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Wstęp  
 
 
 
Bankowość, podobnie jak cały system finansowy, dynamicznie się zmienia. 

Droga, jaką przebyły banki w ostatnich kilkudziesięciu latach diametralnie 
odmieniła ich oblicze. Procesy te miały szczególnie dynamiczny charakter, 
poczynając od schyłku XX w. Przeobrażenia, których jesteśmy świadkami,  
w znacznym stopniu wywołane są ewolucją otoczenia. Nastąpiła szeroka 
deregulacja gospodarki i systemów finansowych, z jednej strony dając impuls do 
rozwoju konkurencji między bankami1, z drugiej – otworzyła możliwości (i wy-
musiła konieczność) rywalizacji banków z podmiotami z rynku pozabankowego, 
a nawet pozafinansowego2. Towarzyszy temu dynamiczny rozwój technologii, 
który z jednej strony otwiera przed bankami nowe możliwości, z drugiej jednak 
wymusza szybsze tempo dostosowywania się, ponoszenie istotnych nakładów, 
wzrost ryzyka biznesowego i operacyjnego. Procesy globalizacji przyspieszają te 
zmiany i powodują głębokie przeobrażenia modeli działalności bankowej. 
Konkurencja przybiera na sile, przyjmując postać hiperkonkurencji3 („konku-
rencji wysokiej prędkości”4), gdzie rywalizujące banki muszą wykonywać 
szybkie ruchy, by zdobyć nową przewagę i umniejszyć przewagę konkurentów. 
Szybkość tych procesów wiąże się zarówno z tempem rozwoju technologii, jak  
i globalizacją. 

Równolegle następują wielkie zmiany na rynkach finansowych. Szybsza 
realizacja transakcji, wzrost skali operacji i większe zapotrzebowanie na 
instrumenty pożyczkowe i inwestycyjne powodują dynamiczny rozwój sektora 
finansowego i głębokie przemiany w modelach biznesowych banków. Rośnie 
też zapotrzebowanie na kapitał – większy popyt na kredyty zgłaszają państwa, 

                                    
1 Patrz: E. Miklaszewska, Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków 

komercyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 7. 
2 J. Harasim, Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości 

detalicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004, s. 9. 
3 R.A. D’Aveni, Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, Free 

Press, New York 1994. 
4 S.L. Brown, K.M. Eisenhardt, Competing on the Edge. Strategy as Structured Chaos, Har-

vard Business School Press, Boston 1998. 
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przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Schyłek wieku XX i początek XXI to 
życie na kredyt całych gospodarek. Tempo tego rozwoju jest tak wielkie, że 
sektor finansowy rośnie znacznie szybciej od sektora realnego, powodując 
znaczący rozdźwięk, co nieuchronnie prowadzi do kryzysu (wszak finanse nie 
mogą rozwijać się w oderwaniu od realiów gospodarczych).  

Nasila się presja wywierana na banki przez otoczenie. Zwiększają się ocze-
kiwania klientów, którzy pragną większej wygody, kompleksowej, szybkiej 
obsługi, korzystniejszych cenowo rozwiązań. Rosną wymagania właścicieli 
dotyczące wyższych wyników, lepszej efektywności, szybszego rozwoju, 
wzrostu wartości. Conditio sine qua non przetrwania banków jest umiejętność 
zaadaptowania się do warunków turbulentnego otoczenia, dostosowania się do 
nowych potrzeb5. Banki zatem dostosowują się, a czasami także wyprzedzają 
zmiany w otoczeniu lub nawet je inspirują. Oczekiwania otoczenia niekiedy są 
rozbudzane przez same banki, które – w imię zyskania przewagi konkurencyjnej 
– same inicjują powstawanie innowacji (produktowych, technologicznych, 
procesowych i marketingowych), zwiększają skalę działalności, generują wyższe 
dochody. Tym samym rozbudzają dalsze oczekiwania i wymuszają ostrzejszą 
rywalizację rynkową.  

Jednym z efektów tych przemian jest wzrost ryzyka poszczególnych ban-
ków oraz ryzyka systemowego sektora. W konsekwencji wzrostu ryzyka  
i złego zarządzania nim pojawiają się kryzysy finansowe – występują one 
częściej i mają coraz bardziej dotkliwe skutki. Kryzysy finansowe zazwyczaj 
zaskakują. Poddając je później chłodnej analizie, można dostrzec symptomy, 
które wydawały się być wyraźnie widoczne już wcześniej (zwykle wszelako,  
w euforii przemian, uspokojeni zyskami i spełnianiem norm nadzorczych, a tak-
że korzystnymi efektami dla gospodarki, rozliczni interesariusze banków – w tym 
niekiedy także nadzorcy – nie reagują zawczasu). Każdy kryzys ma swoje źródła 
w poluzowaniu standardów, w odejściu od norm, w nieprzestrzeganiu zasad  
– prawnych, ekonomicznych, zdroworozsądkowych, moralnych. Każdy – na 
jakiś czas – przynosi otrzeźwienie, powrót do bardziej rygorystycznych ko-
deksów, przypomnienie o pryncypiach. 

Globalny kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r. dobitnie unaocznił, 
że banki nie mogą koncentrować się wyłącznie na celu generowania zysków  
i wartości dla akcjonariuszy. Nie brak opinii, że to właśnie system zarządzania 
wartością był jedną z przyczyn globalnego kryzysu. Powodem był brak spójno-
ści między sposobem praktycznego wdrożenia koncepcji zarządzania ukierun-
kowanej na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa (VBM) i systemem 
zarządzaniem ryzykiem6. Koncepcja VBM w dotychczasowej formie została 
zatem zdyskredytowana i konieczne jest jej gruntowne przemodelowanie. 

                                    
5 M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007, s. 24. 
6 S. Kasiewicz, Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, „Finan-

sowanie Nieruchomości” 2009, nr 7–9, s. 56–63. 
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Podkreśla się dziś, że niezależnie od zidentyfikowanych przyczyn kryzysu 
związanych z zagadnieniami ekonomicznymi, regulacyjnymi i politycznymi, 
kluczowym powodem jego powstania i rozprzestrzenienia się był „deficyt 
moralny”7 – zaniżone standardy moralne i odejście od etycznych zasad banko-
wości („bankructwu finansowemu towarzyszy bankructwo intelektualne  
i moralne”8). Poniesione wskutek kryzysu straty moralne są groźne dla fun-
damentów bankowości – w społeczeństwie i gospodarce runął bowiem mit 
„bezpiecznego banku”, co powoduje, że obawy o kondycję banków towarzyszą 
każdemu niekorzystnemu zjawisku na rynkach finansowych9.  

Każdy kryzys skutkuje zaostrzeniem norm formułowanych pod adresem 
instytucji finansowych (w szczególności banków, jako kluczowych podmiotów 
sektora). Obserwowana dziś re-regulacja (zarówno nadzorcza, jak i oddolna) jest 
efektem presji społecznej, narastającej wskutek negatywnej oceny nieodpowie-
dzialnych postaw i nieakceptowanych zachowań. Współcześnie poszukiwane są 
nowe zasady, które pozwolą zbudować nowy ład w bankowości.  

Fundamentalne zasady i pryncypia pozostają zaś niezmienne: należy 
być odpowiedzialnym, zachowywać się godnie, postępować uczciwie i przyz-
woicie. Zasad tych nie zastąpią normy prawne ani rygoryzm nadzorców. Z uwa-
gi na zmiany oczekiwań i presji otoczenia banków, rośnie zainteresowanie 
koncepcją wartości dla interesariuszy (stakeholder value). Nakazuje ona 
uwzględnienie w wiązce celów przedsiębiorstw oczekiwań także innych inte-
resariuszy, niźli jedynie właściciele. Jakkolwiek pierwsze prace z tego obszaru 
pojawiły się w połowie XX w., rozkwit publikacji nastąpił w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat. Dotychczas idea ta nie zyskała wielu zwolenników, głównie za 
sprawą jej niedoskonałości (braku operacjonalizacji szeregu zagadnień), ale  
i niedostatku szerokiej akceptacji dla zmiany modelu przedsiębiorstwa i rede-
finicji imperatywu kreowania wartości. 

Obecnie obserwujemy większe zainteresowanie koncepcją wartości dla inte-
resariuszy; podnoszonych jest też szereg argumentów uzasadniających potrzebę 
szerszego uwzględnienia odpowiedzialności podmiotów gospodarczych. Pod-
kreśla się, że nie jest możliwe tworzenie wartości dla właścicieli bez uwzględ-
nienia potrzeb także innych interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, 
społeczności lokalnej itd.). Bowiem w perspektywie długookresowej cele 
ekonomiczne i społeczne nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, ale są ze sobą 
integralnie powiązane.  

                                    
7 J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010, s. 320. 
8 S. Flejterski, W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami ban-

kowymi, [w:] K. Rogoziński, A. Panasiuk, Zarządzanie organizacjami usługowymi, „Zeszyty 
Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, nr 145, s. 109–120. 

9 L. Dziawgo, Współczesny Biznes Bankowy – Patologiczne otoczenie, „Ekonomia politycz-
na” oraz ład monetarno-instytucjonalny rynku finansowego jako zagrożenie dla bankowości, 
„Bezpieczny Bank” 2011, nr (3)45, s. 7–21. 
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Niniejsza książka poświęcona jest właśnie tej perspektywie – przedmiotem 
rozważań jest bank jako wiązka relacji z interesariuszami. Traktuje o bankach,  
o pryncypiach i zasadach oraz o najważniejszym kapitale banków, który banki 
winny stworzyć i pielęgnować – o kapitale relacyjnym. Kapitał ten, niezbędny 
dla stworzenia trwałej wartości banku, budują relacje banku z otoczeniem – z in-
teresariuszami, na których bank wywiera wpływ i którzy oddziałują na bank.  

Kapitał relacyjny to ogół relacji i powiązań banku z jego interesariuszami, 
opierających się na wzajemnym zaufaniu. Kompetencje w zakresie kształ-
towania relacji z otoczeniem stanowią o przewadze konkurencyjnej banku i są 
niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. Umiejętne wykorzystanie kapitału relacyj-
nego jest podstawą tworzenia wartości banku.  

Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie istoty kapitału rela-
cyjnego banku i sposobów jego tworzenia, a także oceny efektów zarządza-
nia nim. Moją intencją jest przedstawienie holistycznego obrazu banku poprzez 
ukazanie sieci jego relacji, kontraktów i interakcji z otoczeniem – interesariu-
szami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. 

Tradycyjny finansowy model funkcjonowania banków zostaje zatem wzbo-
gacony o aspekt związany z wykorzystaniem kapitału intelektualnego i społe-
cznego.  

Generalną tezą niniejszej rozprawy jest konstatacja, że banki powinny dą-
żyć do rozwoju bankowości relacyjnej10 (relationship banking) i bankowości 
partnerskiej (partnership banking) – tworzyć relacje i więzi z kluczowymi 
interesariuszami w celu realizacji ich uzasadnionych oczekiwań, by – w per-
spektywie długookresowej – móc generować wartość banku. Wymaga to zatem 
przeformułowania funkcji celu instytucji bankowych i modeli zarządza- 
nia nimi.  

W pracy zaprezentowany zostanie model kapitału relacyjnego i zasady za-
rządzania relacjami z interesariuszami banku. Strukturę podporządkowano 
celowi. Monografia składa się z trzech tomów. Pierwszy poświęcono prezentacji 
modelu tworzenia kapitału relacyjnego, czyli kształtowania kapitału relacji 
banków z otoczeniem. W drugim tomie omówione będą szczegółowe zagad-

                                    
10 Termin „bankowość relacyjna” odnoszony jest do relacji banku z klientami (przegląd kon-

cepcji przedstawiony został np. w pracy: S. Ongena, D. C. Smith, Bank relationships: a review, 
[w:] P.T. Harker, S.A. Zenios (eds.), Performance of Financial Institutions. Efficiency, Innovation, 
Regulation, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 221–258). W niniejszej publikacji 
proponowane jest rozszerzenie go na relacje ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami, które 
łącznie pozwalają na stworzenie kapitału relacyjnego, a w konsekwencji – poprawę wyników 
banku. Teoria interesariuszy jest bowiem zbieżna z rozszerzoną perspektywą marketingu 
relacyjnego (por.: M.J. Polonsky et al., The incorporation of an interactive external environment: 
An extended model of marketing relationships, ,,Journal of Strategic Marketing” 1999, Vol. 7, 
Issue 1, s. 41−55).. 
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nienia relacji banków z kluczowymi interesariuszami. Trzeci tom przedstawia 
propozycję zasad oceny banków w kontekście ich relacji z interesariuszami. 

Rysunek 1 ukazuje kontekst i uwarunkowania tworzenia kapitału relacyj-
nego banku, posłuży szczegółowej prezentacji struktury monografii. 
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Rysunek 1. Uwarunkowania tworzenia kapitału relacyjnego banku 
Źródło: opracowanie własne 

 
Jako że osnową kapitału relacyjnego są kontakty z otoczeniem, pierwszy 

rozdział pierwszego tomu poświęcono kwestii wymogów stawianych bankom 
przez ich otoczenie. Wskazano zatem elementy otoczenia banków i na tym tle 
zaprezentowano ich interesariuszy – podmioty, które wywierają wpływ na bank  
i na które on oddziałuje. Stanowi to podstawę do rozważań na temat rodzajów  
i zakresu odpowiedzialności banków, a w konsekwencji – na temat celów 
(mikro-, mezo- i makroekonomicznych) stawianych przed tymi instytucjami. 
Ponieważ zmieniają się warunki funkcjonowania banków, ewoluują formu-
łowane wobec nich oczekiwania; zaakcentowano zatem konieczność dostoso-
wywania się do zmieniających priorytetów i elastycznego podejścia do zgłaszanych 
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pod ich adresem potrzeb. Podkreślono przy tym najważniejszą trudność  
w zarządzaniu relacjami z interesariuszami: potencjalne konflikty interesów i nie-
kiedy przeciwstawność zgłaszanych roszczeń wobec banków. Niezbędne jest 
zatem znalezienie kompromisu między oczekiwaniami uprawnionych interesa-
riuszy i efektywne wykorzystanie ich kontrybucji. 

Na oczekiwania interesariuszy wpływa wizerunek i reputacja banku oraz 
doń zaufanie. Reputację tworzą tożsamość i wizerunek banku. Tożsamość banku 
bezpośrednio wpływa na wybór celów. Drugi rozdział poświęcono zatem 
prezentacji tych zagadnień. Podstawą budowania kapitału relacyjnego jest 
wzajemne zaufanie interesariuszy, oparte na reputacji banku. Zaufanie jest 
kluczowym atrybutem instytucji finansowych, niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania ich funkcji i zachowania stabilności systemu. Wskazano tu 
zasadnicze warunki niezbędne do zaskarbienia sobie przez banki statusu 
instytucji zaufania publicznego. W szczególności podkreślono znaczenie 
uczciwości, odpowiedzialności i otwartości w relacjach z interesariuszami. 
Prezentacja ta jest podstawą do nakreślenia modelu, w którym reputacja banku, 
wespół z legitymizacją społeczną i pragmatyczną, dają podstawy dla długoter-
minowych relacji banku z interesariuszami.  

Zaufanie do banku w znacznej mierze budowane jest przez jego kapitały  
i siłę finansową. W szerszym wymiarze kapitały i zasoby wpływają na oczeki-
wania wobec banków i możliwość osiągania celów (realizacji strategii). W trze-
cim rozdziale omówiono zatem fundamenty, na których zbudowany jest bank  
– jego kapitały. Zaprezentowano tu kapitał finansowy (w różnych jego wy-
miarach), jako niezbędną podstawę funkcjonowania instytucji bankowych. 
Zważywszy wszelako na realia współczesnych rynków, przedstawiono także 
dwa inne, powiązane ze sobą, rodzaje kapitałów: intelektualny i społeczny. Na 
tym tle zdefiniowano kapitał relacyjny banku, jako element jego kapitału 
intelektualnego, tworzony poprzez relacje z interesariuszami, przy zastosowaniu 
kapitału ludzkiego i społecznego, wymagający zaangażowania kapitału finan-
sowego i strukturalnego banku. Jest to zatem element scalający wszystkie 
kapitały banku. 

Czwarty rozdział koncentruje się na procesie zarządzania relacjami banku  
z interesariuszami, czyli na tworzeniu jego kapitału relacyjnego. Przede wszyst-
kim opisano dyskusję toczącą się w związku z uzasadnieniem dla tworzenia 
wartości dla interesariuszy (jako alternatywny dla wartości wyłącznie dla 
właścicieli). Następnie omówiono najbardziej newralgiczne etapy procesu 
zarządzania relacjami z interesariuszami, a zatem: identyfikację interesariuszy  
i ich analizę (w tym określenie ich oczekiwań i możliwych kontrybucji oraz 
kryteria wyboru uzasadnionych roszczeń), zaangażowanie zainteresowanych 
stron w funkcjonowanie banku i ocenę tworzonych relacji. 

Drugi tom monografii składa się z dziewięciu rozdziałów, w których przed-
stawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące kształtowania relacji z kluczowymi 
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grupami interesów banku: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracow-
nikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami 
(dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem. 

Jest to zarazem prezentacja funkcjonowania banku z perspektywy tych inte-
resariuszy. Każdorazowo omówiono najważniejsze aspekty wzajemnych relacji, 
podsumowując je zestawieniem oczekiwań interesariuszy względem banku oraz 
kontrybucji przez nich wnoszonych. Każdy z rozdziałów tej części, przedstawia-
jąc określony obszar działalności banku, obrazuje jego odpowiedzialność wobec 
danej grupy interesów oraz akcentuje wpływ tych interesariuszy na funkcjono-
wanie banku. Łącznie tworzy to obraz obowiązków banku wobec jego otoczenia 
i jest punktem wyjścia do szczegółowego określenia jego polityki w kontekście 
realizowania tych oczekiwań. 

Trzeci tom monografii poświęcony jest ocenie banku z punktu widzenia 
tworzenia kapitału relacyjnego. Zaprezentowano tu najpierw istotę i narzędzia 
„rachunkowości społecznej”, czyli instrumenty pomiaru wyników, umożli-
wiające analizę efektów relacji banku z interesariuszami.  

Kolejne dwa rozdziały mają charakter empiryczny. Jeden powstał na pod-
stawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich banków (komer-
cyjnych i spółdzielczych). Przedstawiono tu cele działalności ankietowanych 
podmiotów oraz interesariuszy, których zidentyfikowały banki. W odniesieniu 
do poszczególnych grup interesów wskazano diagnozowane przez banki cele 
oraz stosowane mierniki sukcesu (mierniki realizacji celów). Następnie, na 
podstawie danych ankietowych i danych ze sprawozdawczości finansowej, 
dokonano pomiaru wyników banku w kontekście kapitału relacyjnego. Pozwoli-
ło to na ocenę spójności deklaracji odnośnie do celów działalności i uwzględnia-
nia potrzeb interesariuszy oraz na analizę podobieństw między bankami (na 
podstawie analizy skupień).  

Ostatni rozdział zawiera studia przypadków – na podstawie raportów finan-
sowych, sprawozdawczości dobrowolnej oraz ujawnień na korporacyjnych 
stronach internetowych scharakteryzowano wizje i strategie czterech banków 
oraz zaprezentowano ich podejście do interesariuszy, a następnie przedstawiono 
zestawy mierników pozwalających ocenić generowane wyniki z perspektywy 
poszczególnych grup interesów. 

Niniejsza rozprawa syntetyzuje istniejący dorobek naukowy oraz dokonuje 
klasyfikacji teorii i hipotez. Adaptuje teorię wartości dla interesariuszy do 
specyfiki sektora bankowego, prezentując holistyczny model kapitału rela-
cyjnego banków. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają aplika-
cyjność tego modelu. 

Łącznie, monografia rysuje obraz banków z odmiennej od standardowej 
perspektywy: podkreśla obowiązki banków wobec różnych grup interesariuszy  
i akcentuje wpływ zainteresowanych stron na wyniki i wartość banków. Myślą 
przewodnią tych prezentacji jest konstatacja, że podstawą udanych relacji banku 



Kształtowanie relacji banku z otoczeniem 

 

14

z interesariuszami jest odpowiedzialność obydwu stron relacji, a warunkiem 
koniecznym – zaufanie do banku. Interesariusze banku, wchodząc w relacje  
z nim, ufają bowiem, że będzie on odpowiedzialnym partnerem. Z drugiej 
wszakże strony, także od interesariuszy oczekuje się odpowiedzialności  
i roztropności. 

Publikacja przygotowana została na podstawie obszernych studiów literatu-
rowych (w tym analizy regulacji nadzorczych), własnych doświadczeń zawodo-
wych w sektorze bankowym oraz obserwacji realiów współczesnego sektora 
bankowego (w tym autorskich badań empirycznych) oraz dyskusji i debat  
w gronie naukowców i bankowców. Jest zatem wypadkową poglądów naukow-
ców, praktyków, własnych doświadczeń i przemyśleń; opisu rzeczywistości. Na 
jej ostateczny kształt miały także wpływ cenne uwagi i sugestie zgłoszone przez 
jej Recenzenta – prof. Stanisława Kasiewicza, któremu w tym miejscu składam 
serdeczne podziękowania. Oczywiście wszelkie uchybienia i niedociągnięcia 
obciążają wyłącznie autorkę. 

Monografia może być potraktowana jako udział w dyskusji nad pożądanym 
kształtem sektora bankowego. Jest postulatem, by poczucie uczciwości i odpo-
wiedzialności wobec interesariuszy było fundamentem działań banków i two-
rzyło podwaliny stabilnego systemu finansowego. Jest także zaproszeniem do 
debaty i zachętą do refleksji o powinnościach banków, ale także ich interesariuszy. 

 
Łódź, grudzień 2012 
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Literatura dotycząca interesariuszy i zasad zarządzania relacjami z nimi 

ukierunkowanych na generowanie wartości podmiotu akcentuje konieczność 
respektowania potrzeb zainteresowanych stron i odpowiedzialnego traktowania 
ich przez przedsiębiorstwo. Współcześnie wymóg ów jest traktowany w katego-
riach korporacyjnej uczciwości i odpowiedzialności. Jedną z naczelnych zasad 
„kapitalizmu interesariuszy” jest zasada odpowiedzialności, wedle której 
„wartość może być tworzona i transferowana, jeśli strony umowy są skłonne 
zaakceptować odpowiedzialność za konsekwencje swych działań”1.  

Kwestie te mają fundamentalne znaczenie i mogą być obecnie traktowane 
jako aksjomat zarządzania strategicznego. Należy wszelako podkreślić, że 
niezbędne jest tu obustronne poczcie uczciwości i odpowiedzialności – także 
interesariuszy wobec banku. Skoro zostają oni włączeni w kształtowanie losów 
tej instytucji, winni przejąć nie tylko prawa, ale i obowiązki i stać się współod-
powiedzialnymi za jej poczynania2. Podstawą udanych relacji banku z in-
teresariuszami jest zatem odpowiedzialność obu stron, a warunkiem 
koniecznym – zaufanie do banku. 

                                    
1 Zasada ta ma w założeniu wnieść etykę do serca kapitalizmu i ograniczać problem między 

etyką a kapitalizmem. R.E. Freeman et al.,  Stakeholder Theory. The state of the art, Cambridge 
University Press, Cambridge 2010, s. 281. Niekiedy nakazuje się nawet bardzo szerokie spojrzenie 
na kwestię odpowiedzialności, obejmujące „łańcuch odpowiedzialności”, to jest wzajemną 
odpowiedzialność wobec wszystkich uczestników łańcucha wartości, łańcucha produkcji, łańcucha 
cyklu życia produktu (czyli od dostawców surowców i interesariuszy, poprzez dostawców, 
podwykonawców, samo przedsiębiorstwo, jego dystrybutorów i ostatecznych klientów/końcowych 
użytkowników i podstawowych interesariuszy wszystkich elementów tego łańcucha). R.E. 
Freeman et al., Managing for Stakeholders. Survival, Reputation, and Success, Yale University 
Press, New Haven, London 2007, s. 14. 

2 Jak podkreśla E. Sternberg, prawidłowo rozumiana „społeczna odpowiedzialność” nie 
oznacza odpowiedzialności wobec interesariuszy, lecz odpowiedzialność interesariuszy.  
E. Sternberg, The Stakeholder concept: a mistaken doctrine, Foundation for Business Responsi-
bilities, Issue Paper No. 4, November 1999, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.263144; E. Sternberg, 
Just Business: Business Ethics in Action, Oxford University Press, 2nd Edition, Oxford 2000. 
Należy tu zatem podkreślić odpowiedzialność banku wobec interesariuszy i odpowiedzialność 
samych interesariuszy. 
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Generalną tezą niniejszej rozprawy jest konstatacja, że banki powinny dą-
żyć do rozwoju bankowości relacyjnej (relationship banking) i bankowości 
partnerskiej (partnership banking) – tworzyć relacje i więzi z kluczowymi 
interesariuszami w celu realizacji ich uzasadnionych oczekiwań, by – w perspek-
tywie długookresowej – móc generować wartość banku.  

Jak zaznaczono we wstępie, niniejsza książka jest pierwszym tomem mono-
grafii poświęconej kapitałowi relacyjnemu banków. Zaprezentowano w niej 
model i kontekst jego tworzenia (patrz rys. 35). 
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Rysunek 35. Kontekst tworzenia kapitału relacyjnego banku 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tworzenie kapitału relacyjnego wymaga przeformułowania funkcji celu 

instytucji bankowych i modeli zarządzania nimi. Należy mieć przy tym na 
względzie, że tworzenie kapitału relacyjnego nie może być celem samym  
w sobie. Konieczna jest tu priorytetyzacja dążeń banku – ustalenie celu (wiązki 
celów) nadrzędnych, wynikających z oceny zasadności i legitymizacji zgłoszo-
nych oczekiwań interesariuszy. Ustalenie hierarchii oczekiwań i celów jest 
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niezbędne z uwagi na ograniczenia dotyczące posiadanych zasobów banku, ale 
przede wszystkim wiąże się z tożsamością banku (wyznawanymi przezeń 
wartościami, wyrażonymi w wizji i misji). Hierarchia ta ustala kierunki rozwoju 
banku. Złe ukierunkowanie kapitału społecznego i intelektualnego banku może 
prowadzić do nieefektywnego wykorzystania posiadanego kapitału finansowego, 
co w konsekwencji – w długim okresie – przełoży się na zachwianie równowagi 
między interesariuszami i może pogorszyć sytuację słabszych z nich3. Zagadnie-
nia oczekiwań otoczenia względem banków oraz ustanawiania celów tych 
instytucji omówiono w rozdziale pierwszym.  

Aby było możliwe zbudowanie kapitału relacyjnego banku, musi on cieszyć 
się dobrą reputacją i zasłużyć na miano instytucji zaufania publicznego oraz 
kształtować relacje z interesariuszami w odpowiedzialny sposób. Banki bowiem 
– z uwagi na swą specyficzną rolę w gospodarce – znacznie silniej wpływają na 
losy swych interesariuszy niźli ma to miejsce w przypadku podmiotów niefinan-
sowych4. Aspekty te zaprezentowano w rozdziale drugim. 

Kapitał relacyjny banku tworzony jest dzięki kapitałowi społecznemu i in-
nym elementom kapitału intelektualnego (ludzkiemu i strukturalnemu), wymaga 
także zaangażowania kapitału finansowego (kapitały banków scharakteryzowa-
no w rozdziale trzecim). W konsekwencji, kapitał relacyjny pozwala na najlep-
sze wykorzystanie zgromadzonego kapitału i zasobów, prowadząc do kreacji 
wartości banku.  

Osnową działań dotyczących kreowania kapitału relacyjnego banku winny 
być – omówione w czwartym rozdziale – zasady kształtowania relacji z interesa-
riuszami. Teoria wartości dla interesariuszy wyjaśnia, że uwzględnienie oczeki-
wań szerszego kręgu interesariuszy niż tylko właściciele warunkuje możliwość 
realizacji długoterminowych celów ekonomicznych. Tworzenie wartości dla 
właścicieli wymaga zatem ustanowienia wartości dla interesariuszy. Jakkolwiek 

                                    
3 Przykładowo, inwestorzy (właściciele lub wierzyciele), którzy nie będą usatysfakcjonowani 

otrzymywanymi zwrotami z poniesionych nakładów, mogą wycofać swe fundusze, a w konse-
kwencji bank nie będzie mógł wykonywać swoich zadań i realizować celów innych interesariuszy. 
W skrajnych przypadkach bank może ograniczyć działalność lub ją zakończyć, co spowoduje 
negatywne konsekwencje dla wszystkich interesariuszy (w szczególności klientów, pracowników, 
kooperantów, społeczności, państwa). 

4 Badania dowiodły, że upadłość banków powoduje znacznie większe negatywne skutki dla 
ich klientów, niż średnio dla przedsiębiorstw w danej gospodarce (upadłość banków wywołuje 
negatywne konsekwencje dla całej gospodarki, jednak są one większe i mają charakter bezpośred-
ni w przypadku klientów zbankrutowanych banków). Szerzej: E. Brewer III et al., The value of 
banking relationships during a financial crisis: Evidence from failures of Japanese banks, 
„Journal of the Japanese and International Economies” 2003, Vol. 17, Issue 3, s. 233–262; J.-K. 
Kang, R.M. Stulz, Do banking shocks affect borrowing firm performance? An analysis of the 
Japanese experience, „The Journal of Business” 2000, Vol. 73, No. 1, s. 1–23, oraz K.-H. Bae  
et al., The value of durable bank relationships: evidence from Korean banking shocks, „Journal of 
Financial Economics” 2002, Vol. 64, Issue 2, s. 181–214. 
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teoria interesariuszy ma wielu przeciwników, należy przyznać, że funkcjonowa-
nie i rozwój banków oraz generowanie wyników finansowych (a w konsekwen-
cji wartości dla właścicieli) wymaga zaspokojenia określonych potrzeb klientów, 
pracowników, dostawców, partnerów i innych interesariuszy banków. To zaś 
wymaga partnerskich relacji, opartych na uczciwych zasadach i respektowaniu 
odpowiedzialności wszystkich stron. Konieczne jest zatem ustalenie kompromi-
su między oczekiwaniami właścicieli a potrzebami innych zainteresowanych 
uczestników. 

Zagadnienia relacji z kluczowymi grupami interesów – realizacji ich ocze-
kiwań oraz pozyskiwania ich kontrybucji na rzecz banku – zostaną szerzej 
omówione w drugim tomie rozprawy. Trzeci tom poświęcony będzie zagadnie-
niom oceny tworzenia kapitału relacyjnego, czyli analizy banków z perspektywy 
ich relacji z interesariuszami. 

 
 
 


