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1. Banki inwestycyjne



• Stosowana powszechnie nazwa „banki inwestycyjne” 
jest tradycyjna i dzisiaj już trochę myląca. Bierze się to 
stąd, że w XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku 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 - skoro 
posiadają one bardzo duże portfele tradingowe, a 
tradycyjna bankowość inwestycyjna jest tylko jednym z 
rodzajów ich aktywności.
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Source: A. G. Haldane, P. Alessandri, „Banking on the state”, Federal Bank

of Chicago, 25 September 2009

Relacja aktywów brytyjskich banków do PKB





Dlaczego wyznaczano 

dla banków inwestycyjnych 

niskie wymogi kapitałowe?



• Dealing roomy w bankach komercyjnych i 
inwestycyjnych przeprowadzają krótkoterminowe
transakcje na płynnych, a więc bezpiecznych
rynkach, przestrzegając rygorystycznie 
wyznaczonych limitów ryzyka.

• Uważano (w części słusznie), że trading jest
zazwyczaj relatywnie mało ryzykowny. 



Na jakie jednak poważne ryzyko 

są narażone banki inwestycyjne?



• 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.   

Banki inwestycyjne

Straty 

bilansowe

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

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

Bank inwestycyjny
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Nie ma systemu gwarantowania 
depozytów międzybankowych



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

Run na rynku depozytów hurtowych



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.

Wyprzedaż 

aktywów

Lehman Brothers



Gwałtowny spadek cen CDO 

zapoczątkował globalny kryzys 

finansowy lat 2007-2009



Dlaczego 

wcześniej 

kupowano

CDO?



AAA

Zakładano, że przypadki 

niewypłacalności kredytobiorców 

nie będą silnie skorelowane.



• In January 2008, there were 12 triple A-rated 
companies in the world. 

• At the same time, there were 64,000 structure 
financed instruments, such as CDOs, rated triple A

Lloyd Blankfein, “Do not destroy the essential catalyst of risk”, 
Financial Times, 9 February 2009, p. 7



• Some 80% of the growth in Moody’s profits 
in 2005-6 came from rating structured 
products

S. King, R. Cookson, “Panic stations…and the journey beyond”, 

HSBC Global Research, 20 August 2007, s. 14



Uważa się słusznie, że sprzedaż 

kredytów funduszom sekurytyzacyjnym

była formą pozbywania się przez banki 

ryzyka kredytowego. 

Dlaczego jednak banki kupowały 
część papierów będących efektem 

sekurytyzacji kredytów?
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Dlaczego banki 
podejmowały aż tak 

nieracjonalne decyzje?



RoE



Andrew Smithers (2017)



Regulacje lat 30; 

zmniejszające możliwości 

podejmowania ryzyka 

Liberalizacja 

lat 80. i 90. 



James Montier , Philip Pilkington (2017)



Czy można przewidzieć 
moment wybuchu kryzysu?





J. Danielsson, H. S. Shin (2003). 

„Endogenous risk” [w:] Modern 

Risk management – a History, 

Risk Books, London 

www.riskresearch.org

Wszyscy zaczynają 

robić to samo



Nikt nie wie, w którym momencie wybuchnie panika...

Chcąc powiedzieć to samo w języku finansów, mówimy, że 
ryzyko systemowe jest endogeniczne



Wskaźniki ryzyka systemowego - mimo, że określa się je jako 
wskaźniki wyprzedzajace (early indicators –

działają raczej jak termometry a nie barometry



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)



Jon Danielsson (2013). „Does Risk Forecasting Help Macroprudential Policy 

Makers?”, Systemic Risk Centre, LSE, www.sysstemicrisk.ac.uk

• The only way ETV (extreme value theory) can be 
reliable indicator of systemic risk is 

• if financial crises are regular (and similar) events 
that can be modelled

• However they are infrequent and unique



There is no single concept called risk

• „The exogenous risk – the easiest 
to measure and the least useful

• Almost all financial risk of note is 
endogenous risk – the hard to 
measure (The typical OECD country 
only has one crisis every 43 years).

• Almost all financial risk of note is 
endogenous while in practice, 
nearly all models for forecasting 
and managing risk assume risk 
exogenous” (Danielsson, Macrae, 
Uthemann, 2019)

Szukanie kluczy 

pod latarnią



Ryzyko 
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Ryzyko 
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Ryzyko systemowe „rodzi się” w środku rozkładu

Długi okres stabilności zachęca banki albo inwestorów na 
giełdzie do zwiększania skali podejmowanego ryzyka 
(Hyman Minsky 1986)

Procykliczność zwiększa kurtozy rozkładu
(Jon Danielsson 2013)



Dlaczego trudno jest przewidzieć 
moment załamania boomów 

na rynkach kredytowych, mimo że 
kryzysy finansowe wydają się 

do siebie podobne?



• „Financial crises are driven by common factors 
well funded in economic theory. Yet, the 
underlying details are usually unique to each 
event.

• Yet, each crisis had unique aspects, and most of 
these were missed at the time” (Danielsson, 
Macrae, Uthemann, 2019)



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

Financial Services Authority, March 2009, p. 46
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CDS-ów

S&P 500



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

Financial Services Authority, March 2009, p. 46

Ceny 

CDS-ów

S&P 500



Hyun Song Shin (2013) “Procyclicality and the Search for 

Early Warning Indicators”, IMF Working Paper, no. 258, December

Ceny CDS-ów zaczęły rosnąć 

dopiero po wybuchu kryzysu 

w sierpniu 2007 r. 



• „Any backward looking data-driven process
will identify risk as low in quiet times an 
high after the crisis”. (Danielsson, Macrae, 
Uthemann, 2019)



Skąd bierze się 
nieodmienne

zaskoczenie rynków?



Jon Danielsson (2014). „Systemic risk and financial regulations: What is 

the link?”Systemic Risk Centre, LSE, www.sysstemicrisk.ac.uk

?



• „Any backward looking data-driven process
will identify risk as low in quiet times an 
high after the crisis”. (Danielsson, Macrae, 
Uthemann, 2019)



• While most indicators consider an observation of 
high volatility as a warning signal, such an alarm 
comes too late, arriving only once a crisis is 
already under way.

• A better warning is provided by low volatility, 
which is a reliable indication of an increased 
likelihood of a future crisis (Danielsson, 
Valenzuela, Zer 2018)

Jon Danielsson, Marcela Valenzuela, Ilknur Zer (2018) „ Lerning from History: Volatility 
and Financial Crises. The Review of Financial Studies, Volume 31, Issue 7, 2774–2805



• The received wisdom is that risk increases in 
recessions and falls in booms. 

• In contrast, it may be more helpful to think of risk 
as increasing during upswings, as financial 
imbalances build up, and materializing in 
recessions 

Andrew Crockett. „Marrying the micro- and macroprudential dimensions of 

financial stability”, http://www.bis.org.review/rr000921b.pdf



• The biggest market failure is that banks and 
markets

• underestimate risks in the up cycle and
• overestimate risks in the down cycle. 

Avinash Persaud, “Sending the Herd over the Cliff. Again”, Finance and 

Development, June 2008, p. 32-33



2. Banki uniwersalne



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

„3-6-3”



Source: A. G. Haldane, P. Alessandri, „Banking on the state”, Federal Bank of Chicago, 25 September 2009

„3-6-3”
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http://wheatstoneministries.com/tel/and-they-all-look-just-the-same.html
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Shadow banks

Shadow banks

Formalnie mają status 

funduszy inwestycyjnych

• Przed kryzysem duże banki tworzyły shadow banks, by było komu 
sprzedawać kredyty. Przed kryzysem to właśnie one (SPV, SPE), 

kupowały i sekurytyzowały kredyty hipoteczne

• Obecnie lokowana jest w nich część nadmiaru gotówki firm

• Dzięki możliwości stosowania bardzo dużych dźwigni oferują 

wysokie ROE – do czasu aż znowu przylecą czarne łabędzie



http://fcic.law.stanford.edu/resource/graphics



Czy banki różnią się dzisiaj
od tych podręcznikowych?



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

Fisher Knew and Modern Macroeconomics Forgot”, Speech, Stockholm School 

of Economics, 12 September





Pożyczki hipoteczne gospodarstw domowych w Polsce

Source: NBP
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Udział w całym portfelu kredytowym banków

Marzec 2014

Styczeń 2002



Jak doszło do wybuchu
globalnego kryzysu bankowego?



rynek

CDO
SUBPRIME



Jakie były konsekwencje 
banktuctwa Lehman Brothers?



• Bankructwo Lehman Brothers wywołało 

ogólny spadek cen na rynkach finansowych, co 

spowodowało duże straty bilansowe banków. 

• Pojawiło się wskutek tego negatywne 

sprzężenie zwrotne pomiędzy spadkiem cen 

aktywów i ich masową wyprzedażą,

• co dotyczyło głównie MBS-sów



Księgowość 

MTM

VaR: szacowanie 

potencjalnych strat



Kto był w stanie 

zatrzymać spiralę

spadku cen MBSów ?
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Czy za decyzją Fed stało 
tylko dążenie do zatrzymania 

spadku cen MBS?



Maria Fiordingi Ram res, Joshua Sapir (2014) Monthly US Economic Chartbook

Efekty interwencji 

Fed na rynku MBS 

S&P/Shiller-Case:
indeks cen nieruchomości



MBS

• Po interwencji Fed

• znowu kupowano MBSy; 

• kapitał znowu płynął do funduszy sekurytyzacyjnych,

• które mogły znowu kupować kredyty hipoteczne od banków,

• dzięki czemu  banki mogły znowu udzielać kredytów hipotecznych.

• Znowu rósł popyt na nieruchomości, co podtrzymywało ich ceny.



Kryzys lat 2007-2009 
„przypomniał” 

jak kluczową rolę 
dla funkcjonowania 
rynków finansowych 

odgrywa ich płynność



jest 

płynny…

jest 

informacyjnie 

efektywny

a tym samym

sprzyja 

spekulacji 

stabilizującej

Rynek, który…



Dzięki 

krótkoterminowej 

spekulacji…

..rynki są 

płynne…

i relatywnie 
bezpieczne
(poza rzadkimi 

okresami 
kryzysów 

finansowych)

Pozorny paradoks:





Kiedy rynki OTC 
stały się w Polsce płynne?




