kryzysu 

kwotowania CDSów

„zmądrzały” ☺



Syndrom indyka (Nassima Taleb)

Trend (the butcher) 

is your friend



Jon Danielsson (2014). „Systemic risk and financial regulations: What is the link?”

Systemic Risk Centre, LSE, www.sysstemicrisk.ac.uk

?



3. Banki uniwersalne
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Source: A. G. Haldane, P. Alessandri, „Banking on the state”, Federal Bank of

Chicago, 25 September 2009



Source: A. G. Haldane, P. Alessandri, „Banking on the state”, Federal Bank of Chicago, 25 September 2009
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http://pl.123rf.com/photo_13945218_domy-w-masowej-produkcji--niebieski-bialy.html l

http://wheatstoneministries.com/tel/and-they-all-look-just-the-same.html


Adair Turner (2013). „ Credit, Money and Leverage: What Wicksell, Hayek and Fisher Knew and 

Modern Macroeconomics Forgot”, Speech, Stockholm School of Economics, 12 September




