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Od setek lat w bankowości toczy 
się walka pomiędzy zwolenni
kami tajemnicy bankowej i 

rozwijania układów rodzinnych a straż
nikami przejrzystości i równego posza
nowania prawa wszystkich interesów 
uczestniczących w biznesie bankowym. 
Aktualnie jest to dyskusja o kulisach funk
cjonowania spółdzielczych kas oszczęd
nościowokredytowych i zasadach ładu 
korporacyjnego w notowanych na gieł
dzie bankowych spółkach.
Wielość form instytucjonalnych prowa
dzenia operacji bankowych jest ze wszech 
miar wskazana. Problem polega na tym, 
by nie tworzyć rozwiązań wewnętrznie 
sprzecznych. Profesor Jadwiga Staniszkis 
mówi wówczas o wstrzeleniu jednej logi
ki funkcjonowania w system znajdujący 
się w innej czasoprzestrzeni. Inni przy
pomną zasadę: to samo ryzyko, to samo 
jego zabezpieczenie kapitałowe.
Banki kontrolowane przez kapitał rodzinny 
są małe i wąsko wyspecjalizowane. Muszą 
być szczególnie innowacyjne i nadzwyczaj 
wyczulone na przestrzeganie tajemnicy 
bankowej. Nie są w stanie przetrwać w 
warunkach konkurencji skalą i zakresem 
działalności. W krajach transformujących 
się, banki rodzinne są próbą zdyskontowa
nia korzyści z oddolnej prywatyzacji oraz 
dostępu do rynku międzybankowego.
Statystyki nie mówią nam, ile banków 
giełdowych jest kontrolowanych przez 
szwedzkie lub włoskie rodziny prze
mysłowców. Brak jest badań nad prze
jęciem kontroli przez lokalne układy 
rodzinne nad funkcjonowaniem ban
ków spółdzielczych. Na tym tle śledztwo 
dziennikarskie jest atrakcyjne dla czytel
ników i szkodliwe dla zaufania do profe
sjonalnych pośredników finansowych.
W tego typu debatach, gdy trzeba 
spierać się o fakty, wyraźnie daje 
się odczuć brak własnego zaple
cza badawczego sektora bankowe
go. Rezygnacja z niego przez ZBP 
była co najmniej przedwczesna w 
świetle polemik wokół lichwy oraz 
SKOKów. W roku 2005, proklamo
wanym przez ONZ jako rok mikro
finansowania, obnażone zostanie 
kolejne zaniedbanie badawcze śro
dowiska bankowego.

Oddanie inicjatywy mediom powoduje, 
że sektor bankowy z pioniera budowy III 
Rzeczypospolitej szybko przekształci się 
w jej głównego deprawatora i wymaga
jącego resocjalizacji hamulcowego budo
wy IV Rzeczypospolitej. Infrastruktura 
sektora bankowego jest niepełna bez 
własnego centrum badań bankowych.
Układy rodzinne w bankowości nie muszą 
być oznaką patologii, o ile nie przekształ
cają się w towarzystwo wzajemnej adora
cji. Mogą i powinny być ważnym źródłem 
pozyskiwania informacji prywatnej, łago
dzącej asymetrię informacji między kredy
todawcą a kredytobiorcą.
Ewentualne patologie wokół funkcjono
wania układów rodzinnych łatwo jest 
przeciąć. Tam, gdzie mamy systemowo 
ważne instytucje, wkraczają regulacje 
UE dotyczące Monetary Financial Insti
tution, a więc pieniężnych instytucji 
finansowych. Podlegają one nadzorowi 

bankowemu i odprowadzają rezerwy 
obowiązkowe. Są to zatem instytucje 
kredytowe i pieniężne fundusze inwesty
cyjne  po prostu powinny przestrzegać 
prawa UE.
Patologia zaczyna się, gdy układ rodzin
ny stawia się ponad prawem. Wówczas 
następuje deformacja zasad konkuren
cji i pojawia się zagrożenie ryzykiem 
systemowym. Pokusę nadużycia tworzy 
ustawodawca niewprowadzający do kra
jowego ustawodawstwa pojęcia MFI. Jak 
czegoś nie nazwiemy, to go nie ma.
W warunkach strukturalnej luki oszczęd
ności należałoby promować własność 
rodzinną w sektorze finansowym. 
Dobrze współgra ona z tendencją inwe

storów do lokowania oszczędności w 
znanych sobie spółkach kapitałowych. 
Sukces prywatyzacji PKO BP pokazuje, 
jak wielka jest siła przywiązania do naro
dowej marki w sektorze finansowym.
Na odkrycie przez instytucje kredyto
we oczekują finanse rodzin. Dotych
czas przedmiotem zainteresowania 
banków były rodziny najzamożniejsze. 
Teraz przyszła pora na warstwę śred
nią, której trzeba pomóc w zarządzaniu 
jej finansami. Układy rodzinne nie są 
oznaką zacofania. Stanowią naturalną 
odpowiedź na osłabienie solidarności 
obywatelskiej i międzypokoleniowej. 
Banki nie powinny zapominać o miej
scu, jakie zajmuje rodzina w hierarchii 
wartości akceptowanych przez wszyst
kie pokolenia Polaków. Oferty bankowe 
przygotowane dla społeczeństw zatomi
zowanych, z dużym udziałem jednooso
bowych gospodarstw domowych oraz 

nieformalnych związków partnerskich 
nie muszą odpowiadać naszej narodo
wej tradycji.
Banki kontrolowane przez kapitał rodzin
ny  mogłyby być bankami dla rodzin 
darzących się nawzajem zaufaniem. 
Zamiast zasady terytorialnej, można by 
wprowadzić zasadę poręczenia rodzinne
go. Więź rodzinna jest na tyle silna, że 
na niej oparte jest mikrofinansowanie 
oraz finansowanie przedsiębiorców.
Kształtowanie nowego wizerunku ukła
dów rodzinnych w bankowości wymaga 
odwagi intelektualnej oraz rozległych 
badań empirycznych  na koszt sektora 
bankowego. Koszty korygowania fałszy
wego wizerunku sektora bankowego są 
znacznie wyższe.
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