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Lech Kurkliñski*

BARIERY KULTUROWE
W ZARZkDZANIU BANKAMI
Z UDZIAEM KAPITAU ZAGRANICZNEGO
W POLSCE – ZNACZENIE ETNOCENTRYZMU

WST}P
W przypadku banków z udziaïem kapitaïu zagranicznego dla osiÈgania przez
nie sukcesów rynkowych i finansowych istotne znaczenia majÈ czynniki kulturowe.
Wynika to zarówno z uwarunkowañ wewnÚtrznych (gïównie kwestia zarzÈdzania
miÚdzykulturowego), jak i zewnÚtrznych (relacje z otoczeniem). W niniejszym artykule uwaga skupi siÚ na tej pierwszej sferze, jednakĝe z licznymi odniesieniami takĝe do drugiej. Czynniki kulturowe w duĝym stopniu determinujÈ, w jaki
sposób zarzÈdzane sÈ przedsiÚbiorstwa (w tym przypadku banki) kontrolowane
przez obcych inwestorów. Natomiast na sukces lub poraĝkÚ wpïyw majÈ teĝ szersze uwarunkowania kulturowe i sprzÚĝenia zwrotne wystÚpujÈce w tej dziedzinie,
dotyczÈce róĝnych interesariuszy (klientów, pracowników, kadry menedĝerskiej,
wbtym lokalnej i ekspatriantów, akcjonariuszy, nadzorców, regulatorów, wïadz, róĝnych partnerów itd.). Niniejsze opracowanie pokazuje to szersze ujÚcie czynników
kulturowych wbsferze polskiej bankowoĂci, gïównie na styku zbkapitaïem zagranicznym. Autor posiïkowaï siÚ wynikami badañ wïasnych z 59 wywiadów z czïonkami
*
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Problemy i poglÈdy

(obecnymi ibbyïymi) kierownictw banków z obcym akcjonariatem, uzupeïnionych
20 wywiadami zb przedstawicielami szeroko rozumianego Ărodowiska bankowego
(m.in. KNF, NBP, BFG, spóïek infrastrukturalnych, dostawców usïug itd.), szerzej
przedstawionych w monografii „Kapitaï zagraniczny abkulturowe uwarunkowania
zarzÈdzania bankami w Polsce”1.

1. BARIERY KULTUROWE
W ZARZkDZANIU MI}DZYKULTUROWYM
W literaturze wystÚpuje poglÈd, ĝe podstawowÈ przyczynÈ istnienia barier
wbzarzÈdzaniu miÚdzykulturowym, wpïywajÈcych na wyniki osiÈgane przez firmy
zbudziaïem kapitaïu zagranicznego, sÈ róĝnice kulturowe2. To one wïaĂnie wywoïujÈ dyskomfort psychiczny zwiÈzany z poczuciem niepewnoĂci w sprawach, które
w jednorodnym kulturowo Ărodowisku wydawaïy siÚ oczywiste i naturalne. UĂwiadomienie sobie odmiennoĂci zachowañ osób z róĝnych krÚgów okreĂla siÚ jako dysonans kulturowy. Jest to najczÚstsze ěródïo dysonansu poznawczego, gdyĝ wedïug
N. Adler wzory percepcji nigdy nie sÈ obiektywne, a zawsze zdeterminowane kulturowo. Powoduje to znieksztaïcenia postrzegania otaczajÈcego nas Ăwiata, zarówno poprzez blokady w obserwacji, zrozumieniu, interpretowaniu, jak i kreowanie
nieprawdziwych, uproszczonych wyobraĝeñ zgodnie z wïasnÈ mapÈ kulturowÈ.
WbszczególnoĂci z dysonansem kulturowym mamy do czynienia w firmach z udziaïem kapitaïu zagranicznego, gdzie wystÚpuje styk kultury organizacyjnej centrali
(inwestora), uksztaïtowanej w warunkach innej kultury narodowej i odmiennych
doĂwiadczeñ organizacyjnych z kulturÈ wystÚpujÈcÈ na lokalnym rynku3.
½ródeï barier kulturowych wpïywajÈcych na procesy zarzÈdzania moĝemy
doszukiwaÊ siÚ na trzech poziomach. Pierwszy z nich zwiÈzany jest z danym
czïowiekiem i stanowi ĂciĂle powiÈzane ze sobÈ elementy uwarunkowane biologicznie
i kulturowo. WïaĂnie one gïównie determinujÈ powstawanie dysonansu kulturowego.
Zalicza siÚ do nich bïÚdy w percepcji wynikajÈce ze skïonnoĂci do stosowania
selektywnoĂci (dobór wygodnych, a odsuwanie niewygodnych informacji), tworzenie
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L. Kurkliñski, Kapitaï zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarzÈdzania bankami w Polsce,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa (w druku).
H. Gatignon, E. Anderson, The Multinational Corporation Degree of Control over Subsidiaries: An Empirical Test of a Transaction Cost Explanation, „Journal of Law, Economics and
Organization” 1988, No. 4, s. 305–366; B. Gomes-Casseres, Ownership Structures of Foreign
Subsidiaries: Theory and Evidence, „Journal of Economic Behavior and Organization” 1989,
No. 11, s. 1–25; B. Kogut, H. Singh, The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode,
„Journal of International Business Studies” 1988, No. 19(3), s. 411–432.
Cz. Sikorski, Dysonanse kulturowe w organizacji, „ZarzÈdzanie Zasobami Ludzkimi” 2002,
nrb3–4, s. 45–46.

51

Bezpieczny Bank
2(63)/2016

i posïugiwanie stereotypami, postÚpowanie zgodnie zb samospeïniajÈcymi siÚ
proroctwami (efekt Pigmaliona), wystÚpowanie atrybucji, czyli procesu wyjaĂniania
przyczyn czyichĂ zachowañ za pomocÈ wïasnego filtru kulturowego. Do tej grupy
ěródeï wystÚpowania barier doïÈczyÊ naleĝy inteligencjÚ kulturowÈ, rozumianÈ jako
zdolnoĂÊ do dostosowywania siÚ do odmiennych uwarunkowañ poprzez umiejÚtnoĂÊ
odczytywania i interpretowania róĝnic kulturowych, a nastÚpnie wykorzystania tych
informacji w praktyce. Mamy tu Ăcisïe powiÈzanie z kompetencjami kulturowymi,
polegajÈcymi na efektywnym spoĝytkowaniu wiedzy o kulturze, umiejÚtnoĂci i odpowiednich cech osobistych w Ărodowisku miÚdzykulturowym. WïaĂnie niedostateczna
wiedza o kulturze stanowi powaĝnÈ barierÚ dla skutecznego zarzÈdzania przy konfrontacji róĝnych kultur. Natomiast w przypadku umiejÚtnoĂci kluczowÈ rolÚ odgrywa zdolnoĂÊ do werbalnej i pozawerbalnej komunikacji miÚdzykulturowej. Najistotniejsze jest tu biegïe posïugiwanie siÚ zrozumiaïym dla wszystkich stron jÚzykiem.
Natomiast wïadanie jÚzykiem kraju goszczÈcego zagranicznego inwestora, odnosi siÚ
to zwïaszcza do ekspatriantów, bardzo uïatwia zarzÈdzanie miÚdzykulturowe, nie tylko w wymiarze poprawnego odczytywania przekazywanych komunikatów, ale takĝe
zrozumienia kultury danego kraju. Praktycznie bez tej znajomoĂci jest to niemoĝliwe w peïnym zakresie. Do pozostaïych waĝnych umiejÚtnoĂci naleĝy dodaÊ: ogólnÈ
zdolnoĂÊ uczenia siÚ, adaptacji do odmiennych uwarunkowañ kulturowych, radzenie
sobie ze stresem, zdolnoĂci negocjacyjne, godzenia róĝnic kulturowych, zachowawcze
oraz inne umiejÚtnoĂci menedĝerskie. W duĝym stopniu kompetencje kulturowe determinujÈ cechy osobowoĂci, a zwïaszcza tzw. wielka piÈtka4: stabilnoĂÊ emocjonalna,
ekstrawersja, otwartoĂÊ, zdolnoĂÊ do wspóïpracy ibsumiennoĂÊ. Brak tych cech ibinnych z nimi powiÈzanych stanowi waĝnÈ barierÚ w relacjach miÚdzykulturowych5.
WĂród barier majÈcych znaczenie dla zarzÈdzania miÚdzykulturowego M.bRozkwitalska akcentuje doĂwiadczenie miÚdzynarodowe. Powstaje ono w wyniku kontaktów z innymi kulturami, m.in. podróĝami zagranicznymi, zamieszkiwaniem
za granicÈ, pracÈ dla obcych firm6. Generalnie sprzyja ono przeïamywaniu tych
barier7, czego jednak jednoznacznie nie potwierdzajÈ doĂwiadczenia w polskim
sektorze bankowym (patrz rysunek 1.), nawet ze wskazaniem na odwrotnÈ prawidïowoĂÊ.

4

5
6
7
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KoncepcjÚ „wielkiej piÈtki” cech osobowoĂci przedstawiï R. Goldberg, An Alternative „Description of Personality”: The Big Five Factor Structure, „Journal of Personality and Social Psychology” 1990, Vol. 59, s. 1216–1229, a przytoczyï R.W. Griffin, Podstawy zarzÈdzania organizacjami,
PWN, Warszawa 2013, s.b485 i 515 oraz M. Rozkwitalska, Bariery w zarzÈdzaniu miÚdzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2011, s.b96.
M. Rozkwitalska, Bariery w zarzÈdzaniu..., op. cit., s. 91–96.
Ibidem, s. 96.
Zob. H.G. Barkema, J.H.J. Bell, J.M. Pennings, Foreign entry, cultural barriers and learning,
„Strategic Management Journal” 1996, Vol. 17, s. 151–166.
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Rysunek 1. DoĂwiadczenie miÚdzynarodowe ekspatriantów w bankach
zbudziaïem kapitaïu zagranicznego w Polsce
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Zastosowana skala doĂwiadczenia miÚdzynarodowego ekspatriantów wedïug opinii polskiej kadry
menedĝerskiej: tak – 2 pkt, raczej tak – 1 pkt, tak/nie – 0 pkt, raczej nie – 1 pkt, nie – 2 pkt., N=57
wywiadów (2 rozmówców nie udzieliïo odpowiedzi na to pytanie).
½ródïo: badania wïasne.

Dla przykïadu w globalnych korporacjach o silnym geocentrycznym nastawieniu
(np. amerykañski Citibank, brytyjski HSBC) doĂwiadczenia sÈ duĝe (najwiÚksze),
zarówno caïe organizacje jak i menedĝerowie (gïównie ekspatrianci) majÈ bardzo
bogaty staĝ miÚdzynarodowy i uczeni sÈ jak zachowywaÊ poprawnoĂÊ politycznÈ,
to o sukcesie tych banków mowy byÊ nie moĝe. Dobre wyniki osiÈgajÈ (osiÈgali)
Wïosi (Bank Pekao SA) czy Irlandczycy (BZ WBK SA), a wedïug menedĝerów ich
opinie Ăwiadczyïy raczej o braku doĂwiadczenia inwestora. ¥rednia dla wszystkich
badanych banków wskazywaïa na neutralny wynik (0,02 pkt).
Na poziomie indywidualnym róĝnice kulturowe mogÈ wywoïywaÊ tzw. szok kulturowy. Dotyczy on praktycznie ekspatriantów i wystÚpuje przy dïuĝszym pobycie w innym Ărodowisku kulturowym (kraju). Objawia siÚ negatywnymi, a nawet
wrogimi postawami wobec otaczajÈcej rzeczywistoĂci, zakïócajÈc normalne funkcjonowanie danej jednostki (jego rodziny), a nastÚpnie wspóïpracowników ib caïej
organizacji. Czasami skutki sÈ powaĝne (w silnej postaci dotyczy ok. 20% ekspatriantów), a nawet trwaïe. Remedium na ten stan jest przejĂcie do kolejnej fazy
dostosowania kulturowego – akulturacji. Im lepiej przybysz z innego kraju jest do
tego przygotowany (odpowiedni dobór personalny, szkolenie, doĂwiadczenie) tym
bardziej negatywne konsekwencje sÈ zminimalizowane8.

8

M. Rozkwitalska, Bariery w zarzÈdzaniu..., op. cit., s. 66–67.
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Drugi poziom ěródeï barier w zarzÈdzaniu miÚdzykulturowym wiÈĝe siÚ z czynnikami o charakterze organizacyjnym. Zalicza siÚ do nich9:
Y cechy centrali firmy zagranicznej, a w szczególnoĂci poziom etnocentryzmu instytucjonalnego, strategiczne podejĂcie do roli filii, niewielkie doĂwiadczenie
miÚdzynarodowe, stosowane praktyki w tzw. miÚkkich obszarach zarzÈdzania,
jak np. sprawach kadrowych, sposobach komunikowania siÚ,
Y cechy lokalnej filii zwiÈzane z poziomem jej etnocentryzmu, ksenofilii10, autostereotypami, brakiem lub sïabym doĂwiadczeniem miÚdzynarodowym,
Y stopieñ luki kulturowej pomiÚdzy centralÈ a jej filiami.
Z przytoczonego zestawienia najwaĝniejszÈ rolÚ wydaje siÚ odgrywaÊ poziom
etnocentryzmu instytucjonalnego wraz z etnocentryzmem kulturowym (spoïecznym). Strategiczne podejĂcie do roli filii wynika z przyjÚtej orientacji strategicznej,
a zwïaszcza dopuszczalnego poziomu autonomii. Bardzo waĝne sÈ praktyki w dziedzinie zarzÈdzania zasobami ludzkimi. JeĂli nie sÈ one dostosowane do lokalnych
warunków kulturowych i rynkowych, to wywoïujÈ negatywne konsekwencje dla
funkcjonowania caïej firmy. Dla przykïadu, cenienie wyĝej kryterium dobrej znajomoĂci jÚzyka obcego (komunikacji z inwestorem, a jeszcze mocniej jego wïasnego) nad kompetencje merytoryczne doprowadza do zatrudniania osób osiÈgajÈcych
sïabsze wyniki (HSBC, banki francuskie). Narzucane systemy motywacyjne, oceny
pracowniczej, zasady awansowania oderwane od lokalnych zwyczajów wpïywajÈ
na poczucie dyskomfortu pracowników. SpecyficznÈ i silnie rzutujÈcÈ na funkcjonowanie organizacji jest sfera relacji z ekspatriantami i stosowanych wobec nich
praktyk oraz warunków zatrudnienia. Takĝe i ten obszar naleĝy do newralgicznych
w podmiotach z udziaïem kapitaïu zagranicznego.
Sposób komunikowania w korporacji miÚdzynarodowej naleĝy, obok spraw
personalnych, do najistotniejszych pod kÈtem powstawania barier w sprawnym
zarzÈdzaniu firmÈ. Wspomniany wczeĂniej przykïad kryterium jÚzykowego, jako
nierzadko gïównego w polityce zatrudnienia, jest tylko jaskóïkÈ problemu. Ma on
zdecydowanie szerszy charakter, ale w pierwszej kolejnoĂci dotyczy kwestii jÚzykowych: komunikowanie siÚ z centralÈ, ekspatriantami, odczytywanie instrukcji,
dokumentów. Bardzo rzadko zdarza siÚ, ĝe lokalni pracownicy posïugujÈ siÚ obcym jÚzykiem na poziomie native speakera. JeĂli wystÚpuje w tym wzglÚdzie luka
(abprawie zawsze tak jest), to rodzi to problemy we wïaĂciwym zrozumieniu stron
(takĝe kulturowym – niuanse, idiomy, nie mówiÈc o znajomoĂci znaczenia sïów,
zwrotów11). Ponadto nie ma teĝ swobody w prezentowaniu poglÈdów, argumentów,
9
10
11
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Ibidem, s. 72.
Ksenofilia oznacza odnoszenie siÚ z sympatiÈ do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny. Sïownik
jÚzyka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/ksenofila.html (dostÚp: 1.01.2016).
W tej dziedzinie waĝnÈ rolÚ odgrywajÈ telekonferencje. Ze wzglÚdów technicznych bardzo czÚsto gïos jest znieksztaïcony, brakuje moĝliwoĂci wspomagania siÚ odczytem ruchu ust i ogólnie
komunikatów niewerbalnych, co powoduje ograniczone zrozumienie przekazywanych treĂci.
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co najczÚĂciej powoduje ograniczanie kontaktów. CzÚĂciowym uïatwieniem mogïoby
byÊ podejmowanie nauki jÚzyka lokalnego przez ekspatriantów, chociaĝby do poprawy komunikacji na terenie filii. Jednakĝe efekty w tej sprawie w polskim sektorze
bankowym sÈ sïabe.
W odniesieniu do komunikacji oprócz kwestii jÚzykowych znaczenie majÈ teĝ
jej formy. ZaliczyÊ do nich moĝna rolÚ kontaktów bezpoĂrednich (bilateralnych,
zespoïowych, duĝych konferencji), telefonicznych, telekonferencji, korespondencji
elektronicznej i papierowej, kontaktów formalnych i nieformalnych, czÚstotliwoĂci,
czasu trwania, szczegóïowoĂci, bezpoĂrednioĂci, kurtuazji (np. form podziÚkowañ,
ĝyczeñ) itd. Wszystkie te aspekty komunikacji sÈ znaczÈco zdeterminowane kulturowo, a ponadto istotnie wpïywajÈ na funkcjonowanie organizacji.
Z punktu widzenia filii, która równieĝ cechuje siÚ wïasnym etnocentryzmem,
istotny jest teĝ ogólny poziom ksenofilii, w Polsce relatywnie wysoki, i wystÚpujÈcych autostereotypów. WpïywajÈ one na samoocenÚ, akceptacjÚ odmiennoĂci pochodzÈcych z kultur z krajów o wyĝszym poziomie rozwoju gospodarczego (przypadek
inwestorów w polskim sektorze bankowym), do grona których Polska aspiruje.
Jednakĝe w tej dziedzinie sytuacja doĂÊ wyraěnie zmieniïa siÚ z umownie przyjÚtÈ datÈ wejĂcia naszego kraju do Unii Europejskiej. Przynajmniej wĂród polskich
bankowców poziom samooceny bardzo wzrósï, a oceny wystawiane przez nich ekspatriantom pokazujÈ stosunkowo wysokie, ale nie najwyĝsze, cenienie ich profesjonalizmu bankowego (w skali od 0 do 10 Ărednio 6,6 pkt.), przy wyraěnie sïabszym
poziomie ich umiejÚtnoĂci menedĝerskich (Ărednio 4,8 pkt.).
Rysunek 2. Opinie na temat ekspatriantów w polskim sektorze bankowym
podbkÈtem znajomoĂci bankowoĂci i umiejÚtnoĂci menedĝerskich
(skala od 0 do 10, N=59 wywiadów)
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Ocena profesjonalizmu – bankowość

Ocena profesjonalizmu - menedżeryzm

½ródïo: badania wïasne.
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Ostatecznie pojawia siÚ luka kulturowa pomiÚdzy centralÈ korporacji miÚdzynarodowej a jej filiÈ. Sprowadza siÚ jÈ do róĝnic w kulturze organizacyjnej tych
jednostek, wpïywajÈcych na bariery w transferze wiedzy wewnÈtrz organizacji.
Sytuacja ta ma szczególne znaczenie przy akwizycji zagranicznego przedsiÚbiorstwa12. WïaĂnie w polskim sektorze bankowym z tym przypadkiem mieliĂmy czÚsto
do czynienia, zarówno w procesie prywatyzacji banków, jak i nabywania podmiotów
prywatnych (z rÈk polskich i zagranicznych).
Trzeci poziom ěródeï barier kulturowych w zarzÈdzaniu wiÈĝe siÚ z kulturÈ narodowÈ. Przede wszystkim chodzi o dystans kulturowy, szok kulturowy, stereotypy
i uprzedzenia kulturowe oraz etnocentryzm spoïeczny. Dystans kulturowy wskazuje na róĝnice pomiÚdzy poszczególnymi kulturami13. W zwiÈzku z tym pojawiïy
siÚ próby zmierzenia tegoĝ dystansu. Najbardziej znany jest wskaěnik B. Koguta
i H. Singha14, w którym wziÚto pod uwagÚ cztery wymiary kultur narodowych
G.bHofstede (dystans wïadzy, indywidualizm – kolektywizm, unikanie niepewnoĂci,
mÚskoĂÊ – kobiecoĂÊ)15, otrzymujÈc syntetyczny indeks. CzÚĂciowo w duchu krytyki
tej koncepcji przeprowadzonej m.in. przez O. Shenkera16, autor dokonaï wïasnych
obliczeñ indeksu dystansu kulturowego CD, dostosowanego do modeli wymiarów
kulturowych G. Hofstede (wraz ze wskaěnikiem orientacji dïugookresowej). Punktem odniesienia byïa Polska w stosunku do krajów skÈd pochodzÈ (pochodzili) najwaĝniejsi zagraniczni inwestorzy w polskim sektorze bankowym.
Wyniki obliczeñ znajdujÈ siÚ w tabeli 1.
W ten sposób obliczone syntetyczne wskaěniki dystansu kulturowego pokazujÈ
róĝnice polskiej kultury w stosunku do pozostaïych krajów. WyodrÚbniÊ moĝna
pewne grupy – klaster skandynawski – najwiÚkszy dystans. Drugi to póïnocno-zachodnia Europa (Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia plus Austria), abtrzeci najbliĝszy Polsce – Ăródziemnomorski (poïudniowo-europejski lub Ăródziemnomorski): Francja, Portugalia, Wïochy, Hiszpania, Grecja. Zatem pojawia siÚ pytanie,
czy powyĝsze róĝnice kulturowe (ich zagregowana skala) przekïadajÈ siÚ na powstawanie analogicznych barier w zarzÈdzaniu filiami zagranicznymi, rzutujÈcych
na ich funkcjonowanie (np. efektywnoĂÊ, rozwój). Na przykïadzie polskiego sektora
bankowego i porównania tylko wyników ekonomicznych i rynkowych banków zbdominujÈcym udziaïem kapitaïu zagranicznego tezy tej wprost poprzeÊ nie moĝna.

12
13
14
15
16
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M. Rozkwitalska, Bariery w zarzÈdzaniu..., op. cit., s. 88–89.
Ibidem, s. 63, 200.
Zob. B. Kogut, H. Singh, The Effects of National..., op. cit., s. 411–432.
Koncepcja wymiarów kulturowych opisana jest w pracy: G. Hofstede, Kultury i organizacje.
Zaprogramowanie umysïu, PWE, Warszawa 2007.
Zob. O. Shenkar, Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous Conceptualization and
Measurement of Cultural Differences, „Journal of International Studies” 2001, Vol. 32, No. 23,
s.b519–535.
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Tabela 1. Dystans kulturowy CD Polski wobec wybranych krajów
wg wskaěnika Koguta-Singha (wartoĂÊ zagregowana: 0 – najniĝsza)
Kraj

G. Hofstede

Belgia

0,15

Francja

0,33

Wïochy

0,36

Hiszpania

0,43

Grecja

0,70

Niemcy

0,77

Portugalia

1,04

Japonia

1,41

USA

1,43

Austria

1,75

Wlk. Brytania

1,93

Irlandia

1,95

Holandia

2,56

Szwecja

4,06

Dania

4,24

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: B. Kogut, H. Singh, The Effects of National..., op. cit.,
s.b422 i G. Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Sage, London 2001.

Kwestii tych nie rozstrzygajÈ takĝe badania Ăwiatowe17. Jednakĝe, mimo róĝnorodnoĂci tej tematyki, dostrzec moĝna pewne prawidïowoĂci. Klaster Ăródziemnomorski (bez Francji) wykazuje duĝo wspólnych cech, sprawdzajÈcych siÚ w polskich
uwarunkowaniach, a czÚĂciowo teĝ wynikajÈcych z obecnych czasów. Narody te cechujÈ siÚ szybkoĂciÈ dziaïania, prÚĝnoĂciÈ, pomysïowoĂciÈ, sprawnym wdraĝaniem
17

Zob. L.R. Gomez-Mejia, L.E. Palich, Cultural diversity and the performance of multinational
firms, „Journal of International Studies” 1997, No. 28, s. 309–335; C.A. Bartlett, Building
and Managing the Transnational: The New Organizational Challenge, [w:] M.E. Porter (ed.),
Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston 1986; C.A. Bartlett,
S.bGhoshal, Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management, Irwin, Burr Ridge 1992; K. Uhlenbruck, Developing Acquired Foreign Subsidiaries: The
Experience of MNES in Transition Economies, „Journal of International Studies” 2004, Vol.b35,
s. 109–123. W Polsce pisaïa o tym B. StÚpieñ, Rodzaje kulturowych wpïywów w zinternacjonalizowanym przedsiÚbiorstwie, „PrzeglÈd Organizacji” 2004, nr 10, s. 15–19.
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nowych pomysïów oraz stosunkowÈ ïatwoĂciÈ wycofywania siÚ z nietrafionych
przedsiÚwziÚÊ i przebudowy koncepcji (wïoski Unicredit, hiszpañski Santander,
portugalski BCP, grecki Eurobank). Banki z przedstawionÈ charakterystykÈ dobrze
sprawdzajÈ siÚ w wysoce zmiennym, turbulentnym otoczeniu, z jakim niewÈtpliwie ostatnio mamy do czynienia. Dodatkowo sprzyjajÈcymi czynnikami sÈ gïÚboko zakorzenione doĂwiadczenia podróĝników, ĝeglarzy, handlarzy, stykajÈcych siÚ
zbodmiennoĂciami (innymi kulturami) i koniecznoĂciÈ wczucia siÚ w pozycjÚ drugiej
strony, aby byÊ skutecznym w handlu lub poradziÊ sobie w nieznanej sytuacji. Pomaga równieĝ kultura klanowa, familiarna, stawiajÈca na budowanie relacji, ukïadów, a potem ich wykorzystywanie, zaïatwianie spraw (podobieñstwo do Polski).
Natomiast narody póïnocy (Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia ibBelgia18)
sÈ powolniejsze, bardziej systematyczne, do zarzÈdzania podchodzÈ jak do konstruowania zïoĝonej machiny, w sposób przemyĂlany, wszechstronnie uzgodniony.
LiczÈ siÚ zasady, reguïy. Ceni siÚ stabilnoĂÊ, przewidywalnoĂÊ, a niepowodzenia
odczuwa znacznie bardziej, gdyĝ Ăwiadczy to o tym, ĝe caïy wïoĝony trud poszedï
na marne. Tego typu podejĂcie niestety zawodzi w zmiennych, niestabilnych warunkach. Dotyczy to ogólnej sytuacji gospodarczej na Ăwiecie, ale teĝ odnosi siÚ do
polskich, specyficznych uwarunkowañ. Generalnie podejĂcie to w Polsce raczej siÚ
nie sprawdza lub daje o wiele sïabsze efekty. CzÚĂciowo potwierdzaïyby to doĂwiadczenia banków:
1) wyraěnie – holenderskich Rabobanku (BG¿) i ABN-AMRO, brytyjskiego HSBC,
niemieckiego DZ Banku, belgijskich: grupy KBC (Kredyt Bank SA) i Fortis
Banku,
2) czÚĂciowo – niemieckiego Deutsche Banku,
3) sïabo lub w ogóle: holenderskiej grupy ING (ING Bank ¥lÈski SA)19, niemieckiego
Commerzbanku (mBank SA), irlandzkiego Alied Irish Banku (BZ WBK SA).
OdrÚbnym przypadkiem jest klaster skandynawski. Wedïug przytoczonych badañ dystans kulturowy jest najwiÚkszy, a z drugiej strony inwestorzy ci cechujÈ siÚ
najniĝszym poziomem etnocentryzmu (duĝa wraĝliwoĂÊ na lokalne uwarunkowania kulturowe, delikatnoĂÊ). Natomiast, nie zmuszeni trudnoĂciami zwiÈzanymi
z kryzysem finansowym, zdecydowali siÚ wycofaÊ z Polski. W opinii menedĝerów
pojawiï siÚ wÈtek, ĝe relatywnie wysoka agresywnoĂÊ polskiego rynku, podwyĝszo18

19
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JeĂli chodzi o dystans kulturowy pomiÚdzy BelgiÈ a PolskÈ, to wedïug indeksów G. Hofstede jest
on wrÚcz najmniejszy i z tego formalnego wzglÚdu nie pasuje do tej grupy. Natomiast zbpewnoĂciÈ kraj ten moĝna zaliczyÊ do narodów póïnocy, jednakĝe z pewnÈ mieszankÈ francuskÈ.
Jeden z menedĝerów, odbywajÈcy wizytÚ studialnÈ w Holandii, wskazaï na ogromnÈ róĝnicÚ
wbkulturze organizacyjnej pomiÚdzy Rabobankiem a Bankiem ING. W jednym i drugim banku
obserwowaï centra operacyjne – jedno okreĂliï jako model „gniazdowy”, a drugie jako „taĂmÚ
Tylora”, oba okreĂlenia znane sÈ dobrze z ekonomiki i organizacji produkcji, reprezentujÈ zupeïnie inne filozofie zarzÈdzania. Przypomina to, ĝe nie naleĝy zapominaÊ o oddziaïywaniu
innych czynników, a nie tylko kulturowych o charakterze narodowym.
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ne, nieakceptowane ryzyko nie dawaïy odpowiedniego poziomu komfortu funkcjonowania w naszym kraju, co ostatecznie doprowadziïo do decyzji o sprzedaniu
podmiotów zaleĝnych.
Zatem z pewnoĂciÈ róĝnice kulturowe (w tym kultur narodowych) mogÈ przyczyniaÊ siÚ do sukcesów i poraĝek, spadku rentownoĂci oraz wzrostu ryzyka niepowodzeñ na obcych rynkach (m.in. problemy w zarzÈdzaniu). Wywiady z kadrÈ
menedĝerskÈ banków wyraěnie to sugerujÈ (patrz rysunek 3.). Dlatego teĝ w tej
sytuacji, przy pewnych wÈtpliwoĂciach w posïugiwaniu siÚ zagregowanym wskaěnikiem dystansu kulturowego, pole badawcze pozostaje otwarte. Z rozmów autora
wynika jednak, ĝe aspekty kulturowe wskazywaïyby na wystÚpowanie ich istotnego znaczenia dla wielu dziedzin funkcjonowania zagranicznych filii (np. procesy
kontrolne, stopieñ scentralizowania lub decentralizacji decyzji, formy i przebieg
socjalizacji, rola ekspatriantów, postrzeganie lokalnego rynku itd.). W Ărodowisku
wielokulturowym na ogóï pojawiajÈ siÚ problemy, ale sÈ (choÊ rzadko) równieĝ pozytywne sytuacje20. Podobnie jak w podejĂciu do ryzyka. Niesie ono gïównie zagroĝenie, ale z drugiej strony to takĝe szansa. Bardzo dobrze to widaÊ w bankowoĂci,
gdzie wïaĂnie ryzyko naleĝy do kluczowych czynników determinujÈcych sukces
lub poraĝkÚ banku (np.bw przypadku kredytów). Zatem organizacja, która potrafi
wykorzystywaÊ synergie wynikajÈce z róĝnic kulturowych, ma moĝliwoĂÊ zdobycia przewagi konkurencyjnej. W szczególnoĂci ten wÈtek pojawiï siÚ w wywiadach
przeprowadzonych przez autora w odniesieniu do Banku Millennium SA. Menedĝerowie tam zatrudnieni wskazali na twórczy charakter dyskusji i spieranie siÚ
Polaków zbPortugalczykami, co powodowaïo otwarcie na dotychczas niedostrzegane
lub marginalizowane sprawy, dajÈc w efekcie nowe rozwiÈzania.
Rysunek 3. Wpïyw czynników kulturowych
(kultura narodowa iborganizacyjna inwestora zagranicznego)
na zarzÈdzanie bankami (N=59 wywiadów)
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½ródïo: badania wïasne.
20

M. Rozkwitalska, Bariery w zarzÈdzaniu…, op. cit., s. 64–65.
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W wywiadach podawano duĝo przykïadów róĝnic kulturowych, gïównie niekorzystnie wpïywajÈcych na funkcjonowanie banków. CzÚsto zwiÈzane one byïy
ze stereotypami kulturowymi i uprzedzeniami, wyraĝanymi przez przedstawicieli
inwestorów zagranicznych. Dotyczyïo to zarówno ekspatriantów, jak i pracowników
central. W tym kontekĂcie do najwaĝniejszych czynników kulturowych dla funkcjonowania i rozwoju filii zagranicznych miÚdzynarodowych korporacji zaliczajÈ
siÚ postawy etnocentryczne. Mamy tu do czynienia zarówno z etnocentryzmem
spoïecznym (kulturowym), który zwiÈzany jest z kulturÈ narodowÈ (gïównie inwestora zagranicznego, ale takĝe kraju goszczÈcego, choÊ zdecydowanie sïabiej), jak
ibinstytucjonalnym (kwestia kultury organizacyjnej).

2. ZNACZENIE ETNOCENTRYZMU
WĂród barier kulturowych, zwiÈzanych z zarzÈdzaniem podmiotami z udziaïem
kapitaïu zagranicznego (dotyczy to takĝe banków), na szczególnÈ uwagÚ zasïuguje
problem etnocentryzmu. Za klasycznÈ definicjÚ przyjmuje siÚ tÚ, sformuïowanÈ
przez amerykañskiego socjologa G. W. Sumnera: „Etnocentryzm jest technicznym terminem dla takiego oglÈdu spraw, w którym wïasna grupa staje siÚ centrum wszystkiego, a wszyscy inni sÈ mierzeni i oceniani w stosunku do niej […]
Kaĝda grupa karmi siÚ wïasnÈ pychÈ i próĝnoĂciÈ, chwali swojÈ wyĝszoĂciÈ…”21
Nieco zmodyfikowanÈ wersjÚ proponuje P. Boski piszÈc, ĝe etnocentryzm to
„…filtr poznawczy zakotwiczony w wartoĂciach i praktykach wïasnej kultury, przez
pryzmat którego spostrzegane, interpretowane i oceniane sÈ praktyki kulturowe
ludzi traktowanych jako obcy czy odmienni”22. W tym podejĂciu niejako zaszyty
jest automatyzm tego postÚpowania, natomiast u G.W. Sumnera odwrotnie – Ăwiadome wywyĝszanie wrÚcz siÚ podkreĂla. Z punktu widzenia niniejszego artykuïu
uĝyteczne staje siÚ poïÈczenie tych ujÚÊ, które obrazuje rysunek 4.
Rysunek 4. Mechanizm etnocentryzmu
Wartości i schematy
postępowania
ukształtowane przez
własną kulturę

Spotkanie
z odmiennością
kulturową

Świadome i nieświadome
narzucanie własnych
standardów
na stwierdzoną różnicę

½ródïo: L. Kurkliñski, Kapitaï zagraniczny…, op. cit.
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M.B. Brewer, W.D. Crano, Social Psychology, West, Minneapolis/St. Paul 1994, s. 441.
Ibidem, s. 494.
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Afirmacja i absolutyzowanie wïasnego punktu widzenia powodujÈ jednoczesne
deprecjonowanie innych poglÈdów na Ăwiat23 i negatywne nastawienie w stosunku
do wszystkiego co jest obce24. Przedstawiony mechanizm dziaïa zarówno w odniesieniu do kultury narodowej (etnocentryzm spoïeczny, kulturowy) na poziomie
spoïeczeñstw i jednostek25, jak i do kultury organizacyjnej (etnocentryzm instytucjonalny) na poziomie grup i indywidualnych osób. W tym pierwszym przypadku konsekwencjÈ jest przede wszystkim powstawanie stereotypów i uprzedzeñ,
ale takĝe pogïÚbianie dystansu wobec innych nacji, zamykanie siÚ na zewnÚtrzne
wpïywy, izolowanie siÚ, konserwatyzm, konformizm, problemy w komunikacji,
preferowanie wïasnego jÚzyka, a nawet etnofobia26. Z etnocentryzmem mamy do
czynienia po obu stronach spotkania dwóch kultur, czyli nie tylko reprezentantów
zagranicznego inwestora, ale takĝe lokalnej filii. Jednakĝe znaczenie dla zarzÈdzania miÚdzykulturowego nie jest proporcjonalne. W korporacjach miÚdzynarodowych etnocentryczna centrala i jej reprezentanci dÈĝÈ do narzucania wïasnego
modelu dziaïania w caïej organizacji. CechujÈ siÚ ograniczonÈ skïonnoĂciÈ do dialogu ib wspóïpracy z lokalnÈ kadrÈ oraz sïabym dostosowaniem do miejscowych
warunków. Nie rozumiejÈ obcych rynków i najczÚĂciej nie dÈĝÈ do ich poznania.
WiÈĝe siÚ to z konserwatyzmem i konformizmem, nierzadko wywoïujÈc konflikty
miÚdzykulturowe. Wpïywa teĝ na relacje z interesariuszami zewnÚtrznymi (klientami, wïadzami, dostawcami itd.)27.
Etnocentryzm instytucjonalny oznacza skïonnoĂÊ do wprowadzania w filiach
struktur, procesów, zasad dziaïania jednostek macierzystych. Im mocniej wyksztaïcona jest kultura organizacyjna (zwïaszcza w organizacji o orientacji geocentrycznej
– np. HSBC, Citibank), tym bardziej ten mechanizm ulega wzmocnieniu. TrudnoĂci
wbdostosowaniu siÚ do lokalnych uwarunkowañ z reguïy przyczyniajÈ siÚ do obniĝenia efektywnoĂci zarzÈdzania w róĝnych dziedzinach, zwïaszcza w sferze zasobów
ludzkich (polityka zatrudnienia, wynagradzania, awansowania itd.)28. Wbodniesieniu
do wyĝej wymienionych banków oceny menedĝerów w ramach wywiadów byïy bardzo
krytyczne, ale takĝe podobne opinie na ich temat wyraĝaïy inne osoby, nie zwiÈzane
zbtymi instytucjami, i to stosunkowo czÚsto. O poziomie etnocentryzmu ĂwiadczÈ ta-

23
24

25
26
27
28

A. Posern-Zieliñski, Etnocentryzm, [w:] Z. Staszczak (red.), Sïownik etnologiczny, PWN, Warszawa 1987, s. 87.
T. Adorno, B. Bettelheim, A. Frenkel-Brunswick, N. Gutermann, M. Janowitz, D. Levinson,
R.N. Sanford, Der autoritäre Charakter. Studien über Autorität und Vorurteil, De Munter, Amsterdam 1968, s. 89.
T. Paleczny, Interpersonalne stosunki miÚdzykulturowe, Wyd. Uniwersytetu Jagielloñskiego,
Kraków 2007, s. 137.
M. Rozkwitalska, Bariery w zarzÈdzaniu…, op. cit., s. 70.
M. Rozkwitalska, Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych
– wyniki badañ, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 3(141), s. 116.
Ibidem, s. 117.
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kie wypowiedzi (na temat Citibanku): „…po przejÚciu, bank29 zdefiniowano na nowo,
wb zasadzie prawie wszystko wyrzucono…” lub „…na poczÈtku powoïano Komitet
Dobrych Praktyk (dotyczyïo to obu banków Citi i Handlowego), potem caïÈ jego pracÚ
takĝe wyrzucono i narzucono rozwiÈzania Citi…”. W przypadku HSBC znamienna
jest teĝ wypowiedě na temat stosunku centrali do zagranicznych filii: „…bardzo
pilnowali, aby bank dziaïaï wedïug kultury organizacyjnej korporacji. Ekspatrianci
zostawali tylko trzy lata, aby za bardzo siÚ nie zasymilowali z lokalnÈ kadrÈ…”.
Ob efekcie powyĝszego podejĂcia moĝe ĂwiadczyÊ w przypadku Banku Handlowego
w Warszawie SA (czyli Citibanku) drastyczny spadek udziaïu w rynku, liczony jako
poziom aktywów w sumie bilansowej caïego sektora bankowego (patrz rysunek 5.).
Rysunek 5. Udziaï w rynku Banku Handlowego w Warszawie SA (Citibanku)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych KNF.

JeĂli chodzi o HSBC, to jest to spektakularna poraĝka30 przede wszystkim bankowoĂci detalicznej, z której caïkowicie bank siÚ wycofaï, ale takĝe consumer finance, choÊ w tym przypadku byïa to decyzja w skali globalnej o rezygnacji z tej linii
biznesowej. W Polsce sprzedano jÈ (400 tysiÚcy kredytobiorców) Alior Bankowi SA
za cenÚ ksiÚgowÈ, czyli zupeïnie bez premii za pozyskanie tak powaĝnego portfela klientowskiego, z peïnymi rezerwami celowymi, o dobrej jakoĂci kredytowej31.

29
30

31
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Chodzi o Bank Handlowy w Warszawie SA.
„½ródïa tej poraĝki to nie tylko chwiejnoĂÊ strategii i raptowne zmiany kierunku rozwoju,
fundowane polskiemu HSBC przed centralÚ z Londynu. DrugÈ przyczynÈ klapy jest niewÈtpliwie fakt, ĝe HSBC chciaï rozwijaÊ w Polsce bank poprzez sklonowanie modelu dziaïajÈcego
wbinnych krajach. A wiÚc takie same placówki, ten sam system informatyczny, te same produkty. To siÚ nie mogïo udaÊ”. M. Samcik, KlÚska HSBC w Polsce to nauczka dla Santandera jak
nie rzÈdziÊ w BZ WBK, Subiektywnie o finansach, 29.07.2011, http://samcik.blox.pl/2011/07/
Kleska-HSBC-w-Polsce-to-nauczka-dla-Santandera.html (dostÚp: 15.02.2016).
HSBC to sell Polish consumer finance receivables, HSBC, 04.08.2009, http://www.hsbc.com/
news-and-insight/2009/polish-consumer-finance (dostÚp: 15.02.2016). Brak uzyskania premii
za sprzedaĝ portfela klientów Ăwiadczy o daleko idÈcej nieporadnoĂci banku na rynku.
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Obfiasku wdraĝania koncepcji „premier” dla indywidualnych klientów mówi okreĂlenie uĝywane przez samych Brytyjczyków: „spalone pieniÈdze” w Polsce. Moĝna
tu dodaÊ sytuacjÚ, gdy gotowe oddziaïy staïy zamkniÚte przez ponad rok z powodu
opóěnieñ we wdraĝaniu odpowiedniego systemu informatycznego (z reguïy w prestiĝowych, bardzo drogich lokalizacjach, jak np. na pl. Trzech Krzyĝy w Warszawie).
Obecnie skala dziaïania banku w Polsce jest mikroskopijna nie tylko w porównaniu
do caïej korporacji, ale takĝe polskiego rynku.
Tabela 2. Poziom spoïecznego zaufania i etnocentryzmu
– badania 2002–2003 (skala od 0 do 10)
Kraj

Poziom zaufania

Kraj

Poziom
etnocentryzmu

Dania

6,8

Finlandia

2,6

Norwegia

6,5

Szwecja

2,6

Finlandia

6,3

Austria

2,8

Szwecja

6,3

Norwegia

2,8

Irlandia

5,8

Portugalia

2,8

Holandia

5,7

Hiszpania

2,8

Austria

5,3

Wïochy

2,9

Wlk. Brytania

5,3

Holandia

2,9

Niemcy

5,1

Niemcy

3,0

Belgia

5,0

Polska

3,0

Hiszpania

4,8

Belgia

3,1

Francja

4,8

Dania

3,1

Czechy

4,5

Francja

3,1

Wïochy

4,4

Irlandia

3,2

Portugalia

4,3

Sïowenia

3,2

Sïowenia

4,3

Wlk. Brytania

3,3

WÚgry

4,3

WÚgry

3,4

Polska

3,8

Czechy

3,5

Grecja

3,5

Grecja

3,9

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: R. Jowell, and the Central Co-ordinating Team, European Social Survey 2002/2003: Technical Report, Centre for Comparative Social Surveys, City
University, London 2003.
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W odniesieniu do etnocentryzmu spoïecznego, czyli osadzonego w kulturze narodowej, podjÚte zostaïy próby jego zmierzenia i porównania miÚdzynarodowego.
Przykïadem jest badanie Centre for Comparative Social Surveys z Londynu. Powyĝej zamieszczone sÈ dane dotyczÈce lat 2002–2003, równieĝ skonfrontowane
zbzaufaniem spoïecznym. W pierwszym przypadku w zasadzie pokrywajÈ siÚ, natomiast jeĂli chodzi o poziom etnocentryzmu, obraz ten prezentuje siÚ nieco mniej
klarownie. Jednakĝe, gdy naïoĝymy na to etnocentryczne postawy inwestorów zagranicznych (ekspatriantów i central) w polskich bankach, wynikajÈce z wywiadów
autora, nawet przy zastrzeĝeniu niepeïnej ich reprezentatywnoĂci i subiektywnoĂci
odczuÊ polskiej kadry kierowniczej (patrz rysunek 6), to pewne podobieñstwa sÈ
dostrzegalne pomiÚdzy tymi wynikami a wyĝej wymienionymi badaniami europejskimi. ZbieĝnoĂÊ dotyczy zwïaszcza wysokich poziomów etnocentryzmu (Grecja,
Wielka Brytania), aczkolwiek mamy tu do czynienia z mieszaninÈ komponentów
narodowych i instytucjonalnych. ¥rednio wedïug wywiadów poziom etnocentryzmu wyniósï 6,4 pkt dla ekspatriantów i 6,5 pkt. dla central. Naleĝy go oceniÊ jako
stosunkowo wysoki. W tej drugiej kategorii najwyĝszy dotyczy banków reprezentujÈcych orientacjÚ geocentrycznÈ: Citibank – 9,5 pkt., Deutsche Bank – 9 pkt.,
HSBC – 8,7 pkt. Znamienne sÈ teĝ komentarze jakie dotyczÈ tych organizacji (dwa
prawie identyczne, a wypowiedziane przez zupeïnie inne osoby na temat dwóch
róĝnych instytucji, i trzeci dajÈcy zbliĝonÈ konkluzjÚ), a mianowicie: „to nie bank
dostosowuje siÚ do klientów, ale dobiera ich takich, jacy jemu pasujÈ”. PodejĂcie to
moĝe dawaÊ rezultaty efektywnoĂciowe, ale z pewnoĂciÈ nie pozwala na ekspansjÚ.
DoĂwiadczenia z polskiego rynku wydajÈ siÚ to potwierdzaÊ.
Rysunek 6. Poziom etnocentryzmu inwestorów zagranicznych
w polskim sektorze bankowym (postawy ekspatriantów i central,
skala od 0 do 10, N=59)
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½ródïo: badania wïasne.
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Problemy i poglÈdy

3. WYNIKI BANKÓW
Istnieje duĝo róĝnych wskaěników, wedïug których moĝna oceniaÊ sukces lub
poraĝkÚ rynkowÈ i finansowÈ banków, jednakĝe z powodu ograniczonych ram artykuïu zostanÈ przytoczone dane dotyczÈce jedynie miary zwrotu z kapitaïu (ROE –
patrz tabela 3) wybranych banków. Natomiast komentarz ma juĝ szerszy charakter,
biorÈcy pod uwagÚ inne oceny banków oraz ich szerszÈ listÚ.
W Ălad za tym idÈ wskaěniki okreĂlajÈce rentownoĂÊ banków w postaci zwrotów
z kapitaïu (ROE) i aktywów (ROA).
Tabela 3. Zwrot z kapitaïu (ROE) wybranych banków w okresie 2005–2014
(w %)
Bank

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ¥red.

PKO BP SA

28,5 32,5 30,4 22,4 14,4 19,8 21,1 15,8 13,0 12,3 20,5

BZ WBK SA

22,7 23,7 28,2 20,5 21,0 18,0 22,6 17,7 17,4 12,6 18,0

Bank Pekao SA

25,0 27,5 20,4 27,0 16,1 15,9 16,9 13,2 12,0 11,4 17,4

ING Bank
¥lÈski SA

19,9 19,9 38,1 11,7 14,2 16,7 17,0 11,4 11,5 10,9 14,6

Bank Handlowy
wbWarszawie
19,1 18,3 26,0 19,3 13,0 18,3 17,6 14,0 13,2 12,9 13,2
SA
Getin Noble
Bank SA

18,1 17,8 24,3 19,8 12,3 16,9 28,3

Bank
Millennium SA

28,2 13,9 16,1 11,7

0,1

Bank BPH SA

23,2 28,4 11,9

7,3

1,5

mBank SA

11,7 14,2 17,9 12,8

Bank BG¿ SA

6,2

6,4 11,3

9,6

7,8

8,8

7,3 12,4

8,1 10,0 10,0 10,5 11,7 10,9
2,2

8,3

2,1

8,7 15,3 13,6 12,2 12,1

7,5

4,9

5,0

2,8

Sektor bankowy 20,8 22,4 22,5 21,2 11,3

–3,1

5,0
5,5

5,6
4,3

4,0
4,6

3,6

8,9 12,8 11,2 10,1 10,3 13,9

Uwaga: Bank BPH SA naleĝaïoby rozpatrywaÊ oddzielnie, do 2006–07, tj. do podziaïu i przejÚciu
wiÚkszej czÚĂci przez Bank Pekao SA, kontrolowany przez UniCredit, oraz po tej dacie, czyli po
sprzedaniu reszty (tzw. „maïego BPH”) amerykañskiemu Genral Electric.
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie rankingów 50 najwiÚkszych banków w Polsce „MiesiÚcznika Finansowego BANK”, danych publikowanych na stronach banków i KNF.

Zamieszczone dane wskazywaïyby, ĝe z grona najwiÚkszych banków do najbardziej dochodowych naleĝÈ polski PKO BP SA, wïoski Bank Pekao SA i irlandzki,
abpotem hiszpañski Bank Zachodni WBK SA. BiorÈc pod uwagÚ takĝe inne, istotne
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na rynku instytucje bankowe, ale nie zamieszczone w powyĝszej tabeli, moĝna
przytoczyÊ nastÚpujÈce komentarze wedïug krajów pochodzenia inwestorów 32:
1) Polska – oprócz bardzo dobrych wyników PKO BP SA, do 2011 r. pozytywnie
wyróĝniaï siÚ Getin Noble Bank SA, ale niestety potem jego dochodowoĂÊ wyraěnie spadaïa. Trzeci liczÈcy siÚ bank z polskim kapitaïem – Bank Pocztowy
SA systematycznie poprawia wyniki, ale dopiero w 2014 r. osiÈgnÈï ROE minimalnie przekraczajÈce Ăredni poziom dla sektora bankowego. Sïabe rezultaty
ma teĝ Bank Ochrony ¥rodowiska SA, praktycznie renacjonalizowany w 2006 r.
2) Wïochy – kontrolowany przez UniCredit Bank Pekao SA odnotowaï rewelacyjne wyniki, co naleĝy wyraěnie podkreĂliÊ – bez angaĝowania siÚ w kredyty
wbwalutach obcych w sposób w peïni Ăwiadomy.
3) Hiszpania – zarówno Bank Zachodni WBK SA, jak i Santander Consumer Bank
SA charakteryzujÈ siÚ dobrÈ rentownoĂciÈ, aczkolwiek ten drugi podmiot odczuwaï zmiennoĂÊ wyników ze wzglÚdu na specjalizacjÚ na rynku kredytów
konsumpcyjnych. Sytuacja w sferze consumer finance ulega drastycznemu pogorszeniu w latach 2009–2010.
4) Niemcy – kontrolowany przez Commerzbank mBank SA odznaczaï siÚ wahaniami zysków (wïÈcznie ze stratami), co w ïÈcznym, Ărednim efekcie plasuje
go zdecydowanie poniĝej Ăredniej dla sektora, natomiast drugi niemiecki gracz
– Deutsche Bank Polska SA wypracowywaï przyzwoite zyski, jednakĝe nie wybijajÈce siÚ na rynku.
5) USA – sytuacja jest tu mocno zróĝnicowana, najwiÚkszy podmiot – Bank Handlowy w Warszawie SA (Citibank) w zasadzie osiÈga rentownoĂÊ zbliĝonÈ do
Ăredniej rynkowej, drugi Bank BPH SA (inwestor General Electric) ma trudnoĂci z poradzeniem sobie z sytuacjÈ powstaïÈ po podziale w 2007 r. Nie wzmocniïa go teĝ fuzja z GE Money Bankiem SA (przytaczane juĝ trudnoĂci na rynku
consumer finance). Natomiast ten ostatni w okresie koniunktury do 2007/2008
osiÈgaï zawrotne wrÚcz wyniki, tak jak AIG Bank SA o podobnej specjalizacji
(za I póïrocze ROE doszïo do 45,6%33).
6) Holandia – wystÈpiïa tu dwoistoĂÊ: wzglÚdnie dobre wyniki ING Banku ¥lÈskiego SA (oscylujÈce wokóï Ăredniej sektorowej) i zdecydowanie sïabe Banku
BG¿ SA kontrolowanego przez Rabobank.
7) Francja – dwaj duzi inwestorzy francuscy: Credit Agricole i Societe General
przejÚli banki specjalizujÈce siÚ w rynku consumer finance (Lukas Bank SA
ibEuro Bank SA) i komentarz tu jest zbieĝny jak dla podmiotów amerykañskich
32

33
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W zasadzie nie ma tu odwoïania do wyników (rentownoĂci) maïych banków z kapitaïem zagranicznym, gdyĝ w sferze rentownoĂci z reguïy uzyskiwaïy one dobre, a nawet bardzo dobre
rezultaty. Natomiast znaczenie dla caïego sektora majÈ banki duĝe, których przy relatywnie
maïej koncentracji jest co najmniej kilkanaĂcie.
AIG Bank miaï ponad 193 mln zï zysku netto po 8 miesiÈcach 2008 r., „Parkiet”, 16.09.2008,
http://www.parkiet.com/artykul/628085.html?print=tak (dostÚp: 26.03.2016).
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i Santandera. W obu bankach dominuje nadal bankowoĂÊ detaliczna, przynoszÈca ponownie dobre efekty po okresie zaïamania zwiÈzanego z kryzysem
finansowym, który najbardziej w Polsce dotknÈï tÚ sferÚ. Pozostaje jeszcze duĝy
uniwersalny podmiot – grupa BNP Paribas, i tutaj obraz wypada zdecydowanie
sïabiej, a nawet bardzo sïabo. Nowym otwarciem bÚdzie bank funkcjonujÈcy po
poïÈczeniu z BG¿ (podmiotem relatywnie duĝym, ale teĝ nisko rentownym).
8) Portugalia – reprezentowana tylko przez Bank Millennium SA o wynikach
zbliĝonych do Ăredniej sektorowej.
9) Belgia – dwie podstawowe inwestycje belgijskie: Fortis i KBC przynosiïy sïabe
lub zmienne wyniki (wïÈcznie ze stratami w poczÈtkowym okresie w Kredyt
Banku SA, potem ich wyraěnÈ poprawÈ, i ponownym osïabieniem w czasie
kryzysu).
10) Skandynawia – z wiÚkszych podmiotów naleĝy zwróciÊ uwagÚ na Nordea Bank
Polska SA – po poczÈtkowych stratach udaïo siÚ osiÈgnÈÊ pozytywnÈ rentownoĂÊ, jednakĝe wyraěnie na niskim poziomie. Drugi bank, z dominacjÈ kapitaïu
szwedzkiego (grupa SEB) to BO¥ SA. Tutaj wyniki byïy jeszcze sïabsze.
11) Austria – w okresie nadzoru HVB nad Bankiem BPH SA moĝna byïo zaobserwowaÊ systematycznÈ poprawÚ wskaěników efektywnoĂciowych od bardzo
sïabych do prawie najwyĝszych w sektorze. Raiffeisen Bank SA w okresie koniunktury oscylowaï ze swojÈ rentownoĂciÈ wokóï Ăredniej, ale po kryzysie ona
osïabïa, zwïaszcza po przejÚciu Polbanku EFG SA.
12) Irlandia – bardzo dobre wyniki kontrolowanego przez Irlandczyków Banku
Zachodniego WBK SA.
13) Grecja – Polbank EFG – ten bank (oddziaï), zakïadany od podstaw, stosunkowo
szybko osiÈgnÈï rentownoĂÊ, ale równie szybko jÈ straciï i zaczÈï generowaÊ
powiÚkszajÈce siÚ straty.
14) Wielka Brytania, Japonia – trudno jest oceniaÊ te banki, gdyĝ sÈ to albo maïe
podmioty, bardziej traktowane przez wïaĂcicieli jako wïasne oddziaïy, gdzie
alokacja kosztów i dochodów w centrali i na lokalnym rynku nie zawsze
odzwierciedla stan faktyczny, ponadto w przypadku banków samochodowych
ich model biznesowy uwzglÚdnia generowanie zysków w skali caïej grupy (koncernu), a bank peïniÈc rolÚ kredytodawcy ma funkcjÚ sïuĝebnÈ (jak to na przykïad jest w Toyota Bank Polska SA) – model captive banku.
Zwraca uwagÚ teĝ fakt, ĝe wszystkie liczÈce siÚ na rynku banki z udziaïem
kapitaïu zagranicznego osiÈgnÚïy swojÈ pozycjÚ poprzez akwizycjÚ i to przede
wszystkim polskich banków (gïównie poprzez prywatyzacjÚ). W zasadzie obcym
inwestorom nie udaïo siÚ jej zbudowaÊ poprzez wzrost organiczny.
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PODSUMOWANIE
AnalizujÈc kwestie zarzÈdzania miÚdzykulturowego, pojawiajÈce siÚ bariery
kulturowe i w tym kontekĂcie uzyskiwane wyniki, w zasadzie sytuacja w polskim
sektorze bankowym potwierdza opisane w literaturze prawidïowoĂci wystÚpujÈce w tej dziedzinie. Zwraca uwagÚ kwestia dystansu kulturowego Polski wobec
innych krajów, obliczana na podstawie wskaěnika Koguta-Singha (w odniesieniu
do indeksów G. Hofstede), dotyczy to zwïaszcza sprawniejszego poruszania siÚ na
rynku polskim tych inwestorów, gdzie jest on mniejszy (poza wyjÈtkowym przypadkiem Belgii). Obserwowana jest tu teĝ spójnoĂÊ religijna (Wïochy, Hiszpania,
Irlandia – katolicyzm). Natomiast nie w peïni sprawdza siÚ zwiÈzek wiÚkszego
doĂwiadczenia miÚdzynarodowego inwestorów zagranicznych z lepszymi wynikami
osiÈganymi wbPolsce. Przede wszystkim banki o orientacji geocentrycznej naleĝÈ do
tych, gdzie zarówno kadra jak i caïe instytucje majÈ szerokÈ praktykÚ dziaïania na
innych rynkach. Jednak w Polsce nie przeïoĝyïo siÚ to na sukcesy rynkowe, raczej
zdecydowanie na poraĝki. Dominacja jednego globalnego wzorca daïa negatywne
efekty. Jedynie to co byïo i jest zauwaĝalne, to zwiÚkszona poprawnoĂÊ polityczna przedstawicieli tych korporacji, nie wywoïujÈca otwartych konfliktów, ale nie
zmieniajÈca istoty niskiego dostosowania siÚ do lokalnego rynku. Z drugiej strony
niektóre banki obmaïym doĂwiadczeniu miÚdzynarodowym (przykïad irlandzkiego
AIB), Ăwiadome swojej sïaboĂci w tej dziedzinie, pozostawiaïy wiÚkszÈ autonomiÚ
lokalnej kadrze menedĝerskiej, co przynosiïo dobre rezultaty.
Do szczególnie waĝnych barier kulturowych naleĝy etnocentryzm, zarówno narodowy, jak i instytucjonalny. RzeczywiĂcie jego poziom w odniesieniu do
przyjeĝdzajÈcych ekspatriantów, ale takĝe przedstawicieli zagranicznych central
transnarodowych korporacji finansowych, okazaï siÚ wysoki (Ărednio odpowiednio
6,4bpkt ib6,5bpkt w skali od 0 do 10 pkt), a w przypadku niektórych banków (nacji)
wyjÈtkowo silny (jednoczeĂnie w obu kategoriach: Francja, Holandia). Jednakĝe
okazuje siÚ, ĝe niskie jego natÚĝenie wcale nie oznacza klucza do sukcesu rynkowego w Polsce. Z czterech krajów (Dania, Belgia, Austria, Szwecja) o najniĝszych
jego wartoĂciach, wedïug badañ autora, praktycznie nie ma juĝ na polskim rynku
ĝadnego inwestora (funkcjonuje jeszcze austriacki Raiffeisen Bank Polska SA, ale
jego sprzedaĝ zostaïa juĝ zapowiedziana). Z drugiej strony akcjonariusze charakteryzujÈcy siÚ silnym etnocentryzmem dziaïajÈ dalej, a nawet umacniajÈ siÚ, jednakĝe
na drodze akwizycyjnej, a nie organicznej (francuska Grupa BNP Paribas). Natomiast najlepiej radzÈ sobie banki z akcjonariuszami ze Ărodka tej listy, aczkolwiek
zbwyjÈtkami. Takĝe i w tym przypadku naleĝy zwróciÊ uwagÚ na globalne korporacje finansowe o orientacji geocentrycznej (Citibank, HSBC, Deutsche Bank), gdzie
etnocentryzm central jest bardzo wysoki, natomiast u ekspatriantów wyraěnie niĝszy, co wynika z przytoczonej juĝ umiejÚtnoĂci zachowania poprawnoĂci politycznej.
Ostatecznie wyniki tych banków wypadajÈ jednak sïabo.
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Czynniki kulturowe majÈ istotny wpïyw na osiÈgane wyniki przez banki, aczkolwiek naleĝy je rozpatrywaÊ z innymi uwarunkowania ich funkcjonowania. Zatem
nie naleĝy ich traktowaÊ w sposób deterministyczny, ale powinno siÚ uwzglÚdniaÊ
podejĂcie holistyczne, w ramach którego aspekt kulturowy nie moĝe byÊ pomijany.

Streszczenie
Artykuï poĂwiÚcony jest pokazaniu znaczenia barier kulturowych, w tym
wb szczególnoĂci etnocentryzmu (zarówno narodowego, jak i instytucjonalnego)
wbzarzÈdzaniu bankami z udziaïem kapitaïu zagranicznego w Polsce. Oparty zostaï na przeglÈdzie literatury oraz badaniach wïasnych autora, polegajÈcych na
wywiadach z kadrÈ kierowniczÈ tych banków oraz innymi przedstawicielami Ărodowiska bankowego. Autor stara siÚ wykazaÊ, ĝe czynniki kulturowe majÈ istotny
wpïyw na osiÈgane wyniki przez banki, aczkolwiek naleĝy je rozpatrywaÊ z innymi
uwarunkowaniami ich funkcjonowania. Zatem nie naleĝy ich traktowaÊ w sposób
deterministyczny, ale powinno siÚ uwzglÚdniaÊ podejĂcie holistyczne, w ramach
którego aspekt kulturowy nie moĝe byÊ pomijany.
Sïowa kluczowe: bankowoĂÊ, uwarunkowania kulturowe, etnocentryzm

Abstract
The article presents the importance of cultural barriers, in particular of ethnocentrism (both national and institutional) for the management of banks controlled by foreign capital share in Poland. It was based on literature review and
the author's own studies – interviews with senior executives of banks and other
representatives of the banking community. The author tries to prove that cultural
factors have a important influence on the results achieved by the banks. The cultural context shouldn’t be considered separately, but analysed with other conditions
of bank performance and development. Therefore, not a deterministic but holistic
approach is recommended to this research field.
Key words: banking, cultural context, ethnocentrism
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