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KlUcZOwe ZnAcZenie StABilneGO 
SYSteMU BAnKOweGO dlA SZerOKO 

rOZUMiAneJ StABilnOŚci FinAnSOweJ

wprOwAdZenie

dla sprawnego funkcjonowania systemu finansowego kluczowe znaczenie ma 
stabilność systemu bankowego. To właśnie banki odgrywają najważniejszą rolę 
w zakresie finansowania gospodarek oraz rozliczeń płatniczych. We współczesnej 
literaturze (Komitet Bazylejski, 2011) identyfikuje się trzy kanały odpowiedzialne 
za transmisję szoków występujących w systemie finansowym na gospodarkę realną 
oraz za retransmisję, poprzez system finansowy, szoków w gospodarce realnej: 
kanał struktury bilansu kredytobiorcy, kanał struktury bilansu banku oraz kanał 
płynnościowy.

Transmisja szoków poprzez kanał struktury bilansu kredytobiorcy (w odnie-
sieniu zarówno do firm, jak i gospodarstw domowych) następuje w wyniku braku 
możliwości ze strony kredytodawcy dokonania wyczerpującej oceny zdolności 
kredytobiorcy do spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz braku możliwości właści-
wego monitorowania poczynionych inwestycji, a także braku zdolności kredyto-
biorcy do całkowitego wyegzekwowania należnych płatności.

Kanał struktury bilansu banku dzieli się na dwie składowe: kanał kredytów 
bankowych i kanał kapitału banku. Negatywne szoki w strukturze bilansu insty-
tucji finansowych wynikłe ze zmian w polityce monetarnej lub regulacyjnej albo 
spowodowane przez straty w kapitale banku pociągną za sobą znaczne zmniej-
szenie podaży kredytu, co odbije się nieproporcjonalnie bardziej na gospodarce. 
Warunkiem koniecznym do wystąpienia takich konsekwencji jest silna zależność 
kredytobiorców od banków w zakresie finansowania.
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Obecnie trwający kryzys finansowy ukazał, jak ogromne znaczenie dla zdol-
ności banków do ekspansji kredytowej i, co za tym idzie, dla zwiększania aktyw-
ności ekonomicznej ma płynność finansowa. Pierwotnie rozważano płynność 
w kontekście wzmacniania pozostałych kanałów transmisyjnych między systemem 
finansowym a gospodarką realną. W ostatnich latach kanał płynnościowy rozpa-
trywany jest odrębnie. duży poziom dźwigni finansowej w instytucjach kredyto-
wych oraz znaczne niedopasowania terminów zapadalności pasywów i wymagal-
ności aktywów są kluczowym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się 
szoków płynnościowych na gospodarkę realną.

Artykuł ma charakter eseju przeglądowego najnowszej literatury dotyczącej 
znaczenia i funkcji banków w stabilności finansowej gospodarki. Temat jest aktu-
alny w kontekście wydarzeń obserwowanych w trakcie ostatniego kryzysu finan-
sowego i  gospodarczego w  wielu krajach gospodarki światowej. W  artykule 
zostały zarysowane ramy teoretyczne zagadnienia oraz dokonano przeglądu 
dorobku literatury światowej analizującej poszczególne kanały transmisji szoków 
monetarnych i finansowych w systemie bankowym; na koniec omówiono wyniki 
badań empirycznych w tym zakresie.

KAnAŁY OdpOwiedZiAlne ZA trAnSMiSJĘ SZOKów 
wYStĘpUJĄcYcH w SYSteMie FinAnSOwYM 

nA GOSpOdArKĘ reAlnĄ

Jak wskazują R. Kokoszczyński, T. Łyziak i E. Wróbel (2002), istnieją trzy grupy 
czynników strukturalnych wpływających na mechanizm transmisyjny szoków 
monetarnych:

 1 skala monetyzacji gospodarki,

 1 struktura popytu krajowego, stopień otwartości gospodarki i struktura źródeł 
finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,

 1 charakterystyka systemu bankowego.

Sam wpływ stabilności systemu bankowego (jego odporność na szoki 
zewnętrzne, efektywność alokacji zasobów) jako elementu systemu finansowego 
na gospodarkę realną musi być rozpatrywany w  odniesieniu do znaczenia tej 
ostatniej, wymienionej przez Kokoszczyńskiego, Łyziaka i Wróbla (2002) grupy 
czynników oddziaływających na mechanizm transmisji impulsów do gospodarki 
realnej.

We współczesnej literaturze (Komitet Bazylejski, 2011) identyfikuje się trzy 
kanały odpowiedzialne za transmisję szoków występujących w systemie finanso-
wym na gospodarkę realną oraz za retransmisję, poprzez system finansowy, szo-
ków w gospodarce realnej:

 1 kanał struktury bilansu kredytobiorcy,
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 1 kanał struktury bilansu banku,

 1 kanał płynnościowy.

Pierwsze dwa kanały często określa się jako akcelerator finansowy (Bernanke, 
Gertler, 1995). Kanał struktury bilansu kredytobiorcy i pewne aspekty dotyczące 
kanału struktury bilansu banku uwypuklają wpływ wrażliwości pozycji aktywów 
i pasywów stron transakcji na warunki kredytowania. Struktura bilansu kredyto-
biorcy może zostać „dotknięta” szokiem na skutek zawirowań występujących na 
rynkach finansowych w związku z występowaniem asymetrii informacji, obniżenia 
skuteczności dochodzenia praw z umów oraz zaburzonych kosztów agencyjnych. 
Wskutek nałożonych wyższych wymogów kapitałowych na wybrane typy/rodzaje 
ekspozycji może dojść do zwielokrotnienia siły szoku transmitowanego poprzez 
kanał struktury bilansu banku.

Trzeci kanał podkreśla znaczenie mogących potencjalnie występować ograni-
czeń, swoistych sztywności sytuacji płynnościowej (zarówno w sytuacji normalnej, 
jak i  wzmożonego napięcia na rynkach finansowych) wynikającej z  trudnego 
zarządzania zmianą struktury bilansu i zmianą proporcji poszczególnych składo-
wych. Te właśnie sztywności przekładają się w  konsekwencji na zaburzenia 
w zakresie podstawowych zmiennych makroekonomicznych.

1. trAnSMiSJA pOprZeZ KAnAŁ StrUKtUrY BilAnSU 
KredYtOBiOrcY

Transmisja szoków poprzez kanał struktury bilansu kredytobiorcy (w odniesieniu 
zarówno do firm, jak i gospodarstw domowych) następuje w wyniku braku moż-
liwości ze strony kredytodawcy dokonania wyczerpującej oceny zdolności kredy-
tobiorcy do spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz braku możliwości właściwego 
monitorowania poczynionych inwestycji, a także braku zdolności kredytobiorcy 
do całkowitego wyegzekwowania należnych płatności. To powoduje, że kredyto-
dawca zmuszony jest wymagać adekwatnego zabezpieczenia do udzielanego 
kredytu.

Istnieją dwa podejścia do modelowania struktury bilansu kredytobiorcy. 
zgodnie z pierwszym z nich, reprezentowanym przez B.S. Bernanke i M. Gertlera 
(1989) oraz C.T. Carlstroma i T.S. Fuersta (1997), kredytobiorcy mają do czynie-
nia z premią finansowania zewnętrznego (external finance premium), którą należy 
rozumieć jako swoisty klin między kosztami finansowania wewnętrznego 
i zewnętrznego. Ów klin jest odwrotnie proporcjonalny do wiarygodności kredy-
towej kredytobiorcy, która to z  kolei jest związana z  wartością jego aktywów 
netto. Premia finansowania zewnętrznego wynika z tego, że kredytobiorcy mają 
skłonność do podejmowania większego ryzyka niż to, które leżałoby w interesie 
banku. W związku z powyższym banki mają ograniczone możliwości redukowania 
apetytu na ryzyko po stronie kredytobiorcy. 

Angażowanie aktywów netto kredytobiorcy w finansowanie projektu inwesty-
cyjnego poprzez tzw. wkład własny w przedsięwzięcie jest pewnym rozwiązaniem 
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w celu ograniczania czy mitygowania ryzyka, ponieważ w przypadku niepowodze-
nia projektu obie zainteresowane strony ponoszą podobne straty. Co za tym idzie, 
im większa wartość aktywów netto kredytobiorcy zaangażowana w projekt, tym 
mniejsza premia za ryzyko wymagana przez kredytodawcę. 

Mieszana struktura finansowania projektu przez kredytobiorcę oznacza, że 
wszelkie szoki oddziałujące na wartość aktywów netto (czy to szok finansowy, 
czy to, przykładowo, negatywny szok popytowy, który zmniejsza zyski firmy 
lub dochody gospodarstwa domowego) wpłyną na koszty finansowania 
zewnętrznego po stronie kredytobiorcy, co z kolei finalnie znajdzie odpowiedź 
w rachunku wyników przez dostosowanie się poziomu planowanych wydatków 
i  zagregowanego popytu. Wartość aktywów netto angażowana w  formie 
wkładu własnego finalnie wyznacza możliwość absorbcji szoków w gospodarce 
realnej, a  kanał finansowania zewnętrznego służy do transmisji szoków do 
systemu finansowego i zwiększania fluktuacji cyklu koniunkturalnego. z dru-
giej strony szoki finansowe (zmiany cen aktywów itd.) również wpływają na 
wartość aktywów netto, co skutkuje zwrotną transmisją turbulencji do gospo-
darki realnej.

drugie podejście związane jest z modelem N. Kiyotakiego i J. Moore’a (1997). 
W tym przypadku aktywa odgrywają dwojaką rolę w gospodarce: z jednej strony 
służą do wytwarzania dóbr i usług, z drugiej zaś stanowią zabezpieczenie dla kre-
dytów jako jedyna możliwość wiarygodnego zapewnienia przez kredytobiorcę 
gotowości do spłaty zaciąganych zobowiązań. Powoduje to interakcje między limi-
tami kredytowymi i cenami aktywów poprzez mnożnik statyczny i międzyokre-
sowy mnożnik dynamiczny, wyznaczane jako relacja wartości aktywów stanowią-
cych zabezpieczenie do udostępnionych limitów kredytowych. Wszelkie szoki 
finansowe, w wyniku których dochodzi do spadku cen aktywów, skutkują zwięk-
szeniem wymagań dotyczących zabezpieczenia kredytu, co z  kolei uruchamia 
spiralę spadku produkcji i cen aktywów. W podobny sposób dochodzi do trans-
misji szoków w gospodarce realnej.

Badania ekonometryczne wskazujące na dobrą jakość prognostyczną takich 
wskaźników służących do przewidywania prawdopodobieństwa upadłości, jak 
m.in. spready kredytowe, stanowią jednocześnie dowód na występowanie mecha-
nizmu transmisji szoków poprzez kanał struktury bilansu kredytobiorcy (Stock, 
Watson, 2003). Te wyniki są zbieżne z  ustaleniami S. Gilchrista, V. yankova 
i E. zakrajseka (2009), którzy wykazali istotny wkład szoków na rynku kredyto-
wym w USA we wzrost fluktuacji ekonomicznej w latach 1990–2007.

Osobną kwestią pozostaje próba ustalenia skali rozprzestrzeniania się szoków 
finansowych w gospodarce realnej. W tym celu rozważano analizę różnic w reak-
cji na szoki monetarne między małymi i dużymi firmami. Punktem wyjścia jest 
założenie, że istnieją duże różnice w zakresie asymetrii informacji między tymi 
rodzajami firm. M. Gertler i S. Gilchrist (1993, 1994) udowodnili występowanie 
silnych dysproporcji co do reakcji na szoki, przy czym małe firmy były skłonne 
o wiele gwałtowniej reagować niż duże firmy.
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2. trAnSMiSJA pOprZeZ KAnAŁ  
StrUKtUrY BilAnSU BAnKU

Kanał struktury bilansu banku dzieli się na dwie składowe: kanał kredytów 
bankowych i kanał kapitału banku. Negatywne szoki w strukturze bilansu insty-
tucji finansowych, wynikłe ze zmian w polityce monetarnej lub regulacyjnej albo 
spowodowane przez straty w kapitale banku, pociągną za sobą znaczne zmniej-
szenie podaży kredytu, co odbije się nieproporcjonalnie bardziej na gospodarce. 
Warunkiem koniecznym do wystąpienia takich konsekwencji jest silna zależność 
kredytobiorców od banków w zakresie finansowania. Wówczas w sytuacji znacz-
nego spadku podaży kredytu kredytobiorcy zostają zmuszeni do zmniejszania 
planowanych wydatków inwestycyjnych oraz restrukturyzacji zadłużenia banko-
wego.

W przypadku kanału kredytów bankowych szoki monetarne mają wpływ na 
dostępność i koszt pieniądza w sposób daleko wykraczający poza efekt stopy pro-
centowej. W szczególności gdy banki nie są w stanie w pełni odizolować się od 
konsekwencji niekorzystnych szoków monetarnych, bilans banku kurczy się 
zarówno po stronie aktywnej, jak i pasywnej. Po stronie pasywnej restrykcyjna 
polityka monetarna pociąga za sobą spadek podaży pieniądza i wyhamowanie 
popytu na pieniądz jako efekt m.in. wzrostu jego kosztu, natomiast po stronie 
aktywnej powoduje ona zmianę w proporcjach i strukturze aktywów, ucieczkę do 
aktywów płynnych kosztem rentowności, co ostatecznie skutkuje dalszym spad-
kiem podaży kredytu (Bernanke, Blinder, 1988). Należy podkreślić, iż rozpo-
wszechnienie w ostatniej dekadzie sekurytyzacji zmniejszało przejściowo zdolność 
banku centralnego do hamowania ekspansji kredytowej poprzez stopę rezerw 
obowiązkowych (Nwogugu, 2007).

Powyższe rozważania są oparte na założeniu, że nie mamy do czynienia 
z endogenicznym ryzykiem kredytowym (wszystkie kredyty są regularnie spła-
cane). W  innych pracach autorzy próbują wychwycić wpływ zmian w  kapitale 
banku na liczbę udzielanych kredytów. W  modelu B. holmströma 
i J. Tirole’a (1997) wszystkie kredyty finansowane są przez kapitał własny banku, 
co motywuje bank do monitorowania kredytobiorcy w zakresie decyzji inwesty-
cyjnych. W takim przypadku gwałtowny spadek kapitału będzie skutkować mniej-
szą podażą kredytu, co będzie miało najpoważniejsze konsekwencje dla kredyto-
biorców dysponujących niewielkim kapitałem stanowiącym wkład własny.

Jeżeli chodzi o  funkcjonowanie kanału kapitału banku, bardzo istotne są 
wymagania stawiane przez organy nadzorcze (Van den heuvel, 2002). Przede 
wszystkim aby szoki finansowe mogły oddziaływać na gospodarkę realną poprzez 
ten kanał, muszą zostać spełnione dwa warunki: 

 1 banki nie mogą dysponować nadmiarem środków w takiej wysokości, która 
byłaby wystarczająca dla zamortyzowania szoków mogących doprowadzić do 
zmniejszenia kapitału;

 1 pozyskanie kapitału jest dla banku kosztowne.
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Wówczas wszelkie negatywne szoki popytowe, takie jak na przykład pogorszenie 
warunków na rynku nieruchomości, mogą pociągnąć za sobą straty, które odbiją 
się na kapitale banku. W podobny sposób na kapitał mogą wpłynąć zmiany stóp 
procentowych oraz zmiany w nachyleniu krzywej dochodowości. S. Van den heuvel 
(2002) podkreśla stabilizujący wpływ utrzymywanego przez banki kapitału na 
poziomie wyższym od oczekiwań regulatorów na transmisję szoków poprzez ten 
kanał. Warto zauważyć, że zmienność cen aktywów, tak jak i wszelkie inne szoki 
na rynku finansowym, może wpływać na obniżenie wysokości kapitału, co z kolei 
wymusza na banku zmniejszenie podaży kredytu i dotyka gospodarki realnej. 

W podobny sposób na strukturę bilansu banku oddziałują wymogi kapitałowe: 
w okresie spowolnienia gospodarczego lub recesji. Wymogi kapitałowe na ryzyko 
kredytowe w ramach obowiązujących regulacji rosną, przy czym jednocześnie w obli-
czu zmniejszających się zysków m.in. poprzez tworzenie rezerw na spadającą jakość 
aktywów możliwości szybkiego zwiększenia kapitału zakładowego są znacznie ogra-
niczone. Taki scenariusz pociąga za sobą konieczność znacznej redukcji liczby udzie-
lanych kredytów. K.T. Jacques (2008) zaproponował model pokazujący sposób, 
w jaki banki mają dostosowywać podaż kredytów o niskim i wysokim stopniu ryzyka 
zgodnie z przyjętymi regulacjami. zdaniem Jacques’a, banki niedysponujące nad-
wyżkami kapitału w odpowiedzi na negatywny szok finansowy będą dążyć do zredu-
kowania podaży kredytów o wysokim stopniu ryzyka, podczas gdy w pewnych oko-
licznościach mogą zwiększyć podaż kredytów o niskim stopniu ryzyka.

Procykliczność wymogów kapitałowych nakładanych przez umowę Bazylea II 
była przedmiotem wielu symulacji i modelowania ekonometrycznego. Wszyscy 
autorzy są zgodni w ocenie, że w porównaniu do umowy Bazylea I Bazylea II 
w większym stopniu uwypukla cykl koniunkturalny (Qi, yang, 2009; Jacobson 
i in., 2008). W zależności od przyjętej przy metodologii estymacji Pd (probability 
of default) oszacowano, że wymóg kapitałowy w wyniku uznania nowych regulacji 
w  trakcie recesji może wzrastać nawet dwukrotnie. zwraca się też uwagę, że 
bardziej narażone na procykliczność wymogu kapitałowego są banki oferujące 
kredyty o wysokiej jakości, ponieważ – jak to się argumentuje – paradoksalnie 
ocena kredytu o niskim ratingu nie może zostać już wiele razy obniżona.

Podstawowym wyzwaniem w  badaniach empirycznych dotyczących kanału 
struktury bilansu banku jest właściwe rozróżnienie w  przesunięciach krzywej 
popytu na kredyt od przesunięć krzywej podaży kredytu. Spór o właściwe przy-
porządkowanie impulsów do jednej z dwóch krzywych stanowił podstawę do pod-
dania w wątpliwość teorii o występowaniu tego kanału transmisyjnego (Oliner, 
Rudebusch, 1995). A.K. Kashyap, J.C. Stein i d.W. Wilcox (1993) przyjęli jako 
punkt wyjścia założenie, że zmiany w położeniu krzywej popytu na kredyt wywo-
łane przez szoki popytu zagregowanego powinny oddziaływać na wszystkie pod-
mioty w systemie finansowym w sposób podobny, podczas gdy przesunięcia krzy-
wej podaży kredytu, które wynikają ze zmian w strukturze bilansu banku, powinny 
dotykać jedynie liczby udzielanych kredytów. W  ramach badania sprawdzano 
przepływy środków w następstwie kolejnych szoków monetarnych. Kashyap, Stein 
i Wilcox (1993 ) stwierdzili występowanie dużego spadku podaży kredytu w reak-
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cji na negatywne szoki monetarne, co miało niezbicie udowodnić istnienie kanału 
struktury bilansu banku.

Kashyap i Stein (2000), w związku z niejednoznacznościami w zakresie inter-
pretacji wyników wcześniejszych obliczeń, postanowili zbadać wpływ szoków 
monetarnych na zachowanie pojedynczych banków zamiast stosować miary 
zagregowane. W ramach analizy wykazano, że szczególnie pośród małych banków 
te, których struktura bilansu była mniej płynna, reagowały silniej na impulsy 
monetarne. Nie otrzymano natomiast jednoznacznych wyników dotyczących 
dużych banków.

dodatkowym wymiarem branym pod uwagę w  analizie kanału struktury 
bilansu banku jest stopień dźwigni finansowej (Kishan, Opiela, 2000). Najbardziej 
wrażliwe na szoki monetarne, zdaniem autorów, są niedokapitalizowane, małe 
banki, chociaż złożone w nich depozyty długoterminowe są odporne na szoki. Te 
wyniki są zgodne z hipotezą, że niedokapitalizowane małe banki miewają trud-
ności z pozyskaniem innych źródeł finansowania w obliczu zacieśniania polityki 
pieniężnej. Oznacza to, że stopień dźwigni finansowej oraz wielkość aktywów 
mogą służyć jako wskaźnik reaktywności banku na wykorzystywane instrumenty 
polityki monetarnej. W podobny sposób w literaturze zaczęto uwzględniać spre-
ady w  oprocentowaniu kredytów i  depozytów utrzymywane przez banki 
(heffernan, 2002).

W odniesieniu do kanału struktury bilansu banku wielu autorów próbowało 
dokonać rozróżnienia między spadkami podaży kredytu wywoływanymi polityką 
regulacyjną a  spadkami wskutek działania sił rynkowych. T. Ediz, I. Micheal 
i W. Perraudin (1998) stwierdzili występowanie strefy presji regulacyjnej (regula-
tory pressure zone) w obrębie jednego odchylenia standardowego od progu wyma-
ganej przez nadzór adekwatności kapitału. Banki znajdujące się w obrębie tej 
strefy miały skłonność do podwyższania wskaźnika adekwatności kapitałowej 
kosztem akcji kredytowej, co by oznaczało, że banki dążą do utrzymania swoistej 
„poduszki bezpieczeństwa” ponad wymagane minimum. dalszych dowodów na 
potwierdzenie tej hipotezy dostarczają I. Alfon, I. Argimon i  P. Bascunana-
Ambros (2004). Ich zdaniem, utrzymanie pewnego buforu powyżej progu stawia-
nego przez nadzór jest jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez 
banki w procesie doboru odpowiedniej struktury bilansu.

Ocenia się, że w ostatnich latach wdrażanie i dynamiczny rozwój innowacji 
finansowych miały istotny wpływ na przeobrażenie kanału struktury bilansu 
banku. Jednym ze środków na złagodzenie zmian w wolumenie kredytów w odpo-
wiedzi na szoki monetarne stała się sekurytyzacja. zamiana należności na papiery 
wartościowe poprawia płynność, a pozbycie się kredytów z bilansu banku poprzez 
proces sekurytyzacji odciąża instytucję w kontekście wymagań kapitałowych defi-
niowanych przez nadzór. dotychczasowe badania wskazywały na redukcję siły 
działania tego kanału transmisyjnego wskutek upowszechnienia sekurytyzacji 
(Altunbas, Gambacorta, Marques-Ibanez, 2009), jednakże badany okres obej-
muje lata przedkryzysowe, co może oznaczać, że wnioski płynące z cytowanego 
artykułu nie będą już trafnie opisywać realiów rynku.
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Inną formą innowacji finansowej mającej wpływ na funkcjonowanie niniej-
szego kanału transmisyjnego jest zwiększenie finansowania z certyfikatów depo-
zytowych i  listów zastawnych w  miejsce depozytów osób prywatnych. 
Rozpowszechnienie tych źródeł pozyskiwania środków osłabia transmisję szoków 
poprzez kanał struktury bilansu banku, ponieważ jego działanie opiera się przede 
wszystkim na depozytach. Wyniki A.B. Ashcrafta (2006) wskazują na stosowanie 
tych form finansowania przede wszystkim przez duże banki, będące często częścią 
międzynarodowego holdingu (mniejsze koszty agencyjne pozyskania środków).

3. trAnSMiSJA pOprZeZ KAnAŁ pŁYnnOŚciOwY

Obecnie trwający kryzys finansowy ukazał, jak ogromne znaczenie dla zdolności 
banków do ekspansji kredytowej i, co za tym idzie, dla zwiększania aktywności 
ekonomicznej ma płynność finansowa. Pierwotnie rozważano płynność w kontek-
ście wzmacniania pozostałych kanałów transmisyjnych między systemem finanso-
wym a gospodarką realną. W ostatnich latach kanał płynnościowy jest rozpatry-
wany odrębnie. duży poziom dźwigni finansowej w instytucjach kredytowych oraz 
znaczne niedopasowania terminów zapadalności pasywów i wymagalności akty-
wów są kluczowym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się szoków płyn-
nościowych na gospodarkę realną.

Jako pierwszy na występowanie silnej zależności między spadkiem cen akty-
wów w okresie wzmożonego napięcia a kondycją banku wskazał I. Fisher (1933). 
Podstawowy mechanizm działa następująco: w  przypadku wystąpienia szoku 
płynnościowego banki zaczynają wyprzedawać aktywa płynne. W ten sposób two-
rzy się nadwyżka podaży na rynku aktywów finansowych, co pociąga za sobą 
spadek ich cen. Spadające ceny z kolei oznaczają kolejne wyprzedaże aktywów 
w celu minimalizacji strat kredytowych na produktach zabezpieczonych na akty-
wach finansowych, co finalnie prowadzi do spirali spadków cen i obniżenia kon-
dycji finansowej banków.

Badaniem powiązań między niedoborami płynności a wypłacalnością ban-
ków zajęli się w ostatnich latach d.W. diamond i R.G. Rajan (2005). Ich zda-
niem, te dwa wzajemnie nakładające się problemy opisane w ich modelu wska-
zują na możliwość zarażania się kryzysem między kolejnymi bankami nie tylko 
z powodu runu na bank, niezwiązanego z ekonomicznymi przesłankami upa-
dłości. Szczególnie w przypadku gdy banki finansują niepłynne aktywa krótko-
terminowym długiem, autorzy wyjaśniają mechanizm powstawania niedoborów 
płynności. W  następstwie tych niedoborów może dochodzić do sytuacji, gdy 
depozytariusze nieoczekiwanie zwrócą się do banku po swoje środki (lub wie-
rzyciele odmówią rolowania długu) i wtedy banki mogą być zmuszone przed-
wcześnie zamykać pozycje mogące przynieść w przyszłości znaczące przychody. 
Skutkiem tego będzie wstrzymanie akcji kredytowej i w ekstremalnym przy-
padku może to doprowadzić do zarażania kryzysem innych banków, jeśli wie-
rzyciele na przykład podejmą decyzje o wycofaniu finansowania z danego kraju 
czy regionu.
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W  świetle kryzysu finansowego zaczęto rozróżniać dwa rodzaje płynności: 
płynność jako dostęp do środków (funding liquidity) oraz płynność rynku (market 
liquidity). Pierwsza z nich odnosi się do strony pasywnej bilansu banku i dotyczy 
zdolności danej instytucji do pozyskania natychmiastowego finansowania (przez 
sprzedaż aktywów lub wzrost zadłużenia). Płynność rynkowa natomiast jest zwią-
zana ze stroną aktywną bilansu banku i  oznacza łatwość, z  jaką dane aktywa 
mogą zostać spieniężone. diamond i  Rajan (2009) stwierdzają, że w  obliczu 
występowania zarówno podwyższonego ryzyka płynności jako dostępu do środ-
ków, jak i ryzyka płynności rynkowej może dojść do sytuacji, gdy w celu zapobie-
żenia niedoborom płynności jako dostępu do środków nawet „zdrowy” bank 
może zacząć ograniczać akcję kredytową. Taka decyzja miałaby być podyktowana 
obawami o konieczność przyszłej wyprzedaży niepłynnych aktywów po bardzo 
niskich cenach, co skłania „zdrowe” banki do przetrzymywania większej ilości 
płynnych środków.

Powiązania między płynnością jako dostępem do środków a płynnością rynku 
w przypadku występowania znacznych asymetrii informacji i nieefektywności ryn-
kowej mogą być kolejną przyczyną rozprzestrzeniania się kryzysów. W  tym 
wypadku brak możliwości mitygowania ryzyka mogących wystąpić w przyszłości 
niedoborów płynności oraz asymetria informacji związanej z wypłacalnością ban-
ków (przez co należy rozumieć brak możliwości rozróżnienia, czy dany bank dys-
ponuje płynnością, czy też nie) może wywołać obawy co do kredytowego ryzyka 
kontrahenta (Brusco, Castiglionesi, 2007).

R. Cifuentes, G. Ferrucci i h.S. Shin (2005) jako kolejny dowód na występo-
wanie płynnościowego kanału transmisyjnego mogącego doprowadzić do zaraża-
nia się banków i do wzrostu ryzyka systemowego wskazali wycenę według warto-
ści rynkowej (mark-to-market). Przy nieoczekiwanym spadku wyceny aktywów 
w portfelu banku może on być zmuszony do pozbycia się części aktywów w celu 
sprostania wymaganiom organów nadzorczych lub wewnętrznym limitom na 
ryzyko płynności. Może to doprowadzić do powstania negatywnej spirali cenowej, 
w przypadku gdyby rynek nie był w stanie przyjąć dużej porcji wolumenów akty-
wów. Na funkcjonowanie kanału płynnościowego transmisji szoków wpłynęła 
w znacznym stopniu sekurytyzacja. zdaniem T. Adriana i h.S. Shina (2008) dużą 
rolę odegrali tutaj brokerzy i dealerzy, doprowadzając do gwałtownej redukcji 
inwestycji portfelowych na rynku nieruchomości w USA, dokonanych za pośred-
nictwem instrumentów pochodnych typu Collateralized Debt Obligation w odpo-
wiedzi na kryzys finansowy. Autorzy wykazali także, że wartość aktywów netto 
pośredników na rynku finansowym jest niezwykle wrażliwa na fluktuacje cen 
aktywów. Jest to ściśle związane z mechanizmem lewarowania i wyceną według 
wartości rynkowej. dodatkowo wskazują oni na występowanie dodatniej zależno-
ści między zmianami w poziomie dźwigni finansowej a zmianami wielkości bilansu 
w okresie aktywnego jego dostosowywania do zmian wynikających z przeceny 
wartości aktywów netto. Skutkiem tego jest zwiększanie bilansu w okresie oży-
wienia gospodarczego i kurczenie w czasie recesji, co oznacza, że lewarowanie 
jest procykliczne i  pociąga za sobą uwypuklanie cyklu koniunkturalnego. 
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Wszystkie te czynniki dowodzą istnienia kanału płynnościowego transmisji szo-
ków monetarnych.

wYniKi BAdAŃ eMpirYcZnYcH pOŚwiĘcOnYcH  
AnAliZie OddZiAŁYwAniA SYSteMU BAnKOweGO  

nA StABilnOŚĆ FinAnSOwĄ

znaczny wzrost częstotliwości występowania w ostatnich 30 latach w różnych kra-
jach kryzysów bankowych i finansowych wywołał duże zainteresowanie ze strony 
badaczy. Przedmiotem analiz nie były wyłącznie przyczyny leżące u podstaw tych 
kryzysów, lecz także siła ich oddziaływania na gospodarkę realną.

Część artykułów poświęcona kryzysom bankowym miała za cel zrozumienie 
i wyjaśnienie powiązań między sektorem bankowym i finansowym a długookre-
sowym wzrostem gospodarczym. Jedna z najbardziej znaczących prac dotyczących 
tej tematyki została napisana przez R. Levine’a, N. Loayzę i T. Becka (2000). 
Między innymi przeprowadzili oni ekonometryczne testowanie zależności między 
rozwojem rynku finansowego w krajach objętych próbą oraz wzrostem gospodar-
czym, wykorzystując dynamiczne estymatory uogólnionej metody momentów 
(GMM) dla danych panelowych . Wnioski z wykonanego dwoma różnymi tech-
nikami badania okazały się zbieżne: w obu przypadkach stwierdzono dodatnią 
zależność między stopniem rozwoju rynku finansowego a tempem wzrostu PKB. 
Kanały powiązań między systemem finansowym a gospodarką, przez które zacho-
dzi powiązanie, zostały opisane we wcześniejszych podpunktach.

Odrębną kwestią była jednak sama analiza stabilności sektora bankowego pod 
kątem ryzyka zarażania kryzysem oraz ryzyka systemowego. Podstawowe wnioski 
zostały zawarte w opublikowanym jeszcze przed ostatnim kryzysem finansowym 
artykule P. hartmanna, S. Straetmansa i  C. de Vries’a  (2005). Na podstawie 
statystycznych estymatorów wartości ekstremalnej sporządzono miarę zarażania 
kryzysem oraz miarę „tail-β”, mającą wychwycić ekspozycję danego kraju na szok 
związany z ryzykiem systemowym. 

Przede wszystkim wyniki uzyskane przez wspomnianych autorów sugerują 
występowanie o  wiele większego ryzyka zarażania kryzysem między bankami 
amerykańskimi, niż to miałoby mieć miejsce w  strefie euro. O  ile powiązania 
między bankami w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są silne, to stwier-
dzają oni, że rola bankowości transgranicznej w Europie w okresie publikacji 
artykułu nie była na tyle istotna, aby ryzyko zarażania się kryzysem przez banki 
europejskie mogło równać się z  zagrożeniem, przed jakim miały stanąć banki 
w Stanach zjednoczonych. Co istotne, badanie wykazało, że duże banki w kra-
jach peryferyjnych w Europie są odporne na ryzyko zarażenia kryzysem, co zna-
lazło potwierdzenie w ostatnich latach w przypadku Polski.

W  zakresie ryzyka systemowego wyniki okazały się porównywalne w  przy-
padku USA i krajów Unii Europejskiej. Warto podkreślić, iż mimo że artykuł 
powstał jeszcze przed ostatnim kryzysem, autorzy wychwycili znaczny wzrost 
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ryzyka systemowego we wcześniejszych latach, zwracając jednocześnie uwagę na 
dalszy potencjalny wzrost ryzyka, w  szczególności jeżeli chodzi o  Stany 
zjednoczone. W artykule wskazano na konieczność wzmocnienia struktury insty-
tucjonalnej organów odpowiedzialnych za nadzór nad europejskim systemem 
bankowym. 

Jedną z ważniejszych prób wyjaśnienia potencjalnych konsekwencji kryzysu 
bankowego dla gospodarki realnej z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych 
podjął P. Gupta (2005). W modelu założono, że:

 1 gospodarstwa domowe wykorzystują gotówkę i depozyty na potrzeby płynno-
ści,

 1 przedsiębiorstwa wykorzystują kredyty udzielane przez banki na finansowanie 
importu dóbr pośrednich potrzebnych do produkcji dobra finalnego,

 1 banki pośredniczą między gospodarstwami domowymi a przedsiębiorstwami,

 1 władze monetarne odpowiedzialne są za podaż pieniądza przetrzymywanego 
przez gospodarstwa domowe w postaci gotówki lub zdeponowanego w ban-
kach w ramach depozytów.

Autor wykazał, że kryzys bankowy skutkuje zmniejszeniem atrakcyjności 
depozytów z  perspektywy gospodarstw domowych w  porównaniu do gotówki. 
Powoduje to wycofywanie depozytów z banków, co przekłada się na kryzys kre-
dytowy, podniesienie stóp procentowych i w konsekwencji na spadek aktywności 
ekonomicznej. Gupta stwierdził ponadto, że następstwa kryzysu są zupełnie inne 
w zależności od tego, na ile jest on długotrwały. Jego zdaniem, kryzys bankowy, 
co do którego oczekuje się, że będzie on trwać tylko przez krótki okres, może 
mieć o wiele poważniejsze konsekwencje niż kryzys długotrwały, co miałoby być 
spowodowane odłożeniem w czasie konsumpcji przez gospodarstwa domowe.

Nieco inne podejście do omawianego zagadnienia zaprezentowali G. hoggarth, 
R. Reis i V. Saporta (2002). zwrócili oni uwagę na to, że reprezentowane w wielu 
wcześniejszych artykułach podejście do mierzenia skutków kryzysu bankowego 
poprzez obserwowanie zmian w wysokości wydatków budżetowych jest niekom-
pletne, ponieważ wiele badanych krajów doświadczało jednocześnie kryzysu sys-
temu bankowego oraz kryzysu walutowego. z tego powodu posłużyli się mierze-
niem spadku wysokości PKB w okresie kryzysu bankowego. zgodnie z szacun-
kami przeciętny skumulowany spadek PKB związany z kryzysem bankowym może 
wynieść od 15% do 20%. Straty w PKB okazały się o wiele wyższe w przypadkach 
równoczesnego występowania kryzysu bankowego i walutowego oraz na rynkach 
wschodzących, choć kryzysy trwały średnio dłużej w krajach wysoko rozwiniętych. 
Autorzy nie dokonali jednak rozróżnienia między spadkiem PKB związanym 
z recesją a spadkiem wynikającym z problemów w sektorze bankowym.

Przy użyciu innej metodologii badania J.h. Boyd, S. Kwak i B.d. Smith (2005) 
również potwierdzili zasadność prezentowanych przez rządy i banki centralne 
obaw co do negatywnych konsekwencji kryzysów bankowych. z  ich wyliczeń 
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wynika, że kraj stojący przed kryzysem systemu bankowego powinien liczyć się 
ze spadkiem PKB przeciętnie o 9,3%, natomiast kraj dotknięty równocześnie też 
przez inne kryzysy (np. walutowy) powinien oczekiwać spadku PKB w granicach 
13,5%. Boyd, Kwak i Smith podkreślają, ze kryzysy bankowe mają o wiele bar-
dziej długotrwałe skutki niż wcześniej uważano, a proces powrotu do stanu sprzed 
kryzysu jest trudny, bolesny i powolny.

W zaprezentowanych powyżej artykułach nie udzielono odpowiedzi na pyta-
nie, czy kryzysy bankowe są zawsze związane z  równoczesnym spowolnieniem 
gospodarczym, czy też są one niezależne, a spadek PKB jest jedynie ich skutkiem. 
G. dell’Ariccia, E. detragiache i R. Rajan (2008) za pomocą szeregu równań 
regresji liniowej dowodzą, że wpływające na system bankowy czynniki o charak-
terze egzogenicznym skutkują spadkiem aktywności banków, co pogarsza warunki 
działalności dla tych sektorów gospodarki, które mają (lub nie) ograniczony 
dostęp do alternatywnych źródeł finansowania. Ten efekt jest, ich zdaniem, sil-
niejszy w przypadku krajów rozwijających się. Uzyskane wyniki zdają się potwier-
dzać przekonanie o konieczności nieproporcjonalnie większego wspierania sek-
tora bankowego w trakcie kryzysu, niż w przypadku gdyby kryzys dotyczył innego 
sektora gospodarki.

Alternatywne podejście zaprezentował d. Serwa (2007). założył on, że 
w pierwszym kroku to recesja negatywnie wpływa na ekspansję kredytową ban-
ków, której wyhamowanie przyczynia się do dalszego spadku produkcji. 
Przedmiotem badania był w  tym przypadku wyłącznie efekt drugiej rundy. 
Otrzymane przy użyciu analiz scenariuszowych i  modeli wielorównaniowych 
wyniki wskazują, że sam efekt drugiej rundy przeciętnie powodował spadek zaku-
mulowanego wzrostu gospodarczego o około 3 punkty procentowe. Innym wnio-
skiem płynącym z artykułu Serwy jest znaczenie rozmiaru kryzysu bankowego dla 
poziomu wzrostu gospodarczego.

Autorami jednego z najnowszych artykułów dotyczących oddziaływania stop-
nia stabilności sektora bankowego na wzrost PKB oraz na inflację są P. Monnin 
i  T.  Jokipii (2010). Odeszli oni od zwyczaju traktowania kryzysu bankowego 
metodą zero-jedynkową, która pozwalała skupić się na obliczaniu spadku PKB 
w związku z kryzysem bankowym lub w jego bezpośrednim następstwie. Monnin 
i Jokipii kwestionują sensowność nierealnego założenia o tym, że sektor bankowy 
nie doświadczający w danym okresie kryzysu jest całkowicie sprawny. W związku 
z powyższym zaproponowali oni własną, ciągłą miarę: indeks odległości od upa-
dłości (distance-to-default), obliczany na podstawie prawdopodobieństwa upadło-
ści sektora bankowego w danym okresie. Autorzy przeanalizowali kondycję sek-
tora bankowego w 18 krajach OECd w okresie 1980–2008. Wyniki uzyskane dla 
indeksu odległości od upadłości dla wybranych krajów zostały przedstawione na 
rysunku 1. 

Rysunek 1 należy interpretować w następujący sposób: im mniejsza wartość 
wskaźnika (tj. im bliższa zeru), tym krótszy okres do niewypłacalności, a  tym 
samym większa szansa na wystąpienie kryzysu systemu bankowego. Poprzeczne 
linie oznaczają pierwszy i trzeci kwartyl wyniku dla danego kraju.
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Tak zdefiniowana miara pozwoliła zbudować model ekonometryczny VAR 
służący do analizy impulsowej. Punktem wyjścia modelu jest założenie, że nie 
ma czystej, jednokierunkowej relacji przyczynowo-skutkowej między stabilnością 
sektora bankowego a realnym PKB lub inflacją, lecz że obie te zmienne makro-
ekonomiczne są wzajemnie powiązane ze stabilnością. Wyniki oszacowań dobrze 
odzwierciedlają przyjęte na początku założenie. Okazuje się, że wyższy wzrost 
gospodarczy powoduje zwiększenie stabilności sektora, co dostarcza bodźców 
dla wzmocnienia tempa wzrostu PKB. Rysunek 2 przedstawia reakcję wariancji 

Rysunek 1. Indeks odległości od upadłości
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wysokości realnego PKB i wariancji stabilności systemu bankowego na odpo-
wiednio szok dla realnego PKB i szok dla stabilności systemu bankowego. Na 
osi poziomej odmierzany jest czas (w kwartałach), zaś oś pozioma oznacza róż-
nicę w reakcji na impuls w porównaniu do sytuacji, w której nie dochodzi do 
szoku. 

z rysunku 2 wynika, że zaaplikowany szok dla stabilności systemu bankowego 
powoduje redukcję wariancji, czyli zmienności przyszłego tempa wzrostu gospo-
darczego. Ponadto oba typy szoków wywołują bardzo powoli wygasającą reakcję 
wariancji stabilności systemu bankowego, co oznacza, że efekt ich oddziaływania 
(w  przypadku zaistnienia negatywnego szoku) na zachwianie stabilności jest 
wyjątkowo długotrwały. Co ciekawe, autorzy odnotowali związek między większą 
niepewnością dotyczącą stabilności sektora bankowego a następującym w kolej-
nych latach wyższym wzrostem gospodarczym. Biorąc pod uwagę, że stabilność 
i wzrost gospodarczy są powiązane, można zaryzykować postawienie następującej 
tezy: choć sektory bankowe są przeciętnie stabilniejsze w następstwie wzrostu 
PKB, to jednak prawdopodobieństwo zaistnienia kryzysu bankowego jest wyższe 
po długim okresie ożywienia gospodarczego.

zgodnie z oczekiwaniami oszacowania modelu VAR dla inflacji i stabilności 
systemu bankowego wskazują na brak powiązania obu zmiennych ani relacją wza-
jemną ani też relacją przyczynowo-skutkową. Rysunek 3 zawiera wygenerowane 

Rysunek 2. Analiza reakcji na impuls realnego PKB  
i stabilności sektora bankowego
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przez funkcję reakcji na impuls wykresy wzajemnego wpływu szoków między 
inflacją a stabilnością sektora bankowego.

z rysunku 3 wynika, że wyższa inflacja zwiększa niepewność co do poziomu 
inflacji w kolejnych okresach, ale zmniejsza niepewność co do stabilności sektora 
bankowego. dodatkowo funkcje reakcji na impuls pokazują, że wskutek pozytyw-
nego szoku stabilności sektora bankowego zmienność inflacji się zmniejsza tylko 
na jeden kwartał.

KOnKlUZJA

Co najważniejsze, prawdopodobnie wszystkie artykuły dotyczące relacji mię-
dzy stabilnością sektora bankowego a  gospodarką realną (reprezentowaną 
w  badaniach najczęściej jako dynamika PKB i  inflacji) prowadzą do jednego 
wniosku: nie da się przecenić wagi stabilności systemu dla sprawnego funkcjono-
wania i  rozwoju gospodarki, o  czym świadczy rola kanałów transmisyjnych 
w przesyłaniu impulsów między systemem bankowym i, szerzej, systemem finan-
sowym a gospodarką realną.

Rysunek 3. Analiza reakcji na impuls inflacji i stabilności sektora 
bankowego
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StreSZcZenie

Cel pracy: Analiza znaczenia stabilności systemu bankowego dla szeroko rozu-
mianej stabilności finansowej

Metoda badawcza: Analiza na podstawie literatury relacji przyczynowo skutko-
wej szoków występujących w systemie finansowym w stosunku do gospodarki real-
nej oraz do retransmisji, poprzez system finansowy, szoków do gospodarki realnej.

Opis wyników: dla sprawnego funkcjonowania systemu finansowego kluczowe 
znaczenie ma stabilność systemu bankowego. To właśnie banki odgrywają najważ-
niejszą rolę w zakresie finansowania gospodarek oraz rozliczeń płatniczych. We 
współczesnej literaturze (Komitet Bazylejski, 2011) identyfikuje się trzy kanały 
odpowiedzialne za transmisję szoków występujących w systemie finansowym na 
gospodarkę realną oraz za retransmisję, poprzez system finansowy, szoków 
w  gospodarce realnej: kanał struktury bilansu kredytobiorcy, kanał struktury 
bilansu banku oraz kanał płynnościowy.

Transmisja szoków przez kanał struktury bilansu kredytobiorcy (w odniesieniu 
zarówno do firm, jak i gospodarstw domowych) następuje w wyniku braku moż-
liwości ze strony kredytodawcy dokonania wyczerpującej oceny zdolności kredy-
tobiorcy do spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz braku możliwości właściwego 
monitorowania poczynionych inwestycji, a  także braku zdolności kredytobiorcy 
do całkowitego wyegzekwowania należnych płatności.

Kanał struktury bilansu banku dzieli się na dwie składowe: kanał kredytów 
bankowych i kanał kapitału banku. Negatywne szoki w strukturze bilansu insty-
tucji finansowych wynikłe ze zmian w polityce monetarnej lub regulacyjnej albo 
spowodowane przez straty w kapitale banku pociągną za sobą znaczne zmniej-
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szenie podaży kredytu, co odbije się nieproporcjonalnie bardziej na gospodarce. 
Warunkiem koniecznym do wystąpienia takich konsekwencji jest silna zależność 
kredytobiorców od banków w zakresie finansowania.

Trwający obecnie kryzys finansowy ukazał, jak ogromne znaczenie dla zdol-
ności banków do ekspansji kredytowej i, co za tym idzie, dla zwiększania aktyw-
ności ekonomicznej ma płynność finansowa. Pierwotnie rozważano płynność 
w kontekście wzmacniania pozostałych kanałów transmisyjnych między systemem 
finansowym a gospodarką realną. W ostatnich latach kanał płynnościowy rozpa-
trywany jest odrębnie. duży poziom dźwigni finansowej w instytucjach kredyto-
wych oraz znaczne niedopasowania terminów zapadalności pasywów i wymagal-
ności aktywów są kluczowym czynnikiem powodującym roz przes trzenianie się 
szoków płynnościowych na gospodarkę realną.

Autorzy jednego z najnowszych artykułów dotyczących oddziaływania stopnia 
stabilności sektora bankowego na wzrost PKB oraz na inflację, Monnin i  Jokipii 
(2010), odeszli od zwyczaju traktowania kryzysu bankowego metodą zero-jedynkową, 
która pozwalała skupić się na obliczaniu spadku PKB w związku z kryzysem banko-
wym lub w jego bezpośrednim następstwie. Monnin i Jokipii kwestionują sensowność 
nierealnego założenia o tym, że sektor bankowy nie doświadczający w danym okresie 
kryzysu jest całkowicie sprawny. W związku z powyższym zaproponowali oni własną 
ciągłą miarę: indeks odległości od upadłości (ang. distance-to-default), obliczany na 
podstawie prawdopodobieństwa upadłości sektora bankowego w  danym okresie. 
Autorzy przeanalizowali kondycję sektora bankowego w 18 krajach OECd w okresie 
1980–2008. Wyniki oszacowań dobrze odzwierciedlają przyjęte na początku założe-
nie. Okazuje się, że wyższy wzrost gospodarczy powoduje zwiększenie stabilności 
sektora, co dostarcza bodźców dla wzmocnienia tempa wzrostu PKB.

Konkluzja: Prawdopodobnie wszystkie artykuły dotyczące relacji między stabil-
nością sektora bankowego a gospodarką realną (reprezentowaną w badaniach naj-
częściej jako dynamika PKB i  inflacji) prowadzą do jednego wniosku: nie da się 
przecenić wagi stabilności systemu dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju gospo-
darki, o czym świadczy rola kanałów transmisyjnych w przesyłaniu impulsów mię-
dzy systemem bankowym i, szerzej, systemem finansowym a gospodarką realną.

Słowa kluczowe: stabilność systemu bankowego i finansowego, kanał transmisji 
impulsów monetarnych, polityka pieniężna, gospodarka realna, płynność, stopa 
procentowa, PKB.

tHe KeY rOle OF tHe StABle BAnKinG SYSteM 
FOr BrOAder FinAnciAl StABilitY

ABStrAct

Objective: To analyse the significance of the stable banking system for the broader 
financial stability.
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Research method: Literature-based analysis of cause-and-effect relationship 
between shocks in the financial system and the real economy, and their 
re-transmission via the financial system to the real economy.

Results: The stability of the banking system is crucial for the effective operation 
of the financial system. Banks play the most important role in the process of 
financing the economy and handling financial settlements. The contemporary 
literature (Basel Committee, 2011) identifies three channels which transmit 
shocks from the financial system to the real economy and re-transmit shocks via 
the financial system to the real economy, namely: (1) the structure of the 
borrower’s balance sheet, (2) the structure of the bank’s balance sheet, and (3) 
the financial liquidity.

The transmission of shocks via the first channel (the structure of the borrower’s 
balance sheet, applicable to both companies and households) is caused by the 
lender’s incapability to exhaustively assess the borrower’s ability to repay debts, 
the lack of proper supervision over realised investments, and the borrower’s 
incapability to enforce full repayment of debts.
The second channel (the structure of the bank’s balance sheet) comprises two 
sub-channels: banking loans and bank’s equity. Negative shocks in the structure 
of the bank’s balance sheet, which are caused by changes in monetary or other 
regulatory policies or losses in the bank’s equity, result in significant decrease in 
the supply of loans with further up-scaled effects for the economy. The 
prerequisite is the strong dependency of borrowers on banks resulting from the 
banks financing the borrowers.

The current financial crisis has demonstrated the significant role of the 
financial liquidity for the ability of banks to expand their loan and credit offerings, 
further leading to stronger economic activity. Previously, the financial liquidity 
used to be considered an element strengthening the other shock transmission 
channels between the financial system and the real economy. In recent years, 
however, the liquidity channel is treated separately. The high financial leverage 
in banking institutions and the high assets-liabilities mismatch are the key drivers 
propagating the liquidity shocks in the real economy.

Monnin & Jokipii (2010) wrote one of the latest studies concerning the impact 
of the stability of the banking sector on GdP growth rates and the inflation 
index. They do not treat the banking crisis with the usual zero-one approach 
which correlates GdP drops with the banking crisis or its direct effects. Rather 
than that, Monnin & Jokipii challenge the grounds for the unrealistic assumption 
that the banking sector without any hardship should be considered fully efficient 
in a given period. Therefore, they propose an original and continuous measure: 
the distance-to-default index which is calculated based on the likelihood of 
bankruptcy of the banking sector in a given period. They analyse the standing of 
the banking sector in 18 OECd states from 1980 to 2008. The findings reflect 
their assumptions very well. It appears that higher economic growth causes 
higher stability of the banking sector which further drives the dynamics of the 
GdP growth rate.
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Conclusions: All studies concerning the relationship between the stability of 
the banking sector and the real economy (usually represented by GdP and 
inflation dynamics) are likely to reach the same conclusion: the importance of 
the stability of the financial system for the effective operation and growth of the 
real economy cannot be overstated as proved by the role of the channels 
transmitting impulses between the banking system (and the broader financial 
system) and the real economy.

Keywords: stability of the banking system, stability of financial system, monetary 
impulse transmission channel, monetary policy, real economy, liquidity, interest 
rate, GdP.
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