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KONKURENCYJNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
JAKO PARTNERÓW LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena konkurencyjności sektora polskich banków spółdzielczych w oparciu o wskaźniki charakteryzujące efektywność działania. Do oceny efektywności banków wykorzystano metodę analizy podstawowych wskaźników finansowych.
Bazę empiryczną analizy stanowią najnowsze dostępne dane finansowe polskich banków
spółdzielczych, publikowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wyniki analizy nie
uprawniają do pozytywnej oceny konkurencyjności banków spółdzielczych jako partnerów
lokalnych instytucji, firm i osób prywatnych. Wskazują natomiast na potrzebę refleksji nad
modelem biznesowym tych banków.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, zrównoważony rozwój, bank spółdzielczy, konkurencyjność, efektywność.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.06

1. Wstęp
Stabilny rozwój systemu bankowego jest warunkiem koniecznym stabilnego rozwoju gospodarki, gdyż poprzez gromadzenie i alokowanie oszczędności, transformację ryzyka oraz informacji, a także zapewnienie funkcjonowania systemu płatności spełnia on w gospodarce szczególną funkcję. W rozwoju gospodarki lokalnej
szczególną rolę odgrywa lokalna infrastruktura finansowa, w szczególności banki
spółdzielcze.
Chcąc utrzymać swą pozycję partnerów lokalnych społeczności, banki spółdzielcze zmuszone są do poszukiwania źródeł konkurencyjności. Świadome jednak
ograniczeń, jakie napotykają w swej działalności, powinny budować pozycję rynkową w oparciu o cechy wyróżniające je na rynku lokalnym. Ich dualny charakter, zakorzenienie na danym terenie, przywiązanie lokalnych klientów do banku spółdzielczego, mniejsza asymetria informacji i wiele innych czynników może pozwolić na
zajęcie unikatowej pozycji na rynku poprzez wykreowanie innego niż konkurenci
zespołu wartości.
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2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
Celem artykułu jest ocena konkurencyjności sektora polskich banków spółdzielczych w oparciu o wskaźniki charakteryzujące efektywność działania. Do oceny
efektywności banków wykorzystano metodę analizy podstawowych wskaźników
finansowych. Na metodę tę jako podstawową metodę oceny opartej na czynnikach
mierzalnych wskazuje M. Zaleska [2003, s. 147 i n.], natomiast J. Szambelańczyk
[2006] oraz zespół A. Gospodarowicza [2008] wykorzystują ją do badań nad funkcjonowaniem banków spółdzielczych w Polsce. Metodę tę stosuje też Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego, opracowując informacje o sytuacji banków.
Bazę empiryczną analizy stanowią najnowsze dostępne dane finansowe polskich
banków spółdzielczych, publikowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Uwzględniono jedynie dane o dużej przydatności dla ocen i wniosków formułowanych w artykule. Pewnym uproszczeniem analizy jest zbiorcza ocena niejednorodnej
pod względem wielkości grupy polskich banków spółdzielczych.
Analizę konkurencyjności banków spółdzielczych na postawie miar efektywności uzupełniono rozważaniami na temat niektórych ograniczeń w ich działalności
oraz znaczenia banków spółdzielczych dla lokalnej gospodarki.

3. Konkurencyjność i efektywność banków spółdzielczych
We współczesnej literaturze ekonomicznej można spotkać wiele definicji konkurencji i konkurencyjności charakteryzujących się zróżnicowanym stopniem ogólności.
Konkurencyjność definiowana jest zarówno jako stan podmiotu konkurencyjnego
polegający na jego zdolności do przetrwania i osiągania celów [Stankiewicz 2005,
s. 36], jak też jako proces polegający na właściwej kombinacji aktywów materialnych i niematerialnych (potencjał konkurencyjny) kształtujących wartość podmiotu
oraz na umiejętności zarządzania każdą z tych grup aktywów [Pietrzak 2003, s. 8].
Używane są też określenia „pozycja konkurencyjna” oraz „przewaga konkurencyjna”.
Przewaga konkurencyjna jest odzwierciedleniem lub też efektem zajmowanej przez
bank pozycji konkurencyjnej. Jest to nadrzędna pozycja banku wobec konkurentów.
Podstawowym rezerwuarem źródeł przewagi konkurencyjnej i osiąganej pozycji
konkurencyjnej jest potencjał konkurencyjności rozumiany jako ogół zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, niezbędnych do funkcjonowania na
konkurencyjnym rynku [Woźniewska 2010, s. 329; Stankiewicz 2005, s. 89].
Konkurencja na rynku bankowym ma swą specyfikę. Nie sposób zatem przenieść dorobek teorii konkurencji z innych dziedzin bez uwzględnienia specyfiki sektora, który charakteryzuje przede wszystkim szczególna rola, jaką odgrywa w gospodarce, duży wpływ unormowań regulujących działalność banków oraz
specyficzne cechy usług [Woźniewska 2011, s. 33]. Wyjątkową specyfiką charakteryzuje się konkurencyjność banków spółdzielczych, bowiem tradycja, uwarunkowania historyczne oraz przepisy prawa pozwoliły wypracować w sektorze bankowości
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spółdzielczej charakterystyczne formy własności oraz sposoby funkcjonowania, sytuując jednocześnie te banki w regionie. Bank spółdzielczy jest zarówno bankiem,
jak i spółdzielnią, co wpływa na jego cechy, zasady i cele działania [Domańska-Szaruga 2007, s. 87 i n.]. Jest to również źródłem ograniczeń, z którymi banki spółdzielcze muszą się mierzyć [szerzej: Domańska-Szaruga, Świrska 2013, s. 89-90].
Przy ocenie pozycji konkurencyjnej banku dużą wagę przywiązuje się do wyników finansowych i efektywności banku. Atrakcyjność miar kondycji ekonomiczno-finansowej polega na tym, że są one wymierne i porównywalne, a ich wzrost powszechnie uznawany za dowód aktywności banku i sprawności jego zarządu. Jak
wynika z danych prezentowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
[Analiza sytuacji… 2013, s. 11; Informacja o sytuacji… grudzień 2013, s. 23], w
okresie 2010 – VI 2012 w sektorze banków spółdzielczych obserwowano poprawę
dynamiki wyniku finansowego i jednoczesny spadek udziału wyniku finansowego
banków spółdzielczych w wyniku sektora bankowego. Koniec roku 2012 oraz rok
2013 to zmniejszenie wyniku finansowego banków spółdzielczych. Przyczyną spadku wyniku netto w tym okresie jest przede wszystkim struktura wyniku odsetkowego (tabela 1), która powoduje znaczny spadek marży odsetkowej (marża ta wynosiła
około 10% w 2002 r.). Spadek marży obserwuje się również w sektorze banków
komercyjnych, jednak nie jest on tak znaczny, jak w sektorze banków spółdzielczych.
Tabela 1. Przychody odsetkowe, koszty odsetkowe i marża banków spółdzielczych (w %)

Przychody
odsetkowe
Koszty
odsetkowe
Marża

2010

2011

I-VI
2012

I-IX
2012

2012

I-III
2013

I-VI
2013

I-IX
2013

I-IX
2012

6,6

6,9

7,1

7,1

7,1

6,2

5,9

5,7

5,6

2,4
4,1

2,6
4,3

2,7
4,3

2,8
4,4

2,8
4,3

2,7
3,5

2,5
3,4

2,3
3,4

2,2
3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Analiza sytuacji… 2013, s. 15; Informacja o sytuacji…
październik 2013, s. 17; Informacja o sytuacji… grudzień 2013, s. 25; Informacja o sytuacji
… kwiecień 2014].

Spadek marży w sektorze banków spółdzielczych spowodowany jest między innymi wynikiem presji konkurencyjnej ze strony banków komercyjnych na rynkach
lokalnych oraz mniejszych dochodów z tytułu lokat nadwyżek pasywów w bankach
zrzeszających. Dodatkowo spadek ten nie jest rekompensowany wzrostem skali
działania, co przekłada się bezpośrednio na wynik działalności bankowej i spadek
efektywności. Na negatywne tendencje w obszarze efektywności wskazuje analiza
wskaźnika kosztów operacyjnych (C/I), rentowności aktywów (ROA) i rentowności
funduszy własnych (ROE) banków spółdzielczych w porównaniu z bankami komercyjnymi (rys. 1, 2, 3).
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1,6

1,8

1,6
1,2

1,4

1,6

1,8

1,6

1,8

1,7

1,5
1,5

1,3

1,18

1,12
1,1

1,0

1,32
1,24

0,83
0,5

1,23

1,14

1,19
0,81

0,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
banki spółdzielcze

banki komercyjne

Rys. 1. Rentowność aktywów (ROA) banków spółdzielczych i banków komercyjnych
w latach 2001-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Domańska-Szaruga 2007, s. 126; Raport o sytuacji… 2009;
2010; 2011; 2012; 2013; 2014].
25,0
20,0

19,4

20,8

10,0
5,0
0,0

22,9

18,3

18,2

15,0

23,1

12,2
12,8

17,1 17,6

14,7

17,2

21,0
19,6
10,54 10,46
8,22

5,2

10,19

5,4

12,51
11,59

11,16
11,13

10,24
7,90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
banki spółdzielcze

banki komercyjne

Rys. 2. Rentowność funduszy własnych (ROE) banków spółdzielczych i banków komercyjnych
w latach 2001-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Domańska-Szaruga 2007, s. 126; Raport o sytuacji… 2009;
2010; 2011; 2012; 2013; 2014].

Według danych sprawozdawczych na koniec czerwca 2013 r. wszystkie banki
spółdzielcze spełniały minimum kapitałowe wynoszące 1 mln euro, jak też posiadały wymagany współczynnik wypłacalności większy niż 8% [Informacja o sytuacji…
październik 2013, s. 18]. Wysoki współczynnik wypłacalności nie gwarantuje jednak automatycznie sukcesu, ponieważ nie uwzględnia ważnych aspektów jakościo-
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Rys. 3. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) banków spółdzielczych i banków komercyjnych
w latach 2006-2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Raport o sytuacji… 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014].

wych zarządzania bankiem oraz pewnych rodzajów ryzyka nieoderwalnie związanych z jego działalnością. Poza tym wzrost współczynnika wypłacalności przekłada
się co do zasady na spadek rentowności banku (zmniejsza się tzw. wskaźnik długu
do kapitału, czyli wskaźnik dźwigni finansowej), mierzonej najczęściej wskaźnikiem rentowności aktywów i funduszy własnych [Zaleska 2003, s. 149].
Zwrócić należy też uwagę na zmiany w strukturze portfela kredytowego banków
spółdzielczych. Banki spółdzielcze tracą pozycję w finansowaniu potrzeb kredytowych gospodarstw domowych na rzecz zaangażowania w kredytowanie przedsiębiorstw – obszar bardziej ryzykowny i mniej przez nie rozpoznany. Zmiany te mogą
w przyszłości niekorzystnie oddziaływać na wyniki i konkurencyjność banków spółdzielczych [Domańska-Szaruga, Świrska 2013, s. 94; Pruski 2012].
Analiza danych dotyczących efektywności banków spółdzielczych na tle banków komercyjnych nie uprawnia do pozytywnej oceny ich konkurencyjności w zakresie obsługi lokalnych instytucji, firm i osób prywatnych. Determinanty efektywności i konkurencyjności banków spółdzielczych wynikają zarówno z przesłanek
formalnoprawnych, jak też ze szczególnych warunków funkcjonowania. Banki spółdzielcze muszą bowiem mierzyć się z co najmniej kilkoma ograniczeniami swej
działalności. Wskazać można w tym miejscu na przykład na dwoistość charakteru
(bank i spółdzielnia), działalność w obszarze mniejszej efektywności oraz dość wąski zakres tradycyjnych produktów bankowych, trudności w korzystaniu z efektów
większej skali działalności, spółdzielczy rodzaj własności ograniczający możliwości
powiększenia kapitału czy konkurencję ze strony banków komercyjnych. Ograni-
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czenia te potęgowane są dodatkowo przez normy nadzorcze spójne z technikami
zarządzania w dużych bankach komercyjnych (zwłaszcza normy w zakresie zarządzania ryzykiem), co wydaje się szczególnie istotne w obliczu implementacji przepisów pakietu regulacyjnego Bazylea III.

4. Znaczenie banków spółdzielczych
dla funkcjonowania lokalnej gospodarki
W prawidłowo funkcjonującej gospodarce istnieje miejsce dla dużych banków globalnych oraz lokalnych instytucji bankowych. W bankowości z pojęciem instytucji
lokalnej najbardziej utożsamiane są banki spółdzielcze. Działalność tych podmiotów polega na świadczeniu klasycznych usług pośrednictwa finansowego, usług czytelnych, świadczonych na rzecz lokalnych firm i osób fizycznych. Niestety, analiza
danych liczbowych charakteryzujących sektor bankowości spółdzielczej w Polsce
nie wskazuje na prawdopodobny wzrost ich konkurencyjności. Należy jednak zastanowić się, czy kryterium oceny efektów działalności powinny być jedynie liczby
i wskaźniki. Przecież w swej istocie banki spółdzielcze nie funkcjonują po to, by
uczestniczyć w głównym nurcie rynków finansowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że na konkurencyjnym rynku efektywność jest warunkiem brzegowym uczestniczenia w grze rynkowej. Banki spółdzielcze powinny więc wykorzystać swe wyróżniające cechy oraz posiadany potencjał w poszukiwaniu źródeł efektywności
i konkurencyjności. Należy w tym miejscu wskazać, że banki spółdzielcze mogą
odegrać bardzo ważną rolę związaną z rozwojem lokalnych przedsiębiorstw i społeczności. Lokalne firmy to podmioty na tyle małe, że mogą być obsługiwane przez
partnerów finansowych z rynku lokalnego.
Banki spółdzielcze przyczyniają się do intensyfikacji rozwoju lokalnego poprzez
mobilizację oszczędności oraz efektywną alokację. Funkcję tę spełniają, jeśli zgodnie z przytoczoną zasadą „lokalny pieniądz na potrzeby lokalnego środowiska” mobilizowane środki są inwestowane w tym samym regionie, z którego je pozyskano.
W bankach spółdzielczych obserwuje się jednak znaczną nadwyżkę przyjętych depozytów nad udzielonymi kredytami (tabela 2). Wolne środki lokowane są w bankach zrzeszających, te zaś inwestują środki na rynku finansowym. Oznacza to transferowanie funduszy poza region, na którym zostały zgromadzone.
Tabela 2. Depozyty i kredyty w bankach spółdzielczych (2010-2012, mld zł)
2010
Depozyty
Kredyty

2011

2012

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

54,1
40,2

54,5
41,9

55,9
43,2

60,1
43,3

62,2
44,2

62,1
46,3

62,7
48,2

66,3
48,9

68,5
49,5

68,5
51,6

68,8
53,1

72,9
53,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sytuacja w sektorze… 2012].
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W celu intensyfikowania lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju lokalnych środowisk i odwrócenia tendencji do nierównomiernego rozwoju różnych regionów kraju
wskazane jest ograniczenie drenażu finansowego, gdyż niezbilansowanie wolumenu
depozytów i kredytów na obszarze działalności banku w długim okresie stwarza
ryzyko degradacji gospodarczej tego obszaru. W takiej sytuacji tradycyjna misja
banku spółdzielczego nie zostaje wypełniona, a terytorialny drenaż oszczędności nie
prowadzi do równomiernego rozwoju regionów, lecz do polaryzacji gospodarczej
[Szambelańczyk 2006, s. 110-111].
Banki spółdzielcze mogą też być tymi podmiotami finansowymi, które odegrają
istotną rolę w procesie ograniczania wykluczenia finansowego. Predestynowane są
do tego ze względu na sieć placówek i ich lokalne rozmieszczenie, gdyż zjawisko
wykluczenia w przeważającej liczbie przypadków dotyczy obszarów wiejskich.
Z punktu widzenia rozwoju lokalnych społeczności szczególnie istotny wydaje
się problem wykluczenia kredytowego. Wykluczenie kredytowe to sytuacja, w której osoby prywatne (gospodarstwa domowe) napotykają poważne trudności w dostępie do usług kredytowych w bankach bądź w ogóle pozbawione są możliwości zaciągnięcia kredytu czy pożyczki [Dziawgo 2013, s. 161]. Dość często z powodu
wykluczenia kredytowego klienci banków, którzy nie mają zdolności kredytowej,
decydują się na realizację operacji kredytowych poza sektorem bankowym, popadając częstokroć w spiralę zadłużenia [Domańska-Szaruga, Rak 2013].
Problemy z realizacją operacji kredytowych mają też lokalne małe i średnie
przedsiębiorstwa. Sformalizowane procedury badania zdolności kredytowej powodują konieczność przedstawienia bankowi wielu danych finansowych w celu umiejscowienia klienta w danej przestrzeni biznesowej. Problemem staje się często kwestia dostosowania rachunkowości firmy do wymagań banku oraz zabezpieczenie
zwrotu kredytu. W zakresie łagodzenia dostępu lokalnych przedsiębiorstw do kredytu współpraca banków lokalnych z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu (np.
funduszami poręczeniowymi) wydaje się bardziej realna niż banków globalnych.
Istnieje wiele innych obszarów (poza wyżej opisanymi), w których banki spółdzielcze mogłyby zdobyć pozycję lidera w lokalnym środowisku. Jednym z warunków konkurowania jest jednak efektywność finansowa. Z tego powodu rozwój polskich banków spółdzielczych wiąże się z nieuchronnymi zmianami w ich modelu
biznesowym i organizacyjnym.

5. Wnioski
Podejmując próbę podsumowania zagadnień będących przedmiotem rozważań zawartych w artykule, należy wskazać na kilka istotnych wniosków:
1. Analiza podstawowych wskaźników finansowych banków spółdzielczych
wskazuje na negatywne tendencje w obszarze ich efektywności, a co za tym idzie,
konkurencyjności na rynku lokalnym.
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2. Wskazane niekorzystne tendencje są spowodowane między innymi skalą
działania banków spółdzielczych, zakresem świadczonych usług i strukturą obsługiwanych klientów (banki spółdzielcze operują na grupie klientów mniej rentownych).
Dodatkowo konkurencja ze strony banków komercyjnych, zyskujących dzięki możliwościom technicznym dostęp do klientów banków spółdzielczych bez potrzeby
prowadzenia placówek w małych miejscowościach, powoduje zmniejszenie konkurencyjności banków lokalnych.
3. Banki spółdzielcze mogą odgrywać bardzo ważną rolę związaną z rozwojem
lokalnych przedsiębiorstw i społeczności, potrzebne są jednak zmiany w ich modelu
biznesowym, prowadzące między innymi do wzrostu efektywności i konkurencyjności.
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COMPETITIVENESS OF COOPERATIVE BANKS
AS LOCAL COMMUNITY PARTNERS
Summary: The purpose of this article is to assess the competitiveness of the Polish cooperative
banks according to the indices that characterize the efficiency of these banks’ operations. The
analysis of basic financial ratios was the method of research. The most recent available
financial data of Polish cooperative banks, published by the Financial Supervision Authority,
constituted the empirical data base necessary for the analysis. Their evaluation does not entitle
to a positive assessment of the competitiveness of the cooperative banks as partners of local
institutions, businesses and individuals. However, it points out the need for the reflection on
the business model of these banks.
Keywords: local development, sustainable development, cooperative bank, competitiveness,
efficiency.
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