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wprowadzenie 

prezentowanymz artykulez zostaniez przywo-
łanaz koncepcjaz władzyz Talcottaz Parsonsa.z
Amerykańskiz socjolog,z gorącyz zwolennikz

politykizNew DealuzizekonomiizJ.M.zKeynesa,zuznajez
jązzazpozapieniężnyzzasób,zniezbędnyzdozutrzymaniaz
rozwojuzgospodarczegozspołeczeństwa.z

władza banku 

ytaniezwięczbrzmi,znazczymzpolegazwładzazban-
ku?zWedługzParsonsaznazkontroliz tworzeniaz
zgeneralizowanejz siłyz nabywczej.z Amery-

kańskizsocjologzokreślazwładzęzjakozzgeneralizowanąz
zdolność,z któraz zabezpieczaz dotrzymaniezwiążącychz
zobowiązań,zsłużącychzosiągnięciuzcelówzwzsystemiez
kolektywnejzorganizacji,zuprawnionejzdozichzegzekwo-
waniazzazpomocąznegatywnychzsankcjizsytuacyjnych.z

Bankzkomercyjnyzjestzpodstawowymzmodelemztegoz
typuzkolektywu,zobejmującegozdepozytariuszy,zbankie-
raz izkredytobiorców.zZasadniczazrelacjazmiędzyznimiz
sprowadzazsięzdoztego,zżezfunduszezpieniężne,zpowie-
rzonez bankowiz przezz tychz pierwszych,z sąz niez tylkoz
bezpieczniezprzechowywane,zalezsązprzekazywanezjakoz
pożyczkiz tymz ostatnim.z Władzaz bankieraz polegaz naz
powiązaniuzprzezzniegozkontraktowychzzobowiązańzde-
pozytariuszyzizkredytobiorców.zZzjednejzstronyzpożyczaz
onzpieniądzeznazwarunkachzustalonychzkontraktowo,z
którychzniezmożezdowolniezzmienić,zzzdrugiejzstronyz
jestzonzzobowiązanyzdozspłatyzdepozytówzwzokreślo-
nymz terminie.z Doz wypełnieniaz tejz osobliwejz funkcjiz
jestz niezbędnezwzajemnez zaufaniez przedezwszystkimz
międzyzbankiemzazdepozytariuszami,zktórzy,zpowierza-
jączswojezpieniądze,zzdajązsobiezsprawęzzztego,zżezniez
będziezonzwzstaniezwypłacićzwszystkichzdepozytówznaz
jednoczesnezżądanie.zDrugązstronązmedaluzjestzufaniez
przezz bank,z żez lokującyzwz nimz pieniądzez niezwpad-
nązwzpanikę,zdomagajączsięzcałkowitegozzaspokojeniaz
swoichzuprawnień1).z

Władzazbankierazpozwalazprzekraczaćzadaptacyjnąz
granicęzgospodarki,zktórązwyznaczajązsankcjezpienięż-
ne.zDozwycofaniazkapitałuzzzpozaprodukcyjnychzsposo-
bówzużyciazsankcjezpieniężnezmogązokazaćzsięzniewy-
starczające.zTozdopierozwładzazbankieraz zabezpieczaz
oczekiwaniaz iz zobowiązaniaz depozytariuszyz iz kredy-
tobiorców.z Zaufanie,z którymz jestz onz obdarzony,z niez
opierazsięznazsankcjachzpieniężnych.zJegozpodstawązsąz
natomiastznegatywnezsankcjezsytuacyjne,zdozwykorzy-
staniazktórychzuprawniazrolazbankiera.z

Parsonsz traktujez władzęz jakoz środekz wymiany.zz
Zakłada,z żez takz jakz pieniądzz możez onaz ulecz inflacjizz

izdeflacji.zAmerykańskizsocjologzokreślazinflacjęzwzsen-
siezekonomicznymzjakozskumulowanąznadwyżkęzzobo-
wiązańzpieniężnych,zazdeflacjęz jakozichzskumulowanyz
spadek.zParsonszogólniezujmujezinflacjęzizdeflacjęzjakoz
brakzrównowagizwezwzajemnościzzobowiązań2).z

Inflacjazwładzyzpojawiazsię,zgdyzzostajezosiągnię-
tyzpunkt,zwzktórymzspadazzdolnośćzdozzabezpiecze-
niazzobowiązańzwiążącychzstrony.zWrazzzzmniejszymz
prawdopodobieństwemz ichzwypełnienia,z zmniejszająz
onezswojązwartość.zInflacjizwładzyzsprzyjazprzedziałz
czasowy,zktóryznazogółzwystępujezmiędzyzpodjęciemz
zobowiązańzazichzwypełnieniem.z

WzmodeluzParsonsaz podstawowąz rolęzwz kreacjiz
kredytuz przezz bankz odgrywaz zaufaniez depozytariu-
szy,zktórzyzpowierzajązmuzswojezpieniądze.zWedługz
R.z Swedbergaz jestz rzecząz znamienną,z żez oz ilez dlaz
bankierówz iz politykówz kwestiaz zaufaniaz maz pierw-
szorzędnezznaczenie,ztozprzezzekonomistówzjestzonoz
uwzględnianezwzniewielkimzstopniu3).zWztradycjizmy-
ślizekonomicznejzdyskusjaznadztym,zczymzjestzizcze-
muzsłużyzzaufanie,zniezzaznaczyłazsięzzbytzwyraźnie.z
Dlazsporejzczęścizekonomistówzjestzreprezentatywnyz
poglądzK.zArrowa,zktóryz zaliczaz zaufanie,z lojalnośćz
czyzprawdomównośćzdozwartościzpobocznych.zTwier-
dziz on,z żez ichzwymianaz nazwolnymz rynkuz niez jestz
techniczniezmożliwa,zaznawetzuzasadniona.z

Tymz większegoz znaczeniaz nabieraz analizaz za-
ufaniazwzdzielezJ.M.zKeynesazOgólna teoria zatrud-
nienia, procentu i pieniądza.zSwedberg,z poświęconyz
temuz zagadnieniuz rozdziałz zatytułowanyzStan prze-
widywań długookresowych,z określaz jakoz najważniej-
szyzwkładzangielskiegozekonomistyzdozsocjologicznejz
analizyzgospodarki. Keyneszpodkreślazwagęzzaufania,z
twierdząc,zżezjestzonozjednymzzzgłównychzczynnikówz
określającychzkrzywązkrańcowejzefektywnościzkapita-
łu,zczylizkrzywązpopytuznazinwestycje.z

Stanemzrównowagizmiędzyzwładzązbankuzazzaufa-
niemz jegoz depozytariuszyz będziez sytuacja,zwz którejz
podstawowymzkryteriumzkreacjiz kredytuzdlazbankuz
jestzwypłacalnośćzkredytobiorców.z

Inflacjąz władzyz możnaz natomiastz określićz zbytz
luźnązpolitykązkredytowązbanku.zJejzdobitnymzprzy-
kłademzbyłaz„bańkazmieszkaniowa”zwzStanachzZjed-
noczonych.zRozluźnieniezkryteriówzdoprowadziłozdoz
tego,zżezkredytyzhipotecznezotrzymywalizludzie,zktó-
rzyzmoglibyzjezspłacićztylkozpodzwarunkiemzciągłegoz
wzrostuzcenznazrynkuzmieszkaniowym.z

Mianemz deflacjiz władzyzmożnaz określićz zbytz re-
strykcyjnązpolitykęzkredytowązbanku.zSystemzbanko-
wyznieznadążazzazpotrzebamizkredytowymizprzedsię-
biorcówzizkonsumentów.zWzPolscezpozrokuz1989zdefla-
cjazkreacjizkredytuznieprzerwanieztowarzyszyzbudowiez,
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4 przeglàd

kapitalizmu.zAutorzyzraportówzozstaniezsektorazMŚPz
przygotowywanychzprzezzPARPzwskazują,zżezjednymz
zzgłównychzproblemówzfirmzwzlatachz90.zub.zstuleciaz
byłoz zdobyciez środkówz naz rozpoczęcie,z prowadzeniez
izposzerzaniezdziałalnościzgospodarczej.zIchzźródłemz
byłyzwłasnez oszczędnościz iz zasobyzmajątkowe,z az za-
kreszfinansowaniazprzezzbankizizinnezorganizacjezfi-
nansowezbyłzbardzozograniczony.z

Wzraporciezzazlataz1996–1997zjegoztwórcyzszcze-
gólniez ostrzegaliz przedz niewielkimz dostępemz przed-
siębiorcówzdoz finansowaniazdługoterminowego.z Jegoz
zastępowaniez zobowiązaniamiz krótkoterminowymiz
prowadziłozdozpułapkizwypłacalności.zOgraniczeniaztez
byłyzspowodowanezwysokimzoprocentowaniemzkredy-
tów,zniskązdostępnościązkredytów,zbrakiemzoddziałówz
bankówzwyspecjalizowanychzwzobsłudzezMŚP.z

Wzrokuz1998zwz całościz swojezpotrzebyzkredyto-
wez zaspokoiłoz tylkoz 4%z mikroprzedsiębiorstw,z 20%z
firmzzatrudniającychzodz6zdoz50zosób,z27%zprzedsię-
biorstwzozwiększejzliczbiezpracowników.z

Badaniazprzeprowadzonezwzrokuz1999zprzezzMi-
nisterstwozFinansówznazpróbiezfirmzzzsektorazMŚPz
wykazały,z żez jedyniez16%zfirmzregularniezkredytujez
swojązdziałalność.z

Tendencjęzdeflacyjnązwzkreacjizkredytuzdlazprzed-
siębiorstwzwzPolscezmożnazzaobserwować,zanalizującz
strukturęz nakładówz inwestycyjnychz przedsiębiorstwz
prywatnychzzatrudniającychzpowyżejz9zosóbzwzlatachz
2001–2004.z Jestz widocznaz wz niejz trwałaz dominacjaz
finansowaniazfirmzzezśrodkówzwłasnychznadzwykorzy-
stywaniemz kredytówz iz pożyczekz krajowych.zWz rokuz
2001zudziałzpierwszychzwyniósłz65,1%,zwzkolejnychzla-
tachzwzrastajączdoz71,1%zwzrokuz2002,z75,3%zwz2003,z
77,5%zwz2004,z79%zwz2005zr.zOdpowiedniozwykorzy-
staniez kredytówz iz pożyczekz osiągnęłoz 18,4%zwz rokuz
2001,zabyzwznastępnychzlatachzspaśćzdoz12,5%zwzrokuz
2002,z11,7%zwz2003,z11,5zwz2004ziz10,5%zwzrokuz2005.z

Wz latachz 2007–2008z udziałz środkówz własnychz
wznakładachzinwestycyjnychzprzedsiębiorstwzwynosiłz
odpowiednioz70,4%z iz71,4%,zazwykorzystaniezkredy-
tówzizpożyczekzosiągałozpoziomz13,5%zorazz12,8%.z

Trwałośćzdeflacyjnejztendencjizwzkreacjizkredytuz
wzPolscezmazwielezprzyczyn.zWzpoczątkowymzokresiez
byłazonazuwarunkowanazniedostatecznymzrozwojemz
systemuzbankowego.zWzwarunkachzrównowagizpod-
stawowymz warunkiemz kreacjiz kredytuz przezz bankz
jestzwypłacalnośćzklienta.zAutorzyzraportówzozstaniez
MŚPzwz2001z iz2002zr.zwskazująznazważnyzczynnikz
bezpośredniozzwiązanyzzzomawianąztendencjązdefla-
cyjną.zWłaścicielezmałychz iz średnichz firmz jakoz po-
tencjalnizkredytobiorcyzzezwzględuznazryzykozswoichz
przedsięwzięć,znawetzjeślizmajązzdolnośćzkredytową,z
sązdlazbankówzkłopotliwymizklientami.z

Utrzymaniuz tendencjiz deflacyjnejz wz kreacjiz kre-
dytuzsprzyjazdeficytzbudżetowyzpaństwa.zBanki,zku-
pujączobligacjezpaństwowe,zwzłatwyzsposóbzosiągająz
zysk.zRządzstajezsięzkonkurentemzprzedsiębiorcówznaz
rynkuz kapitałowym.zDajez toz tzw.z efektzwypychaniaz
przedsiębiorstwzprzezzinstytucjezrządowe4).z

WedługzParsonsazutrzymywaniezpewnegozpoziomuz
inflacjizpieniądzazjestzkorzystnezdlazgospodarki.zAna-
logicznieztendencjazinflacyjnazwzkreacjizkredytuzprzezz
bankzjestzbardziejzpożądanazniżzdeflacyjna.zLuźniejsząz
politykęzbankuzwzotwieraniuzkredytuzinwestycyjnegoz
możnazinterpretowaćzjakozpreferencjezwzstosunkuzdoz
postawzprzedsiębiorczychzniżzrentierskich.z

WedługzParsonsazzasadniczązrolązbankuzcentralne-
gozjestzutrzymaniezrównowagizmiędzyzkreacjązkredytuz
azzaufaniemzdepozytariuszyzorganizacjizfinansowych.z

Wyznaczanaz przezz niegoz stopaz procentowaz stanowiz
narzędzie,zktórezułatwiaz rozpoznaniez skutkówzzmia-
nyzpolitykizgospodarczejzprzezzszerokiezkręgizwierzy-
cieliz iz potencjalnychz kredytobiorców.z Podobniez jakz
pieniądzz jestz onaz symbolemz umożliwiającymz komu-
nikację.zUłatwiazwzajemnezdostosowaniezpodażyzkapi-
tałuzizproduktywnościzgospodarki.zStopazprocentowaz
informujezwierzycielizozstopniuzzagrożeniaz ichzprawz
dozinterwencjizwzstosunkuzdozfunduszyzkapitałowych,z
przeznaczanychz naz kredyt.z Wysokaz stopaz procento-
wa,zktóraztowarzyszyzwysokiemuzryzyku,zsymbolizujez
osłabieniezwładzyzkontrolizichzpodażyzprzezzwierzycie-
li,zwztymzrównieżzichzostatecznegozprawa,zjakimzjestz
wycofaniez kapitału.zParsonszprzyrównujez symboliza-
cyjnązfunkcjęzstopyzprocentowejzdozroli,zjakązświatłaz
drogowezpełniązwzruchuzulicznym.zDlazwierzycielizjejz
wzrostz jestz sygnałem,z żez ichz prawaz doz interwencjiz
mogązbyćzzagrożonezpoprzezzutratęzkapitału,zzmniej-
szeniezichzwartościzwskutekzinflacji.z

Ponadtozszczególnyzwpływznaztendencjezinflacyj-
nez czyz deflacyjnezwładzyz kreacjiz kredytuz przypadaz
agencjomz rządowym.z Wedługz amerykańskichz socjo-
logówzrządowezgwarancjezbezpieczeństwazbankówzsąz
łatwozakceptowane,zpodczaszgdyztegoztypuzgwarancjez
wz odniesieniuz doz firmz innegoz typuz napotykająz naz
zdecydowanyzopór.zTowarzyszyztemuzprzekonanie,zżez
niedoskonałośćzrynkuzkapitałowego,zktórejzpodstawąz
jestzjegozcentralizacja,zsłużyzinteresowizpublicznemu.z

WedługzParsonsazagencjezrządowezstajązsięzżyran-
temzdlazgospodarkizczyzjejzokreślonychzgałęzizpoprzezz
regulacjez iz ustawy,z udzielającz imz różnegoz typuz gwa-
rancji.z Wyróżniająz onez sankcje,z którez bezpośrednioz
chroniązkreacjęzkredytu.zZaliczajązdoznichzzwolnieniaz
podatkowez dlaz zyskówz reinwestowanychz przezz firmę,z
bezpośredniezsubwencje,zochronęzkluczowychzgałęzizgo-
spodarkizpoprzezzpodatkiz izsubwencje.zWpływajązonez
nazzmniejszeniezryzykazkredytowegozprzedsięwzięcia.z

Politykazprowadzonazprzezzrządzmożezrównieżzpo-
średniozwspieraćzkreacjęzkredytu.zDoztegoztypuzdzia-
łańzParsonszzaliczazwszelkiezpróbyzrządowejzregulacjiz
niedoskonałejzkonkurencjizrynkowejzwzpostacizustawz
antytrustowych,zzasadzsprawiedliwegozhandlu,zktórez
zwiększajązproduktywnośćzgospodarki5).z

podsumowanie 

ystemz finansowyz poz rokuz 1971z przeszedłz
gwałtownąz przemianę.z Jakz zauważaz R.z
Swedberg,z odejściez odz systemuz Brettonzz

Woods,zktóryzsłużyłzmiędzyzinnymizstabilizacjizkur-
sówzwalutz izutrzymaniuz ichzwymienialnościzmiędzyz
krajamiz członkowskimi,z zdynamizowałoz systemz fi-
nansowy.z Obecniez cechująz goz olbrzymiaz zmiennośćz
iz podatnośćz naz kryzysy.z Stabilnez rynkiz narodowe,z
kontrolowanez przezz bankz centralny,z przekształciłyz
sięzwzrynkizzajadłejzkonkurencji,zspekulacji,zozstałymz
dopływiezinnowacjizfinansowych.zWedługzSwedbergaz
ideaz bankuz jakoz organizacjiz konserwatywnejz iz roz-
ważnejz zostałaz zastąpionazprzezz ideęz banku,z który,z
podobniezjakzorganizacjezprodukcyjne,zdążyzdozzysku.z

Wyłoniłz sięz równieżz „ukrytyz systemz bankowy”,z
formalniez pozabankowez organizacjez finansowe,z po-
dejmującez funkcjez wcześniejz zastrzeżonez wyłączniez
dlazbankówzizpodlegającezścisłejzregulacji.zSwedbergz
zaliczazdozniegoznazprzykładzbankizinwestycyjne,zto-
warzystwazubezpieczeniowe,zróżnegoztypuzfundusze,z
pośrednikówz kredytówz hipotecznych.z Wz „ukrytymz
systemiez bankowym”z poziomz zaufaniaz szerokiegoz
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kręguzichzwierzycielizjestzznaczniezbardziejzzmiennyz
izniepewnyzniżzwzprzypadkuzklasycznegozbanku.z

Ponadtoz pojawiająz sięz instrumentyz finansowe,z
którychz działaniez jestz zrozumiałez jedyniez dlaz nie-
wielkiejz liczbyz specjalniez wyszkolonychz ekspertów.z
Znaczniez obniżyłz sięz prógz ryzykaz akceptowanegoz
przezz organizacjez finansowe,z kreującez kredyt.z Naz
przykładzwzczasiez„bańkizmieszkaniowej”zwzStanachz
ZjednoczonychzwzpierwszejzdekadziezXXIzwiekuzkre-
dytyzhipotecznezotrzymywaliz ludzie,zktórzyzmoglibyz
jezspłacićztylkozpodzwarunkiemzciągłegozwzrostuzcenz
nazrynkuzmieszkaniowym.zKredytyzhipoteczne,z sta-
nowiącezdomenęz lokalnychzbanków,zzostałyzzezsobąz
powiązanezizprzekształconezwzobligacjezsprzedawanez
zarównozwzStanachzZjednoczonych,zjakzizpozaznimi6).z

Nowoczesnyzsystemzfinansowyzcechujeztrwałezroz-
chwianiezzaufaniazmiędzyzorganizacjamizfinansowymiz
az różnymiz typamiz ichz wierzycieli.z Parsonsz wz swojejz
koncepcjizwładzyztrafniezujmujezwzrastającezznaczeniez
rolizgwarantazzobowiązańzmiędzyzstronami.zPrzypisujez
jązprzedezwszystkimzagencjomzrządowym,zktórezstająz
sięz dlaz zagrożonychz niewypłacalnościąz organizacjiz fi-
nansowychzwierzycielemzostatniejzszansy.z
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The Power of Bank. The Conception of Talcott Parsons 
and Contemporary Financial Crisis 

Thez mainz taskz ofz thez paperz isz az sociologicalz analysisz ofz
purchasingz powerz creationz byz bank,z basedz onz theoryz ofz T.z
Parsons.zInflationzandzdeflationzinzazprocesszofzcreditzstandingz
isz discussed.z Thez conceptionz ofz T.z Parsonsz continuesz toz bez
az valuablez researchz toolz forz anz analysisz ofz contemporaryz
financialzcrisis.zForzexample,z„housingzbubble”zinzthezUSAzisz
hereztreatedzaszinflationaryztendencyzinzcreditzcreation.zOnzthez
otherzhand,zinzPolandzdeflationaryztendencyzinzcreditzstandingz
forzfirmsziszpresent.z

wprowadzenie

urbulentnez otoczenie,z oczekiwaniaz intere-
sariuszy,zzłożonośćzprocesówzzachodzącychz
wez wnętrzuz organizacjiz toz tylkoz niektórez

zz czynników,z którez wymuszająz naz niejz skutecznez
konkurowanie,z wz tymz efektywnez identyfikowanie,z
asymilowanie,ztransformowaniezorazzwykorzystywa-
niezwiedzy.zPonadtoz jestzobserwowanazpresjaz izko-
niecznośćzzwiększeniazorazzprzyspieszeniaz innowa-
cyjności,z budowaniaz organizacjiz opartejz nazwiedzyz
orazzprzewagizkonkurencyjnej.z

Nowazwiedza,z abyz przyczyniałaz sięz doz osiągnięciaz
trwałejzprzewagizkonkurencyjnej,zpowinnazbyćztrud-
nazdozimitacjizprzezzkonkurentów,zmożliwazdozprze-
kształceniaz wz nowez cechyz produktów,z którez będąz
oferowanez klientomz [Rokita,z 2009],z lepkaz [Bush,z
Tiwana,z 2005;z Hall,z 1993],z redundantnaz [Krupski,zz
Niemczyk,z Stańczyk-Hugiet,z 2009;z Kowalczyk,zz
Nogalski,z2007],ztworzonazzazpomocązróżnorodnychz
procedur,zmetod,z instrumentów,z odmiennaz odzwie-
dzyzjużzposiadanejz[Rokita,z2009]zorazzmożezpocho-
dzićzzzróżnychzźródeł,ztych,zktórezznajdujązsięzwzsek-
torzezorazzpozaznim.z

Poleganiez przezz organizacjęz tylkoz naz własnychz
zasobachz wydajez sięz niewystarczające,z jednakżez
„próbazpotraktowaniazorganizacjizjakozczarnejzdziu-
ryz wsysającejz wiedzęz doz wewnątrz,z możez prowa-
dzićzdozrelacyjnegozodosobnieniazprzedsiębiorstwa,z
az wz konsekwencjiz jegoz rychłegoz zestarzeniaz sięz
izupadku”z [Mikuła,z2004].zStądz istotnezsąz świado-
mośćzizwiedzazm.in.zmenedżerówznaztematzidenty-
fikacjizpotencjalnychzźródełzwiedzy,zichzasymilacja,z
internalizacjazzzwiedzązbazowązorazzeksploatacja.z

Celemzniniejszegozartykułuzjestzzaprezentowaniez
aktualnegoz stanuz wiedzyz naz tematz zdolnościz ab-
sorpcyjnej.zUwagazbędziezskoncentrowanaztakżeznaz
wyzwaniachzbadawczych,zktórezstojązprzedznaukamiz
ozzarządzaniuzwzkontekściezzdolnościzabsorpcyjnej.z

Artykułzzostałzpodzielonyznaztrzyzczęści.zPierw-
szaz częśćz prezentujez istotęz iz znaczeniez zdolnościz
absorpcyjnejzdlazorganizacji.zCzęśćzdruga,znazpod-
stawiez systematycznegozprzegląduz literatury,zprzy-
bliżaz zakresz przeprowadzonychz dotychczasz badańz
nadzzdolnościązabsorpcyjną.zCzęśćzostatnia,ztrzecia,z
zawierazpropozycjezprzyszłychzbadańzteoretycznychz
izempirycznychznadzzdolnościązabsorpcyjną.z
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