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Streszczenie

Celem artykułu jest próba oceny globalnego kryzysu, którego epicentrum miało 
miejsce w 2008 roku, z perspektywy zaufania społeczeństwa informacyjnego do insty-
tucji bankowo-finansowych. W pierwszej części podjęto próbę odnalezienia przyczyn 
kryzysu zaufania społeczeństwa do instytucji bankowo-finansowych. Następnie przed-
stawiono główne zasady bankowości islamskiej, której doświadczenia mogłyby zdaniem 
autorek stać się pomocne w budowaniu zaufania do instytucji bankowo-finansowych.

Wprowadzenie

W warunkach społeczeństwa informacyjnego i związanego z tym coraz ła-
twiejszego dostępu do informacji klienci korzystający z produktów i usług ban-
kowych mają coraz większą świadomość ekonomiczną. Coraz częściej oceniają 
działalność instytucji bankowo-finansowych pod względem etycznego postępo-
wania. Należy pamiętać, że banki są nie tylko „przedsiębiorstwami usługowy-
mi”, ale powinny też pełnić funkcję instytucji zaufania publicznego. Prioryte-
tem banku powinno być zdobywanie zaufania klientów oraz innych instytucji 
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finansowych, gdyż powinni oni być postrzegani jako najważniejszy „nadzór 
zewnętrzny ”1.

Przez lata banki traktowane były jako instytucje, które nigdy nie zawodzą. 
Powierzanie oszczędności całego życia oraz zaciąganie kredytu na dziesiątki lat 
jest koniecznością współczesnego świata. Czynności te obarczone są dużą dozą 
niepewności o przyszłość. Niepokój ten może zmniejszyć jedynie zaufanie, jakie 
potrafi wzbudzić sektor bankowy. Co sprawia, że określenie „instytucja zaufania 
publicznego” coraz rzadziej utożsamiane jest z bankami? Ostatni kryzys finanso-
wy ukazał słabości sektora bankowo-finansowego. Pazerność oraz nieprzestrze-
ganie zasad etyki doprowadziły do upadku wielu instytucji, ale przede wszystkim 
przyczyniły się do utraty najistotniejszego aktywu, jakim jest zaufanie klientów. 
Klienci nie ufają już bankom tak jak kiedyś; relacje między bankami również 
nacechowane są sporą nieufnością. 

Lehman Brothers może służyć jako przykład banku, którego nieetyczne 
działania doprowadziły do upadłości. Szefowie banków centralnych i rządów 
podejmowali działania, które miały na celu uratowanie jednego z największych 
banków w Stanach Zjednoczonych. Bank jednak ogłosił upadłość 15 września 
2008 roku. Według wielu opinii wydarzenie to zapoczątkowało kryzys finanso-
wy, który jak pandemia rozprzestrzenił się na cały świat. Podjęto decyzję dokapi-
talizowania upadających banków i przedsiębiorstw z rezerw walutowych państw 
takich jak: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Korea Południowa, Japonia, Chiny, Singa-
pur. Pomoc ta jednak była zbyt mała jak na tak dużą skalę problemu. Pogarszają-
ca się sytuacja gospodarcza ukazała, że w dotychczasowym modelu rynkowym 
banki źle funkcjonują2. Brak zaufania pomiędzy instytucjami wynikający z oba-
wy przed niewypłacalnością zmusił rząd Stanów Zjednoczonych do ratowania 
zagrożonych instytucji finansowych, takich jak Bear Stearns, Fannie Mae, Fred-
die Mac oraz AIG. W ramach pomocy rząd amerykański udzielił gwarancji kre-
dytowych bankom działającym na terenie USA na kwotę 600 mld dolarów3. 

Obawa przed upadłością kolejnych banków amerykańskich i europejskich 
przyczyniła się do pogłębienia kryzysu zaufania na rynku międzybankowym. 

1 S. Flejterski, Współczesne przedsiębiorstwo bankowe – w poszukiwaniu modus vivendi mię-
dzy tradycją a nowoczesnością, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego nr 572, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 145–151.

2 K. Brzozowska, S. Flejterski, Reakcje instytucji polskiego systemu bankowego na światowy 
kryzys finansowy, w: Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2009, s. 39.

3 K. Brzozowska, Finanse 2009. Bankowość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 20.



229Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych w kontekście wyzwań...

Brak współpracy pomiędzy bankami spowodował upadek w 2008 roku trzech 
największych islandzkich banków: Kaupthing, Glitnir oraz Landsbanki, których 
zadłużenie było zbyt duże w stosunku do PKB kraju4. W tym samym czasie po-
jawiły się informacje o kłopotach Łotwy, Dubaju, Grecji, Portugalii. Potencjalne 
problemy finansowe pojawiły się na Węgrzech, Ukrainie oraz w Czechach. Pol-
ska także znalazła się na liście krajów zagrożonych kryzysem. Jednak zupeł-
nie inna była skala kryzysu gospodarczego w krajach Europy Zachodniej i USA 
w porównaniu z problemami finansowymi Polski. 

Lekkomyślnie prowadzona polityka finansowa banków Stanów Zjednoczo-
nych miała wpływ na gospodarkę całego świata. Kryzys finansowy dotknął nie 
tylko kraje takie jak Litwa, Słowacja, Islandia czy Grecja, ale także wielkie mo-
carstwo gospodarcze – Chiny. Zmuszone one zostały do szukania innych rynków 
zbytu dla swoich towarów.

Jednym z najpoważniejszych skutków ostatniego kryzysu finansowego jest 
duża nieufność do banków i szeroko pojętego sektora finansowego. Nieetycz-
ne postępowanie prezesów dużych, zagrożonych bankructwem banków, którzy 
otrzymali wielkie dotacje z pieniędzy publicznych i przeznaczyli je między in-
nymi na wypłaty dużych premii, przyczyniły się do upadku wizerunku sektora 
bankowo-finansowego nie tylko w USA. Liczne skandale finansowe negatywnie 
wpłynęły na postrzeganie banków jako „instytucji zaufania publicznego”. 

Kryzys zaufania

Ludzkość XXI wieku jest społeczeństwem informacyjnym, wyposażonym 
w wiele udogodnień dających poczucie bezpieczeństwa. Mimo tego żyje w wa-
runkach niepewności i ryzyka. To sprawia, że najtwardszą walutą staje się zaufa-
nie. „Zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych przyszłych 
działań innych ludzi”5. Cytowany autor stwierdza, że reputację i zaufanie bardzo 
trudno zdobyć i utrzymać, ale za to można łatwo stracić. Potwierdza to również 
opinię, że łatwiej stracić zaufanie, niż raz stracone odzyskać6. 

4 I. Trusewicz, Islandia spłaci dług majątkiem banku, www.rp.pl/artykul/642782.html 
(3.07.2011).

5 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, 
s. 69–70. 

6 Ibidem, s. 177–178.
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Każdy człowiek, kraj czy instytucja na tak cenny kapitał, jakim jest zaufa-
nie, musi ciężko zapracować. Na rynku globalnego zaufania pozostaną tylko ci, 
którzy wyznają podobne wartości7. 

Według badań przeprowadzonych przez Ernst & Young 73% Polaków jest 
zadowolone ze swoich banków. Natomiast 62% ankietowanych jako główną cechę 
swojego banku wskazuje stabilność. Wśród 26 badanych krajów Polska, zaraz po 
Stanach Zjednoczonych, ma najbardziej pozytywny stosunek do sektora banko-
wego. Wynikać to może ze stabilności instytucji finansowych. W Polsce nie było 
spektakularnych bankructw, klienci sektora bankowego uniknęli dramatycznych 
skutków kryzysu finansowego, jaki dotknął inne kraje. Mieszkańcy pozostałych 
krajów oceniają działalność swoich banków znacznie gorzej – średnia pozytyw-
nych ocen to 59%. Zaskakujący jest fakt, iż Amerykanie oceniają swój sektor 
bankowy bardzo dobrze, mimo że to on wygenerował światowy kryzys8. 

73% 21% 6%

59% 26% 15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Polska

Unia Europejska

W skali od 1 do 5 (1 bardzo le, 5 bardzo dobrze)

4 lub 5 pkt 3 pkt 1 lub 2 pkt

Wykres 1. Ocena banku, w którym założone jest główne konto
Źródło: Ufamy swoim bankom, „Gazeta Prawna” 2011, nr 46 (2932).

Poziom zaufania do sektora bankowego wskazuje, na ile oceniane jest bez-
pieczeństwo zdeponowanych oszczędności. Inaczej wygląda kwestia zaufania 
Polaków, a raczej jego brak, do domów maklerskich oraz doradców finanso-
wych. Wydarzenia z lat 2008–2009 spowodowały, że z większą niż kiedykolwiek 
ostrożnością patrzy się na te instytucje. Do negatywnej oceny przyczyniają się 

7 S. Flejterski, Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego sy-
stemu finansowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, 
T. Famulska, Difin, Warszawa 2008, s. 23

8 A. Kurowska, Ufamy swoim bankom, „Gazeta Prawna” 2011, nr 46 (2932).
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także problemy ze spłatą zobowiązań, wynikające ze wzrostu kosztów obsługi 
kredytu. Według badań przeprowadzonych przez Omnibus największym zaufa-
niem cieszą się banki, zaraz po nich firmy ubezpieczeniowe oraz ZUS9. Zaledwie 
14% Polaków ma zaufanie do brokerów i niewiele więcej, bo 18%, do SKOK 
i funduszy inwestycyjnych. 
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Wykres 2. Zaufanie do sektora finansowo-bankowego
Źródło: Mniej ufamy finansistom, „Rzeczpospolita” 2011, nr 122 (8938).

Ostatnie lata stanowią pasmo wyzwań dla banków i innych instytucji finan-
sowych. Aby pokonać kryzys zaufania do sektora finansowego, potrzebna jest 
współpraca zarządów oraz personelu z klientami. Instytucje finansowe powinny 
zrozumieć, że relacje powinny opierać się na zrozumieniu i zaufaniu. Kryzys 
kiedyś się skończy, a złe lub dobre relacje z klientem pozostaną. 

9 K. Ostrowska, Mniej ufamy finansistom, „Rzeczpospolita” 2011, nr 122 (8938).
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Uczciwsza strona sektora bankowo-finansowego

Postępowanie w zgodzie z etyką i według zasad odpowiedzialnego biznesu 
to działanie według wzorców moralnych, które powinny uwzględniać także uni-
kanie strat finansowych. Przykładem pogoni za zyskiem jest kryzys wywołany 
w USA między innymi przez udzielanie pożyczek typu subprime10. 

O etyce można mówić w kontekście sposobu pomnażania i wykorzystywa-
nia kapitału. Firma E. Capital Partners od 1997 roku zajmuje się wydawaniem 
opinii o działalności emitentów papierów wartościowych pod kątem etycznego 
prowadzenia biznesu. Instytucje korzystające z usług E. Capital Partners otrzy-
mują wiedzę, która pozwala z wyprzedzeniem wycofać z portfeli swoich klientów 
firmy będące na skraju bankructwa bądź firmy ryzykowne dla inwestorów11. 

Etyczne i odpowiedzialne działania sektora bankowo-finansowego to także 
łączenie finansów z kwestiami społecznymi. W Belgii w 2001 roku powstała Eu-
ropejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBA). Instytucja ta 
nie działa jednak charytatywnie, jej celem są inicjatywy ekonomiczne dotyczące 
między innymi wzrostu liczby miejsc pracy czy zrównoważonego rozwoju12. 

W czasach słabnącego zaufania do instytucji bankowo-finansowych za 
etyczne uważa się te instytucje, które funkcjonują na zasadach przejrzystości, 
a także stosują zasadę społecznie odpowiedzialnego biznesu. CSR (Corporate 
Social Responsibility) jest dobrowolną strategią uwzględniającą etyczne, społecz-
ne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej13. Wielu bankowców wyraża 
pogląd, że działalność charytatywna dobrze skojarzona z instytucją buduje jej 
pozytywną reputację. Odpowiedzialny biznes stanowi wkład w realizację polity-
ki zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W Zielonej Księdze Unii Europej-
skiej można znaleźć najczęściej stosowaną definicję CSR, według której „przed-
siębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich 
działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami”14. Banki 
pozyskują nowych klientów także przy pomocy „zielonych” produktów. Brytyj-

10 Pożyczka typu subprime – to pożyczka udzielona klientowi, który nie dysponuje w chwili 
jej udzielenia wystarczającą gwarancją wypłacalności. Szerzej zob. P. Błoński, Pro-kryzysowe 
regulacje, http://www.rfi.fr/actupl/articles/101/article_4686.asp.

11 J. Bogdanowicz, Czy biznes może mieć sumienie?, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 2 (1106), s. 50.
12 Ibidem.
13 P. Rok, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – nowe wyzwanie biznesu, www.gospo-

darka.gazeta.pl (2.07.2011).
14 Zielona Księga UE punktem zwrotnym w rozwoju CSR, www.csrinfo.org/pl, 2.07.2011. 
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ski Co-operative Bank wspiera kampanie mające na celu ochronę środowiska15. 
Polski Bank Ochrony Środowiska także oferuje w swoich usługach pakiet pro-
duktów związanych z ekologią. 

Stosowanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu przez część sektora 
bankowego sprawia, że pozostałe instytucje nie lekceważą tej idei, która pomaga 
w walce o klienta. 

Ostatni kryzys finansowy ukazał słabość i kruchość instytucji finansowych. 
Może więc pewnym wzorem do naśladowania mogłaby być bankowość islamska. 
Zgodna jest z zasadami religijnymi oraz etycznymi islamu. Opiera się na syste-
mie bezodsetkowym i zasadzie solidaryzmu społecznego. Islam nie uznaje po-
bierania procentów za pożyczane pieniądze. Rezygnacja z oprocentowania oraz 
odsetek nie przeszkadza jednak w uzyskiwaniu dochodów. Źródłem profitów jest 
produkcja dóbr oraz ich sprzedaż16. 

Tabela 1

Bankowość odsetkowa a bezodsetkowa

Cecha Bankowość odsetkowa Bankowość bezodsetkowa
pasywa banki centralne; gł. skarbce 

bankowe, oszczędności klientów
banki centralne; gł. skarbce 
bankowe, oszczędności klientów, 
islamskie źródła dobroczynne

aktywa oparte na odsetkach islamskie instrumenty finansowe
cel banku pomnażanie majątku banku pomnażanie majątku banku oraz 

majątku klientów
grupa docelowa indywidualna jednostka, rodzina, 

firma
rodzina, potrzebująca część 
społeczeństwa

transfer funduszy w formie pieniądza w formie dóbr
ryzyko inwestycji zawsze ponosi klient dzielenie zysków i strat pomiędzy 

klientem a bankiem
działalność banku inwestycyjna charytatywna
motywacja do pracy 
zespołu

finansowa finansowa i zgodna z etyką islamu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Kietliński, V. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie 
i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 54–64.

Islamski system finansowy w dobie załamania gospodarczego wykazał 
większą odporność na kryzys globalny. Duża skuteczność islamskich usług ban-

15 B. Paxford, Uczciwsza twarz bankowości?, www.bankier.pl (3.07.2011).
16 Islam wkracza w europejski świat finansów, www.bankier.pl (23.07.2009).
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kowych oraz stosowanie zasad etyki sprawiły, że zyskała ona wielu zwolenników 
w krajach nie tylko arabskich, ale i europejskich. Warto się zastanowić, czy ban-
kowość islamska ma szansę na rozpoczęcie swojej działalności w Polsce. 

Tabela 2

Koncepcja wprowadzenia bankowości islamskiej w Polsce – zarys analizy SWOT

Mocne strony:
• nowy rodzaj finansowania potrzeb 

społecznych,
• finansowanie najbiedniejszych,
• możliwość przejęcia zadłużenia klienta przez 

bank,
• elastyczność w dostosowywaniu do 

warunków danego państwa,
• duża skuteczność usług bankowych,
• odporność na kryzys finansowy

Słabe strony:
• uprzedzenie społeczeństwa do krajów 

muzułmańskich,
• brak polityki marketingowej

Szanse:
• religijne społeczeństwo,
• ubogie społeczeństwo,
• możliwość przejęcia długów klientów 

z innych banków tradycyjnych,
• nowy rodzaj bankowości

Zagrożenia:
• bardzo mały odsetek muzułmanów 

mieszkających w Polsce,
• brak tolerancji społeczeństwa,
• kojarzenie wyznawców islamu 

z terrorystami,
• bariera wejścia na rynek ze strony 

bankowości europejskiej,
• niewielka wiedza o bankach islamskich

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Kietliński, V. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie 
i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 54–64.

Bankowość islamska, w przeciwieństwie do banków w USA, Azji czy UE, 
z każdego kryzysu wychodzi obronną ręką z jeszcze mocniejszym kapitałem. 

Zakończenie

Ścisłe powiązania ekonomiczne pomiędzy graczami gospodarki światowej 
w wielu przypadkach rodzą pozytywne efekty, ale mogą również powodować 
fatalne w skutkach kryzysy. Sposób funkcjonowania i kondycja sektora banko-
wo-finansowego w Stanach Zjednoczonych miały ogromny wpływ na sytuację 
ekonomiczną gospodarki światowej w ostatnich latach. Kryzys finansowy, któ-
rego epicentrum miało miejsce w 2008 roku właśnie w Stanach Zjednoczonych, 
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dotknął ogromną część państw. Pojawiły się dziesiątki teorii na temat jego przy-
czyn, ale podjęto również próby znalezienia sposobów zapobiegania podobnym 
kryzysom finansowym w przyszłości. Szczególnie istotne jest rozważenie, czy 
sektor finansowy bez podstaw moralnych powinien w ogóle funkcjonować. Może 
skorzystanie z doświadczeń bankowości islamskiej pomogłoby bankom znów stać 
się w oczach klientów instytucjami pewnymi, rzetelnymi, działającymi etycznie 
i godnymi tego, aby powierzyć im swoje pieniądze.

TRUST FOR BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS 
IN A CONTEXT OF MODERN CHALLENGES OF INFORMATION SOCIETY. 

GLOBAL FINANCIAL CRYSIS POINT OF VIEW

Summary

The confidence in banking and financial institutions in the context of current infor-
mation society. An overview with the results of global financial crisis in the background. 
Close relations among the global economy players in many cases give positive outcomes, 
but they also can cause crises with calamitous effects. In recent years, the condition and 
the operation ways of the financial and banking sector in the USA have had an enormous 
influence on the situation of the other world’s economies. The financial crisis with its 
peak in 2008 in the USA, affected the majority of the world’s countries. A lot of different 
theories on the topic of the crisis’ origin have emerged, but also some efforts have been 
made to prevent such events in the future. Of a great importance is to establish if the fi-
nancial sector without any moral basis should even function. It might be useful to reach to 
the tradition and experience of the Islamic banking, of which ethical and moral principles 
may encourage the customers to trust the financial and banking institutions once again.
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