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LOGIKI BEZPIECZESTWA
W SPÓDZIELCZYM SEKTORZE BANKOWYM

WST}P
Bezpieczeñstwo banku to kluczowa kategoria dla instytucji regulacyjnych ibnadzorczych systemu finansowego. Bezpieczeñstwo to wiÈzane jest czÚsto ze stabilnoĂciÈ systemu finansowego oraz zapobieganiem i zarzÈdzaniem kryzysami. Wówczas
pierwszÈ liniÚ obrony stanowiÈ same instytucje finansowe, drugÈ zaĂ rozwiÈzania
organów wïadzy obecne w regulacjach ostroĝnoĂciowych, nadzorze ostroĝnoĂciowym oraz prowadzeniu monitorowania i oceny sïabych punktów i ryzyka wb systemie finansowym jako caïoĂci1. Na poziome pojedynczych banków nadzór ibkontrola zwiÈzana z bezpieczeñstwem prowadzenia dziaïalnoĂci wymaga integracji
obszarów: zgodnoĂci dziaïalnoĂci z regulacjami, kompleksowego zarzÈdzania ryzykiem i wspierania efektywnego nadzoru, co zamyka siÚ w triadzie: nadzór, ryzyko,
kontrola zgodnoĂci (GRC – governance, risk management, compliance)2. Nasilenie
zainteresowania tematykÈ bezpieczeñstwa i stabilnoĂci zwiÈzane jest m.in. z kryzysem finansowym i wielkimi trudnoĂciami w modelowaniu „skutków przyczyn”,

*
1
2

Autor jest doktorem habilitowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze
Pracy i Polityki Spoïecznej.
„EBC: StabilnoĂÊ finansowa”, https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.pl.htm
(dostÚp: 10.11.2014).
A. Jurkowska, Nadzór i kontrola w instytucjach finansowych, [w:] ZarzÈdzanie instytucjami
kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Finanse, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 471.
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co podkreĂla Marek Belka3 przytaczajÈc dyskusjÚ na temat sïaboĂci wspóïczesnej
makroekonomii. Postulowane zmiany obejmujÈ cztery grupy przedsiÚwziÚÊ. Pierwsza to modyfikacje obecnego paradygmatu uznawanego za poprawnie wyjaĂniajÈcy
okres kryzysu oraz czas po nim. Druga opiera siÚ na argumentach wskazujÈcych
lukÚ miÚdzy rozwaĝaniami ekonomistów i finansistów, w tym odejĂcie od hipotezy
efektywnoĂci rynku. Trzecia obejmuje zmiany metodologii w kierunku zwiÚkszenia
adekwatnoĂci wspóïczesnych modeli do faktycznej zïoĝonoĂci Ăwiata, w tym zastosowanie metod jakoĂciowych i narracyjnych, dajÈcych moĝliwoĂÊ dokïadniejszego
opisu i wyjaĂniania rzeczywistoĂci. Czwarta deklaruje koniecznoĂÊ odrzucenia stosowanych metod i technik, formalizacji i matematyzacji, wraz z dominujÈcym dedukcjonizmem, gdyĝ nie umoĝliwiajÈ wnikliwej analizy gospodarowania w Ăwiecie
wspóïczesnym4. PrzesïankÈ do przygotowania tego opracowania byïy wyniki badañ
jakoĂciowych narracji dotyczÈcych sektora spóïdzielczego i ujÚcia ich w ramy analiz
instytucjonalizmu organizacyjnego, aby naĂwietliÊ róĝnorodnoĂÊ pojmowania kategorii bezpieczeñstwa. W szczególnoĂci chodzi o egzemplifikacjÚ zróĝnicowania pojmowania kategorii bezpieczeñstwa przez róĝne Ăwiaty spoïeczne, w tym prezesów
i pracowników banków spóïdzielczych, nadzorców i regulatorów rynku bankowego,
wreszcie ekspertów5.

1. UJ}CIE BADAWCZE
Pytania badawcze dotyczÈ tu opisu i wyjaĂnienia (pojmowania), czym jest bezpieczeñstwo? Z czym i z kim jest zwiÈzane? Jak zïoĝonoĂÊ instytucjonalna wpïywa na
funkcjonowanie banków spóïdzielczych w kontekĂcie bezpieczeñstwa? Zastosowane
ujÚcie polegaïo na stawianiu pytañ i wspólnie z aktorami pola poszukiwaniu odpowiedzi, w odróĝnieniu od nurtu stawiania i weryfikacji hipotez sformuïowanych
na gruncie okreĂlonych modeli. Perspektywa symboliczno-interpretacyjna, tj. poznawanie Ăwiatów spoïecznych aktorów pola w poïÈczeniu z analizÈ weberowskich
typów idealnych (tu logiki instytucjonalne), pozwoliïa na badanie zmian instytucjonalnych zachodzÈcych w sektorze banków spóïdzielczych w latach 1989–2012.
PrzyjÚto zaïoĝenie, ĝe rzeczywistoĂÊ jest dostÚpna wiÚcej niĝ jednemu podmiotowi,
który poznaje jÈ razem z innymi we wspóïdzielonym Ăwiecie. Postrzeganie ib interpretowanie rzeczywistoĂci przez róĝne podmioty nie musi byÊ toĝsame, choÊ
wspólne jest poczucie sensu kategorii tworzÈcych tÚ rzeczywistoĂÊ6.
3
4
5
6

M. Belka, Dlaczego tylko odkrywaÊ? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, „Bezpieczny Bank” 2013, nr 4 (53), s. 7–18.
Ibidem.
M. awrynowicz, ToĝsamoĂÊ organizacyjna banków spóïdzielczych w Polsce. UjÚcie instytucjonalne, Poltext, Warszawa 2013.
WiÚcej na temat metodologii badania oraz wyników zob. M. awrynowicz, ToĝsamoĂÊ..., op.bcit.
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W ujÚciu logik instytucjonalnych (porzÈdków spoïecznych) dziaïaniami spoïecznymi rzÈdzÈ instytucje. Czyli w mniejszym lub wiÚkszym stopniu oczywiste
(taken-for-granted), powtarzalne zachowania spoïeczne, które sÈ podbudowane systemem normatywnym i procesem spoïecznym nadajÈcym sens wymianie spoïecznej
oraz zapewniajÈcym reprodukcjÚ porzÈdku spoïecznego7. Logiki instytucjonalne to
spoïecznie konstruowane wzorce praktyk materialnych ibsymbolicznych, zaïoĝeñ,
wartoĂci oraz przekonañ, dziÚki którym jednostki tworzÈ ibreprodukujÈ swoje istnienie, organizujÈ czas ibprzestrzeñ oraz nadajÈ sens swojej codziennej aktywnoĂci.
PodejĂcie zaproponowane przez Thornton i Ocasia8 integruje strukturalne, normatywne ibsymboliczne wymiary instytucji. W koncepcji logik instytucjonalnych zakïada siÚ dualnoĂÊ agencji i struktury, co oznacza, ĝe interesy, toĝsamoĂci, wartoĂci
ibsens sÈ zakorzenione w strukturach spoïecznych, ale równieĝ agent (podmiot) ma
zdolnoĂÊ wpïywania na struktury spoïeczne. Drugim zaïoĝeniem jest materialny
ibsymboliczny wymiar instytucji, które to wymiary wzajemnie siÚ przenikajÈ. Dlatego nastÚpuje ïÈczenie w analizie symboli i praktyk materialnych, gdyĝ kultura
przez nadawanie znaczeñ zamienia strukturÚ. Przykïadowo zmiana nazewnictwa
zbkierownika na menedĝera organizacji wyraĝa siÚ w symbolach i praktykach materialnych9. Ostatnie dwa zaïoĝenia dotyczÈ instytucji historycznie uwarunkowanych
oraz nastÚpstwa czasowego. Pierwsza pozwala na budowanie koncepcji wyjaĂniajÈcych zarówno zmianÚ, jak ib stabilnoĂÊ, natomiast druga implikuje koniecznoĂÊ
analizy wielu poziomów (aktor, organizacja, pole, spoïeczeñstwo), aby przekroczyÊ
ograniczonoĂÊ analiz jedynie w przekrojach czasowych10.
Koncepcja systemu interinstytucjonalnego (logik instytucjonalnych na poziomie
spoïeczeñstwa) to inaczej reprezentacja odmiennych systemów rzÈdzenia (governance system). System rzÈdzenia wyposaĝony jest wb ramy (frames) odniesienia
oraz prewarunkuje wybory dokonywane przez aktora nadajÈce sens jego dziaïaniu.
Kluczowa instytucja ma jednoznaczne konotacje zbrdzennymi metaforami ibsymbolami, przez które jednostki ib organizacje postrzegajÈ ib kategoryzujÈ swojÈ aktywnoĂÊ11. Na poziomie spoïecznym system interinstytucjonalny (koncepcja logik
instytucjonalnych) skïada siÚ z siedmiu podstawowych typów idealnych: rodziny,
wspólnoty, religii, pañstwa, rynku, zawodu i korporacji. Kaĝdemu z tych typów
system interinstytucjonalny przyporzÈdkowuje odmiennÈ metaforÚ rdzennÈ, inne
7
8

9
10
11

R. Greenwood i in., The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, SAGE, 2008, 4–5.
P.H. Thornton, W. Ocasio, Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958–1990,
„American Journal of Sociology” 105, nr 3 (listopad 1999 r.), s. 801–843.
M.J. Hatch, T. Zilber, Conversation at the Border Between Organizational Culture Theory and
Institutional Theory, „Journal of Management Inquiry” 21, nr 1 (styczeñ 2012 r.), s. 94–97.
P.H. Thornton, W. Ocasio, i M. Lounsbury, The Institutional Logics Perspective: A New Approach
to Culture, Structure and Process, Oxford University Press, USA 2012.
Ibidem.
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ěródïa legitymizacji, ěródïa wïadzy, ěródïa toĝsamoĂci, róĝne podstawy norm i strategii, a takĝe inne nieformalne mechanizmy kontroli i systemy ekonomiczne12.
Korzystanie wbanalizie z typów idealnych pozwala na okreĂlenie, jak daleko od typu
idealnego znajduje siÚ poddany badaniu obiekt13.
Instytucje dziaïajÈ wiÚc na wielu poziomach, ale te poziomy sÈ zakorzenione
wb porzÈdkach instytucjonalnych. Konflikty miÚdzy porzÈdkami dajÈ moĝliwoĂÊ
jednostkom i organizacjom dokonywania zmiany instytucjonalnej14. Kaĝdy porzÈdek ma równieĝ swojÈ racjonalnoĂÊ, zaleĝnÈ od lokalizacji organizacji i jednostki
wbjednym lub wielu porzÈdkach. To co jest racjonalne w porzÈdku rynkowym, nie
musi byÊ racjonalne w rodzinie.

2. POLE INSTYTUCJONALNE BANKÓW SPÓDZIELCZYCH
W POLSCE
Pierwszym krokiem analizy byïa charakterystyka trzech typów idealnych logik
spóïdzielczych w polu organizacyjnym zgodnie z procedurÈ przyjÚtÈ przez badaczy15 (por. tabela 1). Posïuĝyïy do tego wczeĂniejsze analizy w szeroko pojmowanym
sektorze finansowym16.
12

13
14

15

16

Przykïadowo porzÈdek profesji okreĂlany przez metaforÚ zawodu jako sieci relacji, w którym
ěródïem wïadzy jest stowarzyszenie profesjonalne, a nieformalnym mechanizmem kontroli celebryci w zawodzie. Odpowiednio dla korporacji metafora to korporacja jako hierarchia, ěródïem
wïadzy jest zarzÈd i menedĝerowie wyĝszego szczebla, a nieformalnym mechanizmem kontroli
jest kultura organizacyjna. PorównujÈc, czym jest wiedza w obu tych porzÈdkach, zdajemy sobie
sprawÚ, ĝe wiedza ekspercka wbporzÈdku profesji jest wbosobistej kontroli jednostki, wbkorporacji zaĂ jest osadzona wbrutynach ibhierarchii. Wiedza jednostki jest pod kontrolÈ menedĝerów
wb korporacji ib nie moĝe byÊ czÚĂciowo niezaleĝnym ěródïem wiedzy eksperckiej, jak wb przypadku funkcjonowania wbsieci relacji profesjonalnych – porzÈdek profesji.
R. Bäcker, Czym jest teoria w politologii? O znaczeniu kategorii typu idealnego, Wydziaï, Poznañ
2010), http://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Backer%20-%20referat.pdf
R. Greenwood, R. Suddaby i C.R. Hinings, Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields, „The Academy of Management Journal”
45, nr 1 (luty 2002 r.), s. 58–80.
H. Rao, P. Monin i R. Durand, Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an
Identity Movement in French Gastronomy, „American Journal of Sociology” 108, nr 4 (styczeñ
2003b r.), s. 795–843; P. Thornton, Markets from Culture: Institutional Logics and Organizational Decisions in Higher Education Publishing, Stanford University Press, 2004.
J. Battilana, S. Dorado, Building sustainable hybrid organizations: the case of commercial microfinance organizations, 53, 1419–1440 (2010); S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, When institutional change outruns the change agent: The contested terrain of entrepreneurial microfinance
for those in poverty, „Journal of Business Venturing” 28, nr 1/2013, s. 30–50; M.bLounsbury, Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance,
„Academy of Management Journal” 45, nr 1, 2002, s. 255–266; M. Lounsbury, A tale of two cities: competing logics and practice variation in the professionalizing of mutual funds, „Academy
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Tabela 1. Typy idealne logik instytucjonalnych pola bankowoĂci
spóïdzielczej
Wyszczególnienie

Logika
regulacyjna

Logika
komercyjna

Logika
spóïdzielcza

System
ekonomiczny

Mechanizmy
kontroli ryzyka
systemu
finansowego
(bankowego)

Ekonomia spoïeczna
Kapitalizm rynkowy Cooperative
capitalism

ToĝsamoĂÊ
organizacyjna

BankowoĂÊ jako
mechanizm
transferu Ărodków
ibryzyka

BankowoĂÊ jako
biznes

BankowoĂÊ jako
sïuĝba wzglÚdem
spoïecznoĂci

Legitymizacja

Bezpieczeñstwo
systemu bankowego

Pozycja rynkowa

Reputacja
wbspoïecznoĂci
lokalnej

Misja/cel

Budowa sieci
bezpieczeñstwa
systemu przez
ustalanie reguï gry

Zbudowanie
przewagi
konkurencyjnej,
wzrost zysków

Rozwój spoïecznoĂci
lokalnej przez
dostarczenie usïug
finansowych

Podstawa norm

PrzynaleĝnoĂÊ do
Interes wïasny
sektora finansowego

Struktury wïadzy

Regulator rynku,
nadzorca rynku,
emitent pieniÈdza,
KNF, BFG, NBP,
Ministerstwo
Finansów

Prezes, zarzÈd, bank Udziaïowcy, Rada
zrzeszajÈcy
Nadzorcza, prezes

Zogniskowanie
uwagi

Status
wbadministracji
i sektorze
finansowym

Konkurencja
obzasoby

Relacje
ibzaangaĝowanie
w lokalnÈ sieÊ
spoïecznÈ

Nieformalne
mechanizmy
kontroli

Rekomendacje,
konsultacje,
stanowiska

Analitycy rynku/
profesjonaliĂci
celebryci

WidocznoĂÊ dziaïañ
w spoïecznoĂci
lokalnej

Dobro spoïecznoĂci
lokalnej

of Management Journal” 50, nr 2 (kwiecieñ 2007 r.), s. 289–307; Ch. Marquis, M.bLounsbury,
Vive La Résistance: Competing Logics And The Consolidation Of U.S. Community Banking,
„Academy of Management Journal” 50, nr 4 (2007), s. 799–820; A.-C. Pache, F. Santos, When
Worlds Collide: The Internal Dynamics of Organizational Responses, „Academy of Management
Review” 35, nr 3, 2010, s. 455–476.
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Wyszczególnienie

Logika
regulacyjna

Logika
komercyjna

Logika
spóïdzielcza

Strategia

ZminimalizowaÊ
ryzyko kryzysu

ZwiÚkszyÊ
efektywnoĂÊ, udziaï
w rynku

PowiÚkszyÊ dobrobyt
spoïecznoĂci

Wïadza, kontrola/
governance

Wïadza
zbpolitycznego
wyboru

Kapitalizm
menedĝerski

WïasnoĂÊ
udziaïowców

Sens inwestycji
(logic of
investment)

Kapitaï jako
fundament
bezpieczeñstwa.
Czas jako horyzont
bezpieczeñstwa

Kapitaï jako zwrot
zbinwestycji.
Czas jako
krótkookresowa
stopa zwrotu
zbinwestycji

Kapitaï jako Ărodek
Ăwiadczenia usïug.
Czas jako
dïugookresowe
relacje klient–bank

½ródïo: M. awrynowicz, ToĝsamoĂÊ organizacyjna..., op. cit.

Badaniem objÚto pole organizacyjne banków (banki, konsumenci, agencje regulacyjne, inne podmioty finansowe, stowarzyszenia profesjonalne). Zbieranie danych
zostaïo ograniczone do banków spóïdzielczych, banków zrzeszajÈcych, agencji regulacyjnych (BFG i KNF) oraz stowarzyszeñ profesjonalnych. ½ródïem danych byïy
wywiady narracyjne, dokumenty, opracowania branĝowe, raporty oraz wywiady
zbgïównymi aktorami pola. Wywiady obejmowaïy 43 godziny rozmów transkrybowanych i analizowanych, z wykorzystaniem procedur teorii ugruntowanej17.
AnalizujÈc literaturowe typy idealne logik instytucjonalnych, naleĝy wskazaÊ,
ĝe na poziomie pola organizacyjnego banków spóïdzielczych logiki instytucjonalne
sÈ, w uproszczeniu, swego rodzaju odpowiednikami systemów rzÈdzenia na poziomie spoïecznym18. Logika bankowa jest pochodnÈ logiki rynku, logika regulacyjna
– logiki pañstwa, zaĂ logika spóïdzielcza – logiki wspólnoty. Poniĝsza prezentacja
wyników badañ jest jednoznacznie ukierunkowana na wyjaĂnianie róĝnic w opisie
bezpieczeñstwa w trzech logikach, z zastosowaniem kategorii je charakteryzujÈcych (oĂ Y w tabeli 1).
WstÚpna analiza wskazuje, ĝe typ idealny logiki regulacyjnej – bezpieczeñstwo
autor wiÈĝe z systemem bankowym, mechanizmami kontroli ryzyka, kontrolÈ realizowanÈ przez ustalenie reguï gry (niekoniecznie rynkowej), wïadzÈ zakorzenio-

17

18

K. Konecki, Studia z metodologii badañ jakoĂciowych: teoria ugruntowana, PrzedsiÚbiorczoĂÊ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; wiÚcej na temat metodologii badañ
zob.bM.bawrynowicz, ToĝsamoĂÊ organizacyjna..., op. cit., s. 101–136.
Z duĝÈ dozÈ uproszczenia moĝna wskazaÊ, ĝe pojÚcie pola organizacyjnego w instytucjonalizmie
organizacyjnym moĝna odnieĂÊ do pojÚcia sektora w rozwaĝaniach ekonomistów i finansistów,
W.R. Scott, Institutions and Organizations: Ideas and Interests, SAGE Publications, 2008.
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nÈ w instytucjach formalnych, bezpieczeñstwem osiÈganym przez rekomendacje,
konsultacje i publikacje wykïadni. Na bezpieczeñstwo wpïywa takĝe postrzeganie
kapitaïu jako fundamentu bezpieczeñstwa, a nie jako zasobu, z którego oczekuje siÚ
okreĂlonej stopy zwrotu. Równieĝ postrzeganie czasu przez pryzmat bezpieczeñstwa róĝni siÚ miÚdzy logikami. Czas postrzegany jako czynnik w analizie stopy
zwrotu w krótkiej perspektywie jest czymĂ innym od czasu jako horyzontu bezpieczeñstwa (dobór okresów w horyzoncie prowadzonych analiz, róĝnica w wadze
wydarzeñ ax versus ex ante) i w koñcu czasu jako wymiaru nawiÈzywania relacji
miÚdzy stronami19.

3. REDEFINICJE I DOSTOSOWANIA W POLU ORGANIZACYJNYM
BANKÓW SPÓDZIELCZYCH – PERSPEKTYWA BEZPIECZESTWA
Analiza procesu zmian w polu instytucjonalnym obejmuje okresy wytrÈcania
z równowagi, ale teĝ faz dochodzenia do równowagi i zmian konfiguracji logik,
rozumianych jako zmiana w czasie siïy oddziaïywania i zakresu oddziaïywania
poszczególnych logik instytucjonalnych20 – bankowej, spóïdzielczej i regulacyjnej21.
W czasie od 1989 r. do 2012 r. analiza wywiadów oraz dokumentacji pozwoliïa wyróĝniÊ subokresy:
1. Faza gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
2. Pierwsza redefinicja pola – wolny rynek.
3. Faza urynkowienia banków spóïdzielczych.
4. Druga redefinicja pola organizacyjnego – ustawa ĂwiÚtojañska.
5. Faza odbudowy sektora bankowoĂci spóïdzielczej.
6. Trzecia redefinicja pola – ustawa milenijna.
7. Faza trzecia konsolidacji sektora bankowoĂci spóïdzielczej.
8. Czwarta redefinicja pola – regulacje kapitaïowe CRD IV ibIPS.
Odpowiedě na pytanie badawcze, czym jest bezpieczeñstwo banku, jak jest rozumiane i z czym jest ïÈczone, moĝliwa jest poprzez przeĂledzenie ewolucji pojÚcia
wbpoïÈczeniu z logikami dziaïajÈcymi w polu organizacyjnym. Wymaga to dokïadnej
analizy, jaki wpïyw ma ukïad trzech logik instytucjonalnych oraz zmieniajÈca siÚ siïa
poszczególnych logik na poziomie organizacji (banku, agend rzÈdowych). Poniĝej
19
20
21

Warto wskazaÊ, ĝe w logice bankowej (pochodna logiki rynkowej) relacja miÚdzy podmiotami jest
anonimowo nawiÈzywana na rynku i zamkniÚta w konkretnych narzÚdziach – systemy CRM.
Presja instytucjonalna oddziaïujÈca na organizacje w polu to w analizie instytucjonalnej siïa
oddziaïywania róĝnych instytucji w ramach istniejÈcych logik instytucjonalnych.
E. Kuliñska-Sadïocha, J. Szambelañczyk, Rola i funkcje lokalnych instytucji kredytowych wbPolsce w realizacji koncepcji zrównowaĝonego rozwoju, [w:] S. Flejterski, A.bGospodarowicz (red.),
Banki w spoïecznej gospodarce rynkowej w Ăwietle doĂwiadczeñ z kryzysu i stanu rozwoju rynku
finansowego, ZBP, Warszawa 2014.
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zostanie zaprezentowana skrócona wersja analiz oraz jedynie te fazy procesu,
wbktórych identyfikowane sÈ odniesienia do bezpieczeñstwa22.
Pierwsza redefinicja pola, okreĂlana wprowadzeniem wolnego rynku, to
okres wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej. W opowieĂciach tyczÈcych tego
okresu moĝna zauwaĝyÊ balansowanie miÚdzy bezpieczeñstwem abryzykiem, miÚdzy wolnoĂciÈ, swobodÈ i niezaleĝnoĂciÈ abbezpieczeñstwem ibpomocÈ struktur wyĝszego rzÚdu. Skutki transformacji systemowej oceniane wbdïuĝszej perspektywie,
uwzglÚdniajÈc kolejne zmiany, czÚsto w wypowiedziach wspóïwystÚpujÈ z przytaczanymi danymi dotyczÈcymi spadku liczebnoĂci banków zbponad 1600 wb1989 r.
do 573 wb2012 r. W tym subokresie bezpieczeñstwo lokowane byïo w dziaïaniach
zrzeszenia (m.in. procedury i plany). ZarzÈdzajÈcy bankami oczekiwali, ĝe bezpieczeñstwo jest zapewnione przez dziaïania banku zrzeszajÈcego, w pewnym sensie
z tytuïu przynaleĝnoĂci bezpieczeñstwo siÚ „naleĝy”.
W fazie urynkowienia banków spóïdzielczych obserwujemy lokowanie
oczekiwañ co do bezpiecznego prowadzenia dziaïalnoĂci bankowej w samodzielnie
powoïanych zrzeszeniach. Jednak oczekiwania spotykaïy siÚ czÚsto z barierami
organizacyjnymi, barierami odlegïoĂci do centrali zrzeszenia, barierami komunikacyjnymi i technologicznymi. Wymogïo to oddolne dziaïania kierownictw banków
ukierunkowane na samodzielne tworzenie banków zrzeszajÈcych, tak powstaï Gospodarczy Bank Poïudniowo-Zachodni we Wrocïawiu i Bank Unii Gospodarczej.
Rutynowe i obowiÈzkowe pionowe relacje miÚdzy bankami spóïdzielczymi
ab BG¿ jeszcze z okresu poprzedzajÈcego transformacjÚ gospodarczÈ zostaïy zastÈpione samodzielnoĂciÈ. Zb punktu widzenia pracowników BG¿ wystÈpiïo ryzyko oddzielenia siÚ od struktur bankowoĂci spóïdzielczej przez danie moĝliwoĂci
zaïoĝenia wïasnego banku zrzeszajÈcego, a tym samym ujawniaïo problem moĝliwoĂci utraty kontroli nad organizacjÈ wielopodmiotowÈ. Zagroĝeniem byïa teĝ
zmiana obejmujÈca pozbawienie BG¿ funkcji centralnej i lustracyjnej, pogïÚbiona
brakiem moĝliwoĂci samodzielnego zbierania depozytów. Ta samodzielnoĂÊ banków
pozwoliïa na tworzenie wïasnych, regionalnie róĝniÈcych siÚ procedur. WczeĂniej
bowiem w BG¿ przygotowywano procedury bezpiecznego funkcjonowania w ramach planów centralnie planowanej gospodarki. NakïadajÈcym siÚ problemem byïy
braki kapitaïowe które, w pamiÚci prezesów, wymagaïy dziaïañ nadzwyczajnych,
np. „500% dywidendy”, ukierunkowanych na utrzymanie funduszy udziaïowych.
Byï to pierwszy okres ukierunkowania myĂlenia o bezpieczeñstwie w poïÈczeniu
z posiadanymi kapitaïami, ale teĝ pozwalajÈcy zidentyfikowaÊ czas, w którym zarzÈdzajÈcy bankami wyraěnie zaczÚli rozróĝniaÊ kapitaïy gromadzone z wkïadów
czïonków i kapitaïy z zatrzymanych zysków. Moĝna zaryzykowaÊ opiniÚ, ĝe byï to
moment oddzielenia funduszy (kapitaïów) banku od udziaïowców. Powszechne akumulowanie zysków w funduszu zasobowym, jako wymóg prowadzenia dziaïalnoĂci
22

M. awrynowicz, ToĝsamoĂÊ organizacyjna..., op. cit.
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i swego rodzaju rezerwuar bezpieczeñstwa, do dziĂ symbolicznie wyraĝa relacjÚ
wïadzy miÚdzy udziaïowcami a zarzÈdzajÈcymi.
Dodatkowo regulacje wprowadzaïy nowe praktyki i pojÚcia, jak: zdolnoĂÊ kredytowa, normy pïynnoĂci obowiÈzujÈce wszystkie podmioty bankowe23, które stawaïy
siÚ skïadowymi nowych schematów funkcjonowania ibinnych sïowników praktyk.
Przykïadowo – wczeĂniej najwaĝniejszÈ kwestiÈ wbprocedurze udzielenia kredytu
byïo zabezpieczenie. Póěniej poprzez regulacje prawne zamieniono to na zdolnoĂÊ
kredytowÈ, tym samym zmieniajÈc sïownik praktyk wbbanku spóïdzielczym. PrzesuniÚcie uwagi z zabezpieczenia kredytu na moĝliwoĂci spïaty byïo mentalnoĂciowÈ
rewolucjÈ myĂlenia o dziaïaniu banku, co podkreĂlaï jeden z prezesów.
KolejnÈ fazÈ jest czas tak zwanej ustawy ĂwiÚtojañskiej. Wbwypowiedziach
prezesów ib innych aktorów pola organizacyjnego niezauwaĝalny jest rok 1995
ib pojawienie siÚ wb polu organizacyjnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
którego dziaïalnoĂÊ byïa szczególnie istotna wbsytuacjach upadïoĂci oraz pomocy
wbprzejmowaniu ibsanacji banków. Od poczÈtku swego dziaïania BFG wspóïpracowaï zbnadzorcÈ, szczególnie wbsytuacjach zagroĝenia wypïacalnoĂci iburuchamiania
Ărodków zb funduszu pomocy24. Pomimo waĝnej roli Funduszu dla bezpiecznego
funkcjonowania sektora, BFG do dziĂ jest postrzegany przez prezesów jako jeden
zbpodmiotów obciÈĝajÈcych funkcjonowanie banku dodatkowymi, stale rosnÈcymi
kosztami.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe w kontekĂcie bezpieczeñstwa w wypowiedziach prezesów
banków spóïdzielczych rozdzielana jest kwestia bezpieczeñstwa depozytów od kwestii ingerowania w samodzielnoĂÊ i wolnoĂÊ gospodarowania. Argumenty kosztowe
przynaleĝne sÈ logice rynkowej, gdyĝ czerpiÈ z niej sïowniki (pojÚcia, teorie i ramy
odniesienia), podobnie jak bezpieczeñstwo depozytów bazujÈce na samodzielnych
decyzjach. W innych wypowiedziach bezpieczeñstwo odnoszone jest do wartoĂci
ibzasad zaufania, uczciwoĂci w cenie i oferowanych warunków.
Ustawa milenijna25 – kolejna faza zmian instytucjonalnych – okreĂlana jest
wbocenach ekspertów jako eklektyczna. Zgodnie z sugestiami banków doprowadziïa
miÚdzy innymi do poszerzenia zakresu czynnoĂci bankowych wykonywanych przez
banki spóïdzielcze oraz zniosïa ograniczenie terenu dziaïania i daïa swobodÚ wybory banku zrzeszajÈcego. Z drugiej strony zwiÚkszano w tym okresie konsekwentnie

23

24

25

T.I. Bryniarska, Polska spóïdzielczoĂÊ kredytowa na rynkach konkurentów i kooperantów (ze
szczególnym uwzglÚdnieniem spóïdzielczoĂci kredytowej na Opolszczyěnie), Uniwersytet Opolski, Wydziaï Ekonomiczny, Opole 1999.
B. Kosik, DziaïalnoĂÊ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie udzielania pomocy
bankom spóïdzielczym – dotychczasowe rezultaty i doĂwiadczenia oraz wnioski realizacyjne do
dalszej dziaïalnoĂci Funduszu, „Bezpieczny Bank” 2000, nr 2–3 (9–10).
Ustawa zb7 grudnia 2000 r. obfunkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu siÚ oraz
bankach zrzeszajÈcych (Dz.U. zb2000 r., nr 119, poz. 1252).
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etatyzm i siïÚ KNB i BFG26. NieustajÈca ibnasilajÈca siÚ konkurencja miÚdzy bankami komercyjnymi a spóïdzielczymi powodowaïa jeszcze silniejsze róĝnicowanie
ibpolaryzowanie interesów. Do dziĂ praktycznie trwa róĝnicowanie wzglÚdem wielkoĂci ibinteresów banków spóïdzielczych.
Konsolidacja ibïÈczenia banków jako gïówna praktyka osiÈgania progów kapitaïowych na poziomie banków spóïdzielczych zostaïa powtórzona ibskopiowana na
poziomie banków zrzeszajÈcych. Sïabe wyposaĝenie kapitaïowe banków regionalnych powoïanych ustawÈ ĂwiÚtojañskÈ nie pozwalaïo na osiÈgniÚcie przez banki
zrzeszajÈce progów kapitaïowych wskazanych przez ustawÚ milenijnÈ.
KolejnÈ zmianÈ instytucjonalnÈ, majÈcÈ wpïyw na rosnÈce znaczenie logiki
rynkowej, byïo zniesienie poprzez ustawÚ milenijnÈ zakazu konkurencji miÚdzy
bankami spóïdzielczymi. Jak wspominaï jeden z prezesów, nie daïo siÚ ustawowo
„uspóïdzielczyÊ” banków spóïdzielczych. Dziaïania regulatora rynku w badanym
okresie charakteryzowaïy siÚ przeniesieniem akcentu z zainteresowania pojedynczym aktorem pola na poziom sektora bankowego, od kontroli w podmiotach do
„kontroli zza biurka”. Regulacje ustawy milenijnej, zdejmujÈce czÚĂÊ ograniczeñ
zbkatalogu czynnoĂci bankowych, zlikwidowaïy kolejne bariery miÚdzy polami organizacyjnymi bankowoĂci spóïdzielczej i komercyjnej, czego wyrazem sÈ wypowiedzi
nadzorców podkreĂlajÈce, ĝe bank spóïdzielczy jest przede wszystkim bankiem,
abdopiero póěniej spóïdzielniÈ.
Zbpunktu widzenia regulatorów ibekspertów ocena rozwiÈzañ milenijnych jest
rozbieĝna. Regulatorzy rynku sÈ zadowoleni zbprzyjÚtych rozwiÈzañ, gdyĝ doprowadziïy one do zwiÚkszenia bezpieczeñstwa systemu bankowego jako caïoĂci ibwyeliminowania czÚĂÊ ryzyka. Eksperci wskazujÈ, ĝe przyjÚte rozwiÈzania wprowadzajÈce kolejnÈ zmianÚ instytucjonalnÈ nie byïy do koñca przemyĂlane zbpunktu
widzenia utrzymania liczebnoĂci banków spóïdzielczych, które sÈ ze swej istoty
zakorzenione wbspoïecznoĂciach lokalnych. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ w wypowiedziach
przedstawicieli regulatora i nadzorcy na poszerzenie zakresu rozumienia bezpieczeñstwa na system jako caïoĂÊ. Zbdzisiejszej perspektywy czÚĂÊ z nich uwaĝa, ĝe
regulacyjnie tempo osiÈgania kolejnych progów kapitaïowych mogïo byÊ wolniejsze.
OstatniÈ redefinicjÈ pola organizacyjnego banków spóïdzielczych byïy regulacje kapitaïowe i ostroĝnoĂciowe (CRD IV i IPS). Wb czasie wywiadów etap
zwiÈzany zbkonsolidacjÈ banków zrzeszajÈcych nie wywoïywaï tylu emocji, co rozpoczÚta dyskusja obkoniecznoĂci wdroĝenia norm ostroĝnoĂciowych CDR IV ibrozwiÈzaniach zawartych wb Instytucjonalnym Systemie Ochrony IPS (Institutional
Protection Scheme). Pokryzysowe rozwiÈzania ukierunkowane na wzmocnienie
oddziaïywania sieci bezpieczeñstwa na poziomie ponadnarodowym zmierzajÈ do
zwiÚkszenia bezpieczeñstwa funkcjonowania sektora bankowego przez przenie26

J. Szambelañczyk, Banki spóïdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, Poznañ 2006.

146

Problemy i poglÈdy

sienie czÚĂci funkcji nadzorczych ib regulacyjnych na poziom miÚdzynarodowy,
zwiÚkszenie kapitaïów banków, ich relacji do aktywów27. Juĝ w oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli agend publicznych widoczne jest przesuniÚcie uwagi
zbbezpieczeñstwa sektora na sieÊ bezpieczeñstwa finansowego, celem zapewnienia
stabilnoĂci lub inaczej ochrony przed destabilizacjÈ28.
OsiÈgniÚcie przez bank spóïdzielczy skali dziaïalnoĂci porównywalnej zbmaïym
bankiem komercyjnym sprawia, ĝe ocena adekwatnoĂci rekomendacji KNF jest
inna. Nie jest ona juĝ takim obciÈĝeniem, które wymaga tworzenia dodatkowych
struktur, zatrudniania specjalistów ib konsultowania rozwiÈzañ zb bankiem zrzeszajÈcym. Zdobycie odpowiedniej skali dziaïalnoĂci banku spóïdzielczego ibwejĂcie
wb pole instytucjonalne banków komercyjnych powoduje, ĝe ocena wpïywu rekomendacji jest nadal negatywna (ograniczanie konkurencji rynkowej), ale mniej
istotna na tle innych dziaïañ, nastÚpuje wiÚc przeniesienie uwagi z ograniczeñ
regulacyjnych na prowadzenie biznesu bankowego.
Rekomendacje podwaĝajÈ teĝ, zdaniem prezesów, podstawowÈ zasadÚ dziaïania banków spóïdzielczych – relacyjnoĂÊ budowanÈ na zaufaniu. Wprowadzenie
ograniczeñ wbkredytowaniu klientów indywidualnych do wysokoĂci 50% dochodów
(rekomendacja T) nie pozwala wykorzystaÊ informacji wynikajÈcych zbdïugookresowych relacji klient–bank. Logika wspólnoty budowana na zaufaniu ib znajomoĂci wbĂrodowisku lokalnym pozwala oceniÊ czynniki niewymierne (np. posiadanie
ogrodu dziaïkowego, zb którego konsumpcja owoców ib warzyw zmniejsza wydatki
na ĝywnoĂÊ wbgospodarstwie domowym) lub nieoficjalne – zarobki wbszarej strefie
jako czynniki wpïywajÈce na podjÚcie decyzji kredytowej.
W wypowiedziach osób zasiadajÈcych w agencjach regulacyjnych panuje przekonanie, ĝe negocjowane w tamtym czasie rozwiÈzania w dyrektywie CRDbIV, dotyczÈce wymagañ pïynnoĂci przez narzucenie miar i wskaěników, a w szczególnoĂci: „kwalifikowania Ărodków przepïywajÈcych w ramach zrzeszeñ spóïdzielczych
wbPolsce nie byïyby uznawane za pïynne”, sÈ tylko jednÈ z istotnych zmian, niekoniecznie najwaĝniejszÈ. Regulator podkreĂla, ĝe banki mogÈ zrobiÊ jak zechcÈ, ale
najlepszym rozwiÈzaniem jest zacieĂnienie wspóïpracy i przyjÚcie IPS-a – systemu
ochrony instytucjonalnej, który pozwala komisji przyjÈÊ jakby caïÈ grupÚ za jeden
podmiot, który powinien speïniaÊ normy pïynnoĂci. PrzywoïujÈc planowane rozwiÈzania, przywoïywana jest argumentacja wskazujÈca na skutecznoĂÊ dotychczasowych regulacji, pomimo oporu spóïdzielców, którym powtarzana jest ciÈgle narracja obbezpieczeñstwie systemu finansowego jako wartoĂci nadrzÚdnej, poïÈczona
z wyĝszoĂciÈ myĂlenia perspektywicznego, którego bankom spóïdzielczym brakuje.

27
28

J. Pruski, Uwarunkowania rozwoju banków spóïdzielczych | BFG, 2012, http://www.bfg.pl/strefa-dokumentow/uwarunkowania-rozwoju-bankow-spoldzieczych (dostÚp: 10.10.2014).
M. Capiga, WielowymiarowoĂÊ bezpieczeñstwa finansowego banku – na przykïadzie polskich
regulacji prawnych, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45), s. 42–58.
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Odmienny poglÈd co do konsekwencji ma przedstawiciel ZBP, który wskazuje,
ĝe IPS pozwoli na integracjÚ rozproszonych dziaïañ banków spóïdzielczych wbzrzeszeniu (np. systemów informatycznych), „zwiÚkszenie bezpieczeñstwa, obniĝenie
kosztów i skoncentrowanie siÚ w wiÚkszym stopniu na prowadzonym biznesie ibna
konkurowaniu”. Banki maïe do czasu ogïoszenia projektów nowych wymogów
kapitaïowych CRD IV charakteryzowaïy siÚ lojalnoĂciÈ wobec wïadz zrzeszenia.
Postawione w kryzysowej perspektywie pozyskania po raz kolejny kapitaïów, zorganizowaïy w lipcu 2012 r. Komitet Obrony BankowoĂci Polskiej, odwoïujÈc siÚ raz
jeszcze do argumentów wkraczania przez instytucje nadzorcze w „wolnoĂÊ prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej”29.

4. LOGIKI INSTYTUCJONALNE W POLSCE
A BEZPIECZESTWO BANKU
Synteza analiz procesu zmian w polu instytucjonalnym banków spóïdzielczych wbPolsce stwarza moĝliwoĂÊ charakterystyki trzech logik instytucjonalnych (zob. tabelab2).
Tabela 2. Charakterystyka logik instytucjonalnych w Polsce
Wyszczególnienie

Logika regulacyjna

Logika bankowa

Logika spóïdzielcza
lokalnego rozwoju

Teorie

SieÊ bezpieczeñstwa

Neoklasyczne teoria
firmy rynków

Ekonomia spoïeczna, teoria
agencji

Ramy

System bankowy
–bfinansowy

Rynek usïug
bankowych

Lokalny rynek
depozytowo-kredytowy

Wskaěniki

Bezpieczeñstwo
ibryzyko

ROA ROE C/I

Obligo kredytowe,
marĝa odsetkowa, liczba
rachunków

Metafora

Pater familiaris
–bojciec rodziny

Wolny rynek

Tradycyjna bankowoĂÊ
relacyjna

Zysk

Rozwój i edukacja
spoïecznoĂci lokalnej przez
dostarczanie produktów
finansowych i kapitaïu
(poĂrednio)

Cele

Bezpieczeñstwo

NarzÚdzia

BION/rekomendacje, Udziaï w rynku,
interpretacje,
CRM, credit scoring,
raporty, kontrole
technologia IT

29

Ekspansja terytorialna,
gÚstoĂÊ placówek, liczba
bankomatów

„Informator BankowoĂci Spóïdzielczej – Komitet Obrony Polskiej BankowoĂci Spóïdzielczej”,
2012, http://www.ibs.edu.pl/content/view/5548/28/ (dostÚp: 10.10.2012).
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Wyszczególnienie

Logika regulacyjna

Logika bankowa

Logika spóïdzielcza
lokalnego rozwoju

WartoĂci
nadrzÚdne

Bezpieczeñstwo
systemu
finansowego,
bezpieczeñstwo
depozytariuszy

Zysk

Oferta uczciwa wobec
spoïecznoĂci, wartoĂÊ
dostarczana przez
produkty bankowe

Podmioty
pola

Caïy rynek bankowy,
obecnie caïy
rynek finansowy
z wydzieleniem
segmentów

Banki komercyjne
i spóïdzielcze,
banki zrzeszajÈce
instytucje
parabankowe

Banki spóïdzielcze, banki
komercyjne, SKOKi,
instytucje parabankowe

WartoĂÊ
banku
spóïdzielczego

Indywidualne
ryzyko i wpïyw
nabsystem

Oferta dla klienta
wbodniesieniu
doboferty rynkowej

WartoĂci (uczciwoĂÊ
i prostota), których
noĂnikiem sÈ produkty
bankowe

Legitymizacja

RzÈd, Prezydent
RP, NBP, nadzór
ponadnarodowy

Nadzór finansowy,
klienci, media

Nadzór finansowy, media,
spoïecznoĂÊ lokalna,
wïadza samorzÈdowa, bank
zrzeszajÈcy

Depozytariusze,
podmioty rynku
finansowego

Klienci to nabywcy
usïug postrzegani
jako mniej lub
bardziej ryzykowne
ěródïo dochodów

Klienci to osoby z lokalnej
spoïecznoĂci zasïugujÈce
mniej lub bardziej na
uczciwe produkty bankowe

Grupa
docelowa

Maksymalizacja
zysków
zbjednoczesnym
Minimalizacja
ryzyka pojedynczego wypeïnianiem
Cele i ZaobowiÈzków
sady zarzÈ- podmiotu w celu
minimalizacji ryzyka powierniczych
dzania
wzglÚdem
systemowego
inwestorów
ibdepozytariuszy

Poszukiwanie równowagi
miÚdzy maksymalizacjÈ
dostÚpu do usïug
finansowych spoïecznoĂci
lokalnej a wypeïnianiem
obowiÈzków powierniczych
wzglÚdem udziaïowców
ibdepozytariuszy

½ródïo: M. awrynowicz, ToĝsamoĂÊ organizacyjna..., op. cit.

Zmiana logiki spóïdzielczej jest miÚdzy innymi wynikiem dyfuzji praktyk miÚdzy polami banków komercyjnych i spóïdzielczych, co byïo skutkiem praktyk zatrudniania pracowników banków komercyjnych. Kolejnym czynnikiem przyspieszajÈcym, a dokïadniej mówiÈc wymuszajÈcym dyfuzjÚ praktyk, byïy i sÈ regulacje
nadzorcze dotyczÈce bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu. Sygnalizowanie
legitymizacji to przyjmowanie praktyk akceptowanych w innych krajach lub prak149
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tyk banków komercyjnych od czasu, gdy regulator przyjÈï toĝsame kryteria oceny
bezpieczeñstwa banku, z zastosowaniem zasady proporcjonalnoĂci w ramach Nowej Umowy Kapitaïowej (NUK)30. Posïugiwanie siÚ wskaěnikami wypïacalnoĂci
ib rentownoĂci (ROA – zwrot z aktywów, ROE – zwrot na kapitale), kosztów C/I
oraz budowanie banków jedynie na podstawie stabilnoĂci i bezpieczeñstwa systemu
finansowego praktycznie usunÚïo z dyskusji z regulatorem cele spoïeczne banków
spóïdzielczych. W logice nadzorczej aktorzy muszÈ wypeïniaÊ regulacje, a w jakim
zakresie bank chce byÊ spóïdzielniÈ, zaleĝy wyïÈcznie od decyzji udziaïowców ibzarzÈdzajÈcych.
W warunkach rosnÈcej konkurencji powszechnie wykorzystywane sÈ porównania do modeli bankowoĂci spóïdzielczej w innych krajach europejskich zarówno na
poziomie regulatora31 jak i dyfuzji praktyk – odwoïywanie siÚ do rozwiÈzañ grup
bankowych Raiffeisena, RaboBanku, Credit Mutuel, upowszechnianych wbpiĂmiennictwie naukowym32 i branĝowym (regularny cykl prezentujÈcy system bankowoĂci
spóïdzielczej w gazecie „Nowoczesny Bank Spóïdzielczy”). Transfer praktyk, wskazany w charakterystyce etapów, nastÚpowaï przez pracÚ ekspertów Banku ¥wiatowego oraz wizyt prezesów banków spóïdzielczych organizowanych przez zrzeszenia
lub instytucje szkoleniowe.
Intensywny proces redefinicji skutkujÈcy podziaïem pola organizacyjnego na
„chorÈgwie” – maïe i duĝe banki spóïdzielcze – spowodowaï redefinicjÚ logiki dziaïania spóïdzielczego. Siïy konkurencji dÈĝÈce do efektywnoĂci funkcjonowania
ibdziaïania regulatora, ukierunkowane na bezpieczeñstwo funkcjonowania banku,
spowodowaïy kontestowanie nie tylko ekonomicznych, ale takĝe spoïecznych obszarów, na których logika spóïdzielcza byïa budowana33. Gdy logika instytucjonalna
(logika spóïdzielcza) dominujÈca w polu zaczyna sïabnÈÊ, czÚĂÊ z aktorów pola ma
bodziec do tego, aby przejĂÊ do innego porzÈdku instytucjonalnego (logiki bankowej), podczas gdy inni aktorzy pola „okopujÈ siÚ” w sïabnÈcej logice. W ten sposób
przez róĝnicowanie siÚ podmiotów wzrasta napiÚcie w rdzennych obszarach pola
instytucjonalnego oraz w misji samych banków spóïdzielczych. Co wiÚcej, róĝnicowanie w polu roĂnie bez wzglÚdu na to, czy walka o redefinicjÚ pola (przyszïe
30
31
32
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G. Strumiñski, D. Twardowski, Banki spóïdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego,
Warszawa 2006, 42, http://www.knf.gov.pl/Images/bankispoldzielcze_tcm75-4775.pdf
Ibidem.
A. Gospodarowicz (red.), Funkcjonowanie spóïdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych
krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocïaw 2008; D.bGolik, Wpïyw integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spóïdzielczych w Polsce, „Zeszyty
Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2008, nr 762, http://bazekon.icm.edu.pl/
bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000157176252?q=d46d1510-57c3-4e65-a2461254d6c2613a$4&qt=IN_PAGE
R. Suddaby, D.J. Cooper, R. Greenwood, Transnational regulation of professional services: Governance dynamics of field level organizational change, „Accounting, Organizations and Society” 32, nr 4–5 (maj 2007 r.), s. 333–362, doi:10.1016/j.aos.2006.08.002.
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regulacje CDR IV) jest rozwiÈzana czy teĝ zaczyna grzÚznÈÊ w pracach zespoïów
opracowujÈcych projekty rozporzÈdzeñ34. Jednak rekonstrukcja pola moĝe przyspieszyÊ, gdy niepewnoĂÊ co do kryzysu redefinicji zostanie rozwiÈzana35.
W powiÈzaniu z charakterystykami przedstawionymi w tabeli 2 zostanÈ poniĝej
omówione róĝnice dotyczÈce pojÚcia bezpieczeñstwa, uprzednio wskazane wb wypowiedziach róĝnych uczestników pola, a odnosiÊ siÚ bÚdÈ do teorii, mierników
wyników, ram interpretacyjnych oraz perspektywy czasowej.
PierwszÈ kwestiÈ jest przywoïywanie innych teorii. U przedstawicieli regulatora
znajdziemy odwoïania do sieci bezpieczeñstwa systemu finansowego (safety net)36,
która ma zastosowanie do tïumaczenia dziaïania logiki regulatora. Wywiad z przedstawicielem regulatora pozwala na przeĂledzenie porównania miÚdzy logikÈ spóïdzielczÈ a bankowÈ w kwestii racjonalnoĂci zachowañ inwestorów37 kupujÈcych akcje
na gieïdzie papierów wartoĂciowych z tymi, którzy inwestujÈ w udziaïy w spóïdzielni.
Trudno jest regulatorowi tïumaczyÊ w kategoriach maksymalizacji zysków dziaïania
udziaïowców, sÈ one dla niego „po prostu irracjonalne”. Rozwaĝania przedstawiciela
regulatora o wïasnoĂci banku (posiadanie udziaïu) odbywaïy siÚ w ramach sïowników
pojÚciowych inwestora (wïasnoĂÊ, akcja, inwestycja, zwrot zbakcji), a nie ekonomii
spoïecznej (wspólnota, udziaï, korzyĂci wspólne). Inny przedstawiciel regulatora wyjaĂniajÈc zachowania prezesów banków spóïdzielczych, uwydatniaï ich egoistyczne
zachowania jako skutek osïabiania i zanikania wiÚzi ibrelacji miÚdzy udziaïowcami
(wïaĂcicielami) banków a zarzÈdzajÈcymi. Prezesi mogli i mogÈ w wielu przypadkach
– jego zdaniem – realizowaÊ interes wïasny co, jak twierdzi, znajduje wyjaĂnienie
wbramach ekonomicznej teorii agencji. Prezesi banków spóïdzielczych, charakteryzujÈc logikÚ spóïdzielczÈ, nie przywoïywali wprostu teorii ekonomicznych tïumaczÈcych funkcjonowanie spóïdzielni.
PoczÈwszy od transformacji gospodarczej teoria neoklasyczna przedsiÚbiorstwa, przypisywana logice rynkowej, zaczÚïa przenikaÊ do pola organizacyjnego
banków spóïdzielczych, wpïywajÈc na wykorzystywane miary sïuĝÈce do oceny ich
funkcjonowania. Relacje miÚdzy czïonkami wspólnoty nie mieszczÈ siÚ w klasycznych miarach oceny efektywnoĂci podmiotów gospodarczych, wykorzystywanych
równieĝ przez regulatora do porównañ i klasyfikacji. Jednym z najwyraěniejszych
kryteriów rozróĝnienia narracji o logice bankowej od logiki spóïdzielczej jest wyko-
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J. Rostowski, Trzeba utrzymaÊ dorobek bankowoĂci spóïdzielczej w Ăwietle CRD IV, 14bluty 2013,
http://www.bs.net.pl/?dzial=00002&news=38866 (dostÚp: 14.02.2013).
S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, „Special Issue: Institutions, Entrepreneurs, Community”.
M. Capiga, WielowymiarowoĂÊ bezpieczeñstwa..., op. cit.; L. Pawïowicz, R. Wierzba, SieÊ bezpieczeñstwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, „Banki i Kredyt” 2007, nr 8–9.
B. ¿urawik, IrracjonalnoĂÊ zachowañ inwestorów gieïdowych, „ZarzÈdzanie i Finanse” 2012, 2,
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rzystanie liczb i cyfr. B. Czarniawska38 analizujÈc rolÚ budĝetów w organizacjach
pomocy spoïecznej, wskazuje, ĝe wprowadzenie procesu budĝetowania zastÈpiïo
dialog ib konwersacje (relacje). Miary wyników (wskaěniki) jako wynik alokacji
zasobów staïy siÚ preferowanym tekstem. OdwoïujÈc siÚ do R. Laufera i C. Paradeise, autorka ta wskazuje na walkÚ miÚdzy dwoma typami cyfr – statystycznymi
(liczby legitymizujÈce pañstwo) oraz ekonomicznymi (liczby legitymizujÈce wolny
rynek). EkonomiĂci szacujÈ naturalne zachowania wymiany miÚdzy luděmi (homo
economicus), gdzie ceny sÈ uniwersalnym jÚzykiem czïowieczeñstwa. Matematyczne modele ekonomiczne sÈ wiÚc symboliczne, poniewaĝ stanowiÈ egzemplifikacjÚ
wymiany. Statystyka zaĂ to wymyĂlony przez ludzi sposób arytmetycznego szacowania kategorii – naczynia na rzeczy i ludzi, lecz nie obejmujÈcy relacji. CharakteryzujÈc funkcjonowanie banku ib legitymizujÈc dziaïanie wzglÚdem regulatora
innych banków – równieĝ komercyjnych – prezesi wykorzystujÈ ekonomiczne miary oceny dziaïalnoĂci, wskaěniki C/I (cost to income ratio), ROA, ROE, natomiast
charakteryzujÈc spóïdzielniÚ, odwoïujÈ siÚ do relacji i dziaïañ lokalnych.
Analiza publikacji regulatorów rynku wskazuje na stosowanie standardów ibpojÚÊ z logiki bankowej do oceny funkcjonowania sektora spóïdzielczego i komercyjnego. Autorzy, piszÈc w 2005 r. o róĝnicach we wskaěniku C/I, pokazujÈ, ĝe jedynÈ
interpretacjÈ jest marnotrawstwo, którego wyeliminowanie przyniosïoby wzrost
wyniku brutto o 30%39. EkonomiĂci debatujÈc nad kryzysem finansowym i ïÈczÈc
jego przyczyny m.in. z matematyzacjÈ ekonomii, wskazujÈ na finansyzacjÚ Ăwiata ekonomii40. Oznacza to, ĝe kaĝde zjawisko, nawet czïowieka, oglÈda siÚ przez
lornetkÚ finansisty (okular rentownoĂci i okular ryzyka)41 i zapisuje efekt jego
zachowania w kategoriach ryzyka i rentownoĂci. KwaĂnicki42, podajÈc przykïad
wspóïczynnika wypïacalnoĂci pisze, ĝe Ălepa wiara w formalizmy i zapisy ekonomiczne prowadzi do „pokusy naduĝycia” i manipulowania danymi w taki sposób,
aby osiÈgaÊ wymagane poziomy, uprzednio arbitralnie ustalone. ReasumujÈc,
bezpieczeñstwo w narracjach regulatora najczÚĂciej ujmowane jest w kategoriach
wykraczajÈcych poza i ponad organizacjÚ – rynek, sieÊ bezpieczeñstwa oraz w procedurach. JeĂli chodzi o miary, to przez dïugi czas dominujÈcym jÚzykiem opisu
bezpieczeñstwa byïy miary stosowane przez logikÚ bankowÈ. Trudno natomiast
odnaleěÊ w wypowiedziach regulatora jakiekolwiek miary wyników uwzglÚdniajÈce
spóïdzielczÈ istotÚ banku spóïdzielczego.
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Ramy jako schematy interpretacji, pozwalajÈce na umiejscawianie i interpretowanie wydarzeñ, równieĝ pokazujÈ zróĝnicowanie. W logice nadzorczej wydarzenia
sÈ odnoszone do takich podstawowych kategorii, jak system bankowy, ryzyko systemowe i bezpieczeñstwo systemu oraz regulacje. Wypowiedzi prezesów banków spóïdzielczych dotyczÈce regulacji zasady prowadzenia dziaïalnoĂci bankowej z reguïy
odnoszÈ siÚ do pierwszego okresu urynkowienia. Stosowane przez regulatora ramy,
szczególnie przez odniesienie ryzyka i bezpieczeñstwa systemu w kontekĂcie przenoszenia kryzysów finansowych miÚdzy krajami, oraz podawanie przyczyn kryzysu
finansowego w bankowoĂci inwestycyjnej, sÈ poza ramami logiki spóïdzielczej. Wydaje siÚ, ĝe prezentowanie ryzyka systemowego przez pryzmat ram poznawczych
logiki bankowej (porównanie efektywnoĂci i innych podstawowych wskaěników
sektora spóïdzielczego i komercyjnego) – co próbujÈ czyniÊ przedstawiciele regulatora na spotkaniach ze Ărodowiskiem bankowców spóïdzielczych (np. Forum Liderów Banków Spóïdzielczych) – sprzyjaïo kolektywnej mobilizacji w ramach dwóch
grup banków: duĝych i maïych. Duĝe banki spóïdzielcze, które zdecydowaïy siÚ
dziaïaÊ w polu organizacyjnym bankowoĂci komercyjnej, przyjÚïy sïowniki praktyk
bankowoĂci komercyjnej. Prezesi wskazujÈ na przyjÚcie siÚ w Ărodowisku banków
spóïdzielczych takich pojÚÊ jak biznes bankowy na okreĂlenie sposobu prowadzenia
dziaïalnoĂci zbieĝnego z bankiem komercyjnym. Spójna narracja wykorzystujÈca teorie i ramy dotyczy konkurowania na rynku bankowym – bank spóïdzielczy
musi byÊ tak samo dobry jak bank komercyjny, rozwijaÊ skalÚ dziaïania, stawiaÊ za
wzór banki odnoszÈce sukces rynkowy – widoczne w mediach, zwiÚkszajÈce udziaï
rynkowy, wykorzystujÈce nowe technologie do zdobywania rynku (np. zakïadajÈc
internetowy oddziaï banku). Banki duĝe kreĂlÈ swój obraz banków aktywnych,
rentownych, w opozycji do banków maïych, przypisujÈc im biernoĂÊ, zapóěnienie
ibciÈgniÚcie w dóï caïego zrzeszenia. Staje siÚ to dodatkowym problemem hamujÈcym rozwój caïego zrzeszenia, do którego przynaleĝnoĂÊ jest obowiÈzkowa.
Narracja maïych banków spóïdzielczych opiera siÚ na wartoĂciach: godziwoĂci,
uczciwoĂci, niezaleĝnoĂci oraz lokalnoĂci, których wynikiem sÈ praktyki jako noĂniki wartoĂci (równieĝ symbolicznej). W maïych bankach spóïdzielczych transfer
wartoĂci nie odbywa siÚ przez ceny (ksztaïtowane na rynku) czy efekty skali,
gdyĝ rynek (logika bankowa) rzÈdzony przez efektywnoĂÊ i efekty skali dziaïania
nie pozwala na osiÈgniÚcie konkurencyjnych cen. Jako kolejny powód niemoĝnoĂci konkurowania jest podawana zamoĝnoĂÊ banków komercyjnych umoĝliwiajÈca
innowacje technologiczne, za którymi banki spóïdzielcze mogÈ jedynie podÈĝaÊ,
lecz nie przeĂcignÈÊ. WartoĂci nie sÈ teĝ transferowane przez finansowanie dziaïañ prospoïecznych w spoïecznoĂci lokalnej. NoĂnikiem wartoĂci sÈ same produkty
bankowe i sposób ich Ăwiadczenia. Ich wartoĂÊ wynika z ich konstrukcji, w których brak jest nieuczciwych zapisów (np. bank komercyjny reklamuje siÚ zerowymi
kosztami prowadzenia rachunku bieĝÈcego, ale maïymi literami dopisane jest, ĝe
jedynie przez 6 miesiÚcy). Kolejnym przykïadem jest moĝliwoĂÊ negocjowania in153
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dywidualnych warunków kredytowania dla kwot znacznie niĝszych niĝ w bankach
komercyjnych, bÈdě renegocjowania warunków w szczególnych przypadkach. Zmiany w polu instytucjonalnym, wywoïane przez pojawienie siÚ nowych podmiotów
ibich usïug, ksztaïtowaïy ramy interpretacyjne prezesów banków spóïdzielczych.
Takim przykïadem jest dziaïalnoĂÊ Biura Informacji Kredytowej (BIK). W wypowiedziach prezesów pojawienie siÚ i upowszechnienie wykorzystania raportów BIK
nie jest praktykÈ bardzo istotnÈ, natomiast dla ekspertów i przedstawicieli regulatora praktyki BIK sÈ wydarzeniem kluczowym. Oczywistymi konsekwencjami
pojawienia siÚ raportów jest wiÚkszy zakres informacji o klientach, co z perspektywy nadzorcy jest istotne w minimalizacji ryzyka systemowego. Banki zrzeszajÈce
dziaïajÈce w polu organizacyjnym banków komercyjnych pierwsze dostrzegïy wartoĂÊ informacji z BIK i, jak ocenia jeden z ekspertów, banki spóïdzielcze: „byïyby
bezbronne, osierocone i padïyby ofiarÈ niemoĝliwoĂci efektywnego zarzÈdzania
ryzykiem kredytowym”. Na poziomie banków spóïdzielczych dostÚp do wiÚkszego
zasobu informacji spowodowaï przede wszystkim negatywnÈ weryfikacjÚ przekonania o lojalnoĂci klientów, co wielu prezesów zmusiïo do analiz dziaïañ konkurencji.
Co waĝniejsze, z punktu widzenia analizy instytucjonalnej poszerzyï ramy interpretacyjne prezesów, którzy zaczÚli wïÈczaÊ Spóïdzielcze Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowe do pola organizacyjnego, inaczej mówiÈc – wïÈczyli w proces podejmowania
decyzji dziaïania SKOK-ów. W póěniejszym czasie SKOK-i jako podmioty zostaïy
zakwalifikowane przez bs-y do kategorii podmiotów podobnych do banków komercyjnych, gdzie za kryterium przyjÚto uczciwoĂÊ dziaïañ wzglÚdem klienta.
Perspektywa czasowa jest teĝ wyróĝnikiem logik instytucjonalnych pola.
Wblogice spóïdzielczej czas jest pochodnÈ relacji osobistej miÚdzy bankiem a klientem, udziaïowcem, pracownikiem. Aspekt czasu to równieĝ aspekt przewagi konkurencyjnej, lepiej znam klienta, dlatego mogÚ podjÈÊ decyzjÚ kredytowÈ na podstawie
dodatkowych informacji. W logice bankowej czas sïuĝy do wyliczania rentownoĂci
inwestycji i planowania ksztaïtowania siÚ wskaěników w czasie. W logice nadzorczej czas sïuĝy ocenie podejmowanych decyzji (ryzyko i bezpieczeñstwo systemu)
ex post i budowaniu ex ante scenariuszy rozwoju sytuacji w sektorze oraz sytuacji
pojedynczych podmiotów. Przykïadem róĝnego schematu interpretacji sÈ kluczowe
dla bezpieczeñstwa wymogi kapitaïowe, co jest powiÈzane ze znaczeniem i interpretacjami nadawanymi pojÚciu kapitaïów banków. W logice spóïdzielczej kapitaïy
sÈ pozyskiwane od udziaïowców, a nastÚpnie przez wypracowywanie i kumulowanie zysków pozwalajÈ na rozwijanie dziaïalnoĂci bankowej zgodnie z potrzebami
spoïecznoĂci lokalnej. Logika bankowa za podstawowe pojÚcie podaje zysk, który
jest narzÚdziem konkurowania na rynku. Akumulowany pozwala rozwijaÊ skalÚ
dziaïalnoĂci. Zysk powinien przynosiÊ zwrot z zainwestowanego kapitaïu udziaïowcom/akcjonariuszom. W przypadku banków spóïdzielczych – wkraczajÈcych w pole
banków komercyjnych nadal w formie prawnej spóïdzielni – kapitaï daje moĝliwoĂÊ
osiÈgania korzyĂci przez zarzÈdzajÈcych bankiem (np. atrybuty wïadzy: auto, wy154
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sokie wynagrodzenie, preferencyjne stawki oprocentowania dla okreĂlonych osób,
finansowanie zbyt ryzykownych transakcji) lub udziaïowców traktowanych jak
wïaĂcicieli i ĝÈdajÈcych okreĂlonej stopy zwrotu. Logika regulatora traktuje kapitaï jako wyznacznik i bufor bezpieczeñstwa powiÈzany z drugÈ podstawowÈ kategoriÈ – ryzykiem. Ryzyko pojawia siÚ w dwóch perspektywach (i jego kategoriach,
typach) na poziomie banku, szacowanych dla podmiotu i monitorowanych przez
BION, oraz ryzyka systemu, pojÚcia niedostÚpnego na poziomie dwóch innych logik. Ryzyko systemowe obejmowaïo, za czasów funkcjonowania GINBu, jedynie
system bankowy, jednak wraz z rozpoczÚciem dziaïania Komisji Nadzoru Finansowego perspektywa ryzyka systemowego jest poszerzana na caïy system finansowy,
a regulacje CRD IV wprowadzajÈ dodatkowo wymiar ponadnarodowy. Oznacza to,
po pierwsze, ĝe logika regulatora przez integracjÚ nadzoru nad róĝnymi podmiotami rynku finansowego poszerza ramy interpretacyjne, czyniÈc je jeszcze bardziej
niedostÚpnymi dla banków spóïdzielczych, a po drugie – regulacje ustalane na poziomie miÚdzynarodowym UE przenoszÈ interpretacje praktyk na poziom zapisów
i formuï (algorytmów, praktyk) do wykonania na poziomie banku. Ich sens jest
ograniczony do legitymizacji zapisów akceptowanych przez urzÚdników KNF.
Jak wskazujÈ Ocasio, Thornton i Djelic43, istotne jest badanie efektów ponadnarodowych w logikach na poziomie spoïecznym. W przypadku logiki nadzorczej poczÈwszy od 1989 r., a szczególnie po kryzysie finansowym, który spowodowaï zmianÚ w narracjach regulatorów i nadzorców rynków finansowych. KategoriÈ kluczowÈ
staïo siÚ ryzyko systemowe oraz sieÊ bezpieczeñstwa – zbiór podmiotów ibregulacji
prawnych dziaïajÈcych na rzecz ochrony systemu finansowego przed destabilizacjÈ44, funkcjonujÈcych na poziomie krajowym, choÊ wytyczne sÈ konstruowane na
poziomie eksperckim Banku ¥wiatowego. W narracjach przedstawicieli regulatora
argumentacja i koncepcje rozwiÈzañ sÈ przenoszone na poziom ponadpañstwowy
– Unii Europejskiej, ale teĝ, jak w przypadku resolution, proponowane regulacje to
wynik konsultacji z Bankiem ¥wiatowym oraz rozwiÈzañ funkcjonujÈcych w USA
i krajach azjatyckich. Dlatego teĝ narracje rzÈdowe i agencje regulacyjne (KNF
ibBFG) – logika regulacyjna – narzucajÈ ramy, w których kluczowe pojÚcia bezpieczeñstwa i ryzyka sÈ przenoszone na poziom rynku bankowego. Wprowadzane sÈ

43

44

„Sub-theme 44: Advancing the Institutional Logics Perspective” (zaprezentowano na EGOS
– European Group for Organizational Studies Bridging Continents, Cultures and Worldviews,
Montreal 2013), http://www.egosnet.org/jart/prj3/egos/main.jart?rel=de&reserve-mode=active
&content-id=1334581167609&subtheme_id=1319359693343 (dostÚp: 5.07.2014).
E. Miklaszewska, Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywnoĂci i nadzoru, Wolters
Kluwer Polska, 2010; J. Pruski, Procedura restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banku
– doĂwiadczenia Ăwiatowe, rozwiÈzania dla UE i dla Polski (zaprezentowano na seminarium
BRE Bank CASE, Warszawa, 25 lutego 2013), http://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/
prezentacja_jpruski.pdf
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do sïownika praktyk nowe pojÚcia: biznes bankowy, model biznesowy banku, due
dilligence, resolution, system ochrony instytucjonalnej.
W ujÚciu procesowym zmian instytucjonalnych, po okresie zacierania róĝnic
miÚdzy polami instytucjonalnymi banków spóïdzielczych i komercyjnych, od 2012br.
(czasu zagroĝenia kolejnymi zmianami regulacyjnymi) banki podzieliïy siÚ na dwie
grupy: pierwsza podÈĝa w kierunku logiki bankowej, druga, chroniÈc rdzenne wartoĂci logiki spóïdzielczej, wróciïa i broni logiki spóïdzielczej. Badania nad logikÈ
regulacyjnÈ w finansach45 w latach 1945–1993 w USA wskazujÈ na erozjÚ logiki
regulacyjnej i dominacjÚ logiki rynkowej. Tworzenie profesji finansisty ibwielu specjalizacji w ramach zarzÈdzania bankiem wraz z rozwojem i popularyzacjÈ teorii finansów zwiÈzanych z zarzÈdzaniem ryzykiem i portfolio management spowodowaïo
upowszechnianie rynkowego podejĂcia do finansów osobistych. Oznacza to traktowanie pieniÚdzy lokowanych w bankach jako inwestycji najczÚĂciej krótkoterminowej kosztem podejĂcia do dïugoterminowej ochrony wartoĂci zgromadzonych
Ărodków46. Wpïyw profesjonalistów jako emisariuszy logiki rynkowej przyczyniï
siÚ na poziomie siï normatywnych i poznawczych (rozwijajÈca siÚ dziedzina nauki
ekonomii finansowej) do zastÈpienia autorytatywnej siïy regulacji rzÈdowych rynkowo zorientowanÈ logikÈ bankowÈ, która jest upowszechniana przez ekspertów
do spraw finansów. Lounsbury podkreĂla ewolucyjnÈ zmianÚ na poziomie logiki
ibna poziomie praktyk zarzÈdzania w sektorze finansowym47. Wbwyniku globalnego
kryzysu finansowego logika rynkowa jest obecnie poddawana modyfikacjom przez
dziaïania regulatora ponadnarodowego. Badania mikrofinansów w Gwatemali48,
prowadzone pod innym kÈtem, wskazujÈ, ĝe logika regulacyjna moĝe byÊ wykorzystywana przez rywalizujÈce logiki (rynkowa i rozwojowa logika spóïdzielcza)
do walki o formalne zapisy. Bezpieczeñstwo sektora bankowoĂci spóïdzielczej to
w przypadku przedstawicieli regulatora wybór dychotomiczny: albo samodzielny ibsilny kapitaïowo bank spóïdzielczy, albo solidarna odpowiedzialnoĂÊ banków
wbgrupie. Z obecnej perspektywy regulatora: „w dziaïalnoĂci regulacyjnej nadzoru
bankowego, zwïaszcza w zakresie ksztaïtowania otoczenia regulacyjnego banków
– nie wystÚpujÈ róĝnice, których ěródïem byïaby ich prawna forma dziaïania”49.
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Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance, „Academy of Management Journal” 45, nr 1 (luty 2002 r.).
M. Lounsbury, A tale of two cities: competing..., op. cit., s. 289–307.
Ibidem.
S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, „Special Issue: Institutions, Entrepreneurs, Community”.
G. Strumiñski, D. Twardowski, Banki spóïdzielcze..., op. cit.
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PODSUMOWANIE
Analiza zmian pojmowania bezpieczeñstwa w sektorze spóïdzielczym prowadzi do wniosku, ĝe wprowadzane rozwiÈzania opieraïy siÚ gïównie na wzorcach
zachodnioeuropejskich, a wdraĝane praktyki wzmacniaïy logikÚ bankowÈ w polu
organizacyjnym banków spóïdzielczych. Z tego wzglÚdu wspóïczesna ocena dziaïalnoĂci banku spóïdzielczego dotyczy przede wszystkim „przedsiÚbiorstwa bankowego” traktowanego jak kaĝda instytucja kredytowa. Natomiast wyróĝnikiem
sektora spóïdzielczego jest przede wszystkim dwuszczeblowy ukïad organizacyjny,
wbktórym bank spóïdzielczy powiÈzany jest wiÚzami kapitaïowo-organizacyjnymi
z bankiem zrzeszajÈcym, co generuje dodatkowe ryzyko50.
W kontekĂcie misji banków spóïdzielczych warto rozpatrywaÊ bezpieczeñstwo
równieĝ w kategoriach utraty legitymizacji w polu organizacyjnym. Dylemat wyboru i przyjÚcie praktyk zgodnych z okreĂlonÈ logikÈ, a odrzucenie innych, wystawia
organizacjÚ na niebezpieczeñstwo wycofania wsparcia kluczowych aktorów otoczenia. Najwaĝniejszym aktorem pola dla banków spóïdzielczych jest KNF, której
rekomendacje sÈ traktowane jak bezwzglÚdnie obowiÈzujÈce prawo. NajwiÚkszy
wpïyw na praktyki jest widoczny w tych grupach, które sÈ powiÈzanie z kategoriami ryzyka bankowego i bezpieczeñstwa (szacowanie, analiza, monitoring oraz
sprawozdawczoĂÊ ryzyka). Decoupling51 jako strategia reakcji na presje jest uznawana za kosztownÈ, a adaptacja decouplingu wystÚpuje wówczas, gdy praktyki
wprowadzane przez zewnÚtrze podmioty sÈ w konflikcie z zinstytucjonalizowanymi
praktykami wewnÈtrz organizacji52. Symboliczna adaptacja rozwiÈzañ powoduje
ograniczenie ryzyka sankcji lub wycofanie poparcia ze strony zewnÚtrznych aktorów czy utraty legitymizacji. ZwiÚksza teĝ szansÚ na przetrwanie organizacji.
Takim przykïadem w sektorze banków spóïdzielczych jest praktyka przygotowywania dïugookresowych strategii banku (w stylizacji spóïdzielców: dokumentacji na
potrzeby KNF). Przygotowana zgodnie z wytycznymi KNF strategia nie zastÚpuje
jednak dotychczasowych metod zarzÈdzania, jest po prostu tworzona jakby rów50

51
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W. KwaĂniak, PoĝÈdane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowoĂci spóïdzielczej,
http://www.knf.gov.pl/Images/Pozadane_kierunki_zmian_modelu%20funkcjonowania_bankowosci_spoldzielczej_17_09_2012_tcm75-31843.pdf (dostÚp: 12.09.2012); W. KwaĂniak, Ryzyko
regulacyjne banków spóïdzielczych wynikajÈce z Dyrektywy CRD IV – prezentacja W.bKwaĂniak,
http://www.bs.net.pl/?dzial=00108&strona=02426 (dostÚp: 12.03.2012); J. Pruski, Uwarunkowania rozwoju banków..., op. cit.
To „wytwarzany” przez organizacje konformizm ceremonialny lub oddzielanie praktyk symbolicznych od technicznego rdzenia organizacji.
R. Greenwood, R. Suddaby, Institutional Entrepreneurship in Mature Fields: The Big Five
Accounting Firms, „Academy of Management Journal” 49, nr 1 (luty 2006 r.), s. 27–48;
M.S.b Guerreiro, L.L. Rodrigues, R. Craig, Voluntary adoption of International Financial Reporting Standards by large unlisted companies in Portugal – Institutional logics and strategic
responses, „Accounting, Organizations & Society” 37, nr 7 (paědziernik 2012 r.), s. 482–499.
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nolegle, bÈdě wyïÈcznie jej „czÚĂÊ opisowa jest uĝyteczna”. Wyniki te sÈ zgodne
zbwynikami innych badaczy53, którzy zaobserwowali, ĝe przyjÚcie praktyk w wyniku presji instytucjonalnej nie wyklucza funkcjonowania konkurencyjnych praktyk
w tym samym czasie.
Analiza wykazaïa, ĝe bezpieczeñstwu w poszczególnych logikach przypisywane
sÈ róĝne teorie, miary, odmienne sïowniki i ramy interpretacyjne. Jest to zgodne
zbwczeĂniejszymi badaniami dotyczÈcymi skryptów wyników (performance scripts),
czyli predefiniowania efektywnoĂci w porzÈdku instytucjonalnym. Oznacza to, ĝe
kaĝda z logik instytucjonalnych niesie ze sobÈ teĝ inne skrypty wyników, takich
jakie sÈ odpowiednie w ocenie publicznoĂci legitymizujÈcej dziaïalnoĂÊ. H. Corvellec, analizujÈc narracje o efektywnoĂci, pokazuje, ĝe jÚzyk czïonków organizacji
jest bogaty w pojÚcia bliskoznaczne, przydajÈce efektywnoĂci znaczeñ powiÈzanych
zb konkurencjÈ, pomiarem wyników oraz hierarchiÈ54. Zarówno logika bankowa,
jak i logika regulacyjna przyjÚïy sïowniki praktyk niosÈce te same miary osiÈgniÚÊ
do dwóch róĝnych obszarów: konkurencyjnoĂci na rynku (logika bankowa) oraz
osiÈgania okreĂlonych miar jako wskaěnik bezpieczeñstwa (logika regulacyjna).
Te same miary to wskaěniki zwrotu z aktywów (ROA) i kapitaïu (ROE), wskaěnik
stosunku kosztów do dochodów (C/I). Dopiero kryzys finansowy spowodowaï przemodelowanie wskaěników, np. wskaěników wypïacalnoĂci, oraz ponowne otwarcie dyskusji nad definicjÈ stabilnych funduszy podstawowych. Miary osiÈgniÚÊ
wbbankach spóïdzielczych byïy narzucane bezpoĂrednio regulacjami nadzorcy, np.
wskaěnik wypïacalnoĂci, i poĂrednio przez porównania z sektorem bankowym oraz
miÚdzy bankami spóïdzielczymi – wskaěniki rentownoĂci. Miary osiÈgniÚÊ logiki
spóïdzielczej, takie jak liczba udziaïowców, dostÚp do usïug, obligo kredytowe, sÈ
wypierane przez miary osiÈgniÚÊ logiki bankowej wygrywajÈcej walkÚ o wpïyw na
logikÚ regulacyjnÈ, na co wskazujÈ równieĝ badania Khavula, Chaveza i Brutona55.
Procesowe ujÚcie bezpieczeñstwa w sektorze bankowym wskazuje na stopniowe
przesuniÚcie uwagi (zogniskowanie uwagi) w logice regulacyjnej z bezpieczeñstwa
transakcji, np. kredytu, bezpieczeñstwa depozytów (wraz z pojawieniem siÚ BFG),
na rozszerzenie ku wielu transakcjom, by przejĂÊ do bezpieczeñstwa systemu, abfinalnie – do narracji obsieci bezpieczeñstwa, której celem jest ochrona przed destabi-
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J.D. Westphal, E.J. Zajac, Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock Repurchase Programs, „Administrative Science Quarterly” 46, nr 2 (czerwiec 2001 r.), s. 202–228; T. Kostova,
K.bRoth, Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations:
Institutional and Relational Effects, „Academy of Management Journal” 45, nr 1 (luty 2002br.),
s. 215–233.
H. Corvellec, Stories of achievements: narrative features of organizational performance, Transaction Publishers, 1997.
S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, When institutional change..., op. cit., s. 30–50,
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lizacjÈ. Równieĝ sieÊ bezpieczeñstwa nie jest pojÚciem niezmiennym, choÊby z racji
wspóïczesnych odwoïañ do logiki bezpieczeñstwa ponadnarodowego56.
Porównanie definicji sieci bezpieczeñstwa w ujÚciu ekonomii czy finansów (np.
Iwanicz-Drozdowska, Wierzba, Capiga), gdzie dominuje ujÚcie regulacji prawnych
ib dziaïañ instytucji (rozwiÈzañ instytucjonalnych) z ujÚciem logik instytucjonalnych, wskazuje na ich odmiennoĂÊ57. Wydaje siÚ, ĝe warto badaÊ regulacje prawne
nie tylko w ich literalnym odczytaniu, ale takĝe w dziaïaniu (nabieraniu znaczeñ),
gdy zachodzi negocjacja realizacji praw i norm prawnych (interpretacje). Do wyjaĂniania, czym jest bezpieczeñstwo, wiele wniesie analizowanie instytucji nie jako
agend pañstwowych, lecz w kontekĂcie powtarzalnych zachowañ spoïecznych, które
sÈ podbudowane systemem normatywnym i procesem spoïecznym nadajÈcym sens
wymianie spoïecznej i zapewniajÈcym reprodukcjÚ porzÈdku spoïecznego. Jest to
rozumienie instytucji znaczÈco szersze niĝ w instytucjonalizmie ekonomicznym58.

Sïowa kluczowe: bezpieczeñstwo w sektorze finansowym, banki spóïdzielcze, instytucjonalizm organizacyjny, logiki instytucjonalne, regulacje nadzorcze

Abstract
In the research perspective focusing on organizational institutionalism, the
concept of institutional logics is adopted. Taking into account the existing achievements and knowledge in the defined area of study, the analysis was focused on
the process of creating safety in the financial sector.
The key point was to draw attention to capturing the sense of safety from the
perspective of a member of the organization, functioning in complex social and
organizational structures. The main goal was a comprehensive description and
understanding of the process of creating safety. The main results are: identification
of a constellation of three institutional logics in the cooperative banks organizational field (banking logic, cooperative and regulatory logics), building a model of
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M.A. Glynn, Beyond Constraint: How Institutions Enable Identities, [w:] The SAGE Handbook
of Organizational Institutionalism, red. R. Greenwood i in., SAGE Publications Ltd, 2008,
s.b413–430.
M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeñstwo rynku usïug finansowych: perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008; R. Wierzba, System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeñstwa finansowego. DoĂwiadczenia francuskie, „Bezpieczny
Bank” 2005, nr 1 (26), s. 38–56; M. Capiga, WielowymiarowoĂÊ bezpieczeñstwa..., op. cit.
P. Chmielewski, Homo agens: instytucjonalizm w naukach spoïecznych, Wydawnictwo Poltext,
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changes in the field of cooperative banks in Poland, by means of a combination of
micro and macro analysis.
On a level of management practices, the research is the starting point for in-depth analysis of the symbols and language as carriers of values and meaning in
financial institutions not previously mentioned in Polish publications.
Keywords: safety in the financial sector, cooperative banks, organizational institutionalism, institutional logics, Supervisory regulations
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