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WP YW STRUKTURY RYNKU I WIELKO CI 
BANKÓW NA STABILNO  SEKTORÓW 

BANKOWYCH UE

WST P

Z uwagi na post puj c  deregulacj  i liberalizacj  rynków oraz dynamiczny roz-
wój innowacji produktowych przed kryzysem finansowym z 2008 r., banki komer-
cyjne, wcze niej postrzegane równie  jako instytucje zaufania publicznego, zacz y 
by  okre lane mianem przemys u bankowego, nastawionego g ównie na coraz wi k-
sze zyski. Banki koncentrowa y si  g ównie na zwi kszaniu zyskowno ci poprzez 
anga owanie si  w fuzje i przej cia oraz poprzez zwi kszenie akcji kredytowej, 
wykorzystuj c coraz bardziej skomplikowane instrumenty finansowe. Poszczególne 
banki stawa y s  coraz wi ksze, co spowodowa o wzrost ich znaczenia w gospo-
darce. Obecnie system bankowy, wcze niej przedstawiany jako bierny agregat, nie 
tylko silnie reaguje na zmiany zachodz ce w otoczeniu makroekonomicznym, ale 
równie  ma ogromny wp yw na sfer  realn . Pojawi  si  tak e problem banków 
„zbyt du ych, by upa ” (Too Big to Fail, TBTF), których ratowanie nios o za sob  
ogromne koszty spo eczne. W czasie ostatniego kryzysu finansowego rz dy na ca-
ym wiecie zmuszone by y ratowa  niewyp acalne banki udzielaj c im gwarancji, 

wspieraj c je kapita owo lub nacjonalizuj c w obawie przed destrukcyjnymi skut-
kami ich upad o ci dla systemu finansowego i ca ej gospodarki. Istniej  równie  
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badania wskazuj ce, e nadmierne rozmiary banków maj  negatywny wp yw na 
ryzyko systemowe1. Dlatego we wspó czesnych gospodarkach, w celu zminimali-
zowania skutków przysz ych kryzysów, uwidoczniono potrzeb  g bokich zmian 
dotycz cych aspektów regulacyjnych w UE oraz stworzono instytucjonalne ramy 
polityki makroostro no ciowej. 

Ponadto ostatni kryzys finansowy ponownie spowodowa  publiczn  debat  na 
temat wp ywu koncentracji w sektorze bankowym na stabilno  finansow , ponie-
wa  to w a nie nadmiern  konkurencj  panuj c  na rynku bankowym, zwi zan  
z gwa townym wzrostem kredytów, wielu badaczy uwa a za przyczyn  kryzysu. 
Kryzys dodatkowo uwidoczni  problem braku zaufania na rynkach finansowych, 
który doprowadzi  do upadku niektórych banków oraz kryzysów zad u eniowych 
pa stw, które trwaj  po chwil  obecn . Dodatkowo sytuacja w sektorach bankowch 
UE ma wp yw na dalsze perspektywy Unii Europejskiej, zarówno jako projektu 
politycznego, jak i gospodarczego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian w strukturze sekto-
rów bankowych pa stw UE, zarówno przed kryzysem finansowym, jak i w czasie 
kryzysu, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli struktury rynku bankowego i pozio-
mu konkurencji oraz ich wp ywu na stabilno  sektorów bankowych Unii Europej-
skiej (UE-27). W artykule przedstawiono wyniki analizy empirycznej opieraj c si  
na danych panelowych sektorów bankowych UE-27 dotycz cych wp ywu struktu-
ry rynku na stabilno ci sektora bankowego w podziale na ma e sektory bankowe 
w tzw. pa stwach nowej unii UE-12 (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, otwa, Malta, 
Polska, S owacja, S owenia, W gry, Bu garia i Rumunia) oraz du e sektory ban-
kowe w pa stwach starej unii UE-15 (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, 
Wielka Brytania oraz W ochy).

Artyku  opisuje metody pomiaru konkurencji, wp yw konkurencji na stabilno  
sektora bankowego, sytuacj  w sektorze bankowym UE-27, a tak e wyniki analizy 
ilo ciowej opartej na danych panelowych z sektorów bankowych UE-27. 

1. METODY POMIARU KONKURENCJI W SEKTORZE BANKOWYM

Konkurencja mi dzy bankami jest szerokim poj ciem, obejmuj cym wiele 
aspektów zachowania banków. Deregulacja rynków finansowych, nast puj ca za 
deregulacj  gospodarek pa stw wysoko rozwini tych, sprawi a zniesienie barier 
ograniczaj cych konkurencj  na rynkach finansowych, w szczególno ci w sektorze 
bankowym. Zjawiska te spowodowa y znaczny wzrost poziomu konkurencji oraz 

1 L. Laeven, L. Ratnovski, H. Tong, Bank size, capital, and systemic risk: Some international 
evidence, „Journal of Banking & Finance” 2016, 69, s. 25–34.



Problemy i pogl dy

23

zmieni y pozycj  banku z bezpiecznego po rednika i instytucji zaufania publiczne-
go w agresywne przedsi biorstwo dzia aj ce na rynku globalnym, nastawione na 
maksymalizacj  zysku i generowanie warto ci dla akcjonariuszy. Wzrost poziomu 
konkurencji, innowacje finansowe na rynkach oraz niew a ciwe regulacje pozwa-
laj ce na podejmowanie zbyt wysokiego ryzyka uwa a si  za przyczyny globalnego 
kryzysu finansowego. Dlatego utrzymanie w a ciwego poziomu konkurencji w sek-
torze bankowym jest bardzo istotne z punktu widzenia stabilno ci finansowej; 
wa nym zagadnieniem jest te  ledzenie zmian konkurencji w czasie.

Teoria badania konkurencji w sektorze bankowym, która w literaturze angiel-
skoj zycznej nosi nazw  Industrial Organization Approach of Banking (IOAB) 
wykorzystuje modele z teorii przedsi biorstw i obejmuje identyfikacj  kluczowych 
czynników wp ywaj cych na podejmowanie decyzji przez banki, ocen  i pomiar 
struktury konkurencji na rynkach bankowych i zwi zanych z tym implikacji dla 
sektora bankowego i spo ecze stwa oraz ocen  skutków regulacji w sektorze ban-
kowym2. Powy sza teoria opiera si  na teorii ekonomicznej zajmuj cej si  organi-
zacj  rynku i konkurencj  (Industrial Organization, IO) oraz nowej empirycznej 
teorii konkurencji (New Empirical Industrial Organization, NEIO), która powsta a 
na bazie krytyki IO.

W ramach tradycyjnej teorii IO mo na wymieni  paradygmat struktura – tak-
tyka – wynik (structure–conduct–performance paradigm, SCP) opisuj cy zale no  
mi dzy struktur  rynku, taktyk  dzia ania i wynikiem oraz teori  okre lon  jako 
hipotez  tzw. efektywnej struktury rynku (efficient structure hypothesis, ESH), 
które maj  zastosowanie zarówno w teorii przedsi biorstw, jak równie  w teoriach 
badania konkurencji w sektorze bankowym, w ramach teorii IOAB.. Zarówno 
w modelu SCP, jak i w modelu ESH, miary poziomu koncentracji (tzn. CRk

3 oraz 
indeksy Herfindahla-Hirschmana (HHI)4 s  wykorzystywane do obja niania przy-
czyn zachowa  niekonkurencyjnych i s  traktowane równie  jako miary skutków 
niejednakowej efektywno ci uczestników rynku5.

Metody oparte na teorii IO s  niewystarczaj ce do pomiaru konkurencji, po-
niewa  bazuj  g ównie na miarach koncentracji i okre laj  poziom konkurencji 
jedynie na podstawie struktury rynku. Do metod opartych na nowej teorii organi-
zacji rynku i konkurencji NEIO, w ramach teorii IOAB, zalicza si  m.in. metod  
Panzara i Rosse’a (P–R), indeks Lernera oraz wska nik Boone’a. Powy sze metody 

2 Por. D. Van Hoose, The Industrial Organization of Banking, Bank Behavior, Market Structure 
and Regulation, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010.

3 CRk oznaczaj  odpowiednio udzia  w rynku k najwi kszych banków w kredytach brutto, akty-
wach netto, depozytach w aktywach.

4 Wska nik Herfindahla-Hirschmana (HHI) – liczony jest jako suma kwadratów udzia u w rynku 
poszczególnych banków komercyjnych (np. w kredytach brutto, aktywach netto, depozytach). 

5 Zob. M. Paw owska, Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Wydawnic-
two C.H. Beck, Warszawa 2014.
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te  maj  swoje zalety i wady6. Nale y równie  zauwa y , e zwykle nie ma uniwer-
salnych metod, dlatego nale y stosowa  metody pomiaru konkurencji dostosowane 
do specyfiki danego sektora, aby otrzyma  prawid owe wyniki jej pomiaru. Warto 
te  stosowa  wiele metod, a podobne wyniki uzyskiwane z ich wykorzystaniem 
czyni je pewniejszymi. 

Metoda Panzara i Rosse’a (P–R) s u y do pomiaru konkurencji w sektorze 
bankowym i pozwala na uzyskanie podzia u struktury organizacyjno-produkcyj-
nej rynku na monopol lub oligopol, konkurencj  monopolistyczn  oraz konkuren-
cj  doskona . Panzar i Rosse zdefiniowali miar  konkurencji jako warto  sumy 
elastyczno ci funkcji przychodu, znan  w literaturze jako statystyk  H, która 
przybiera warto ci z przedzia u (– , 1). Rosn ca warto  statystyki H oznacza 
rosn cy poziom konkurencji w sektorze bankowym7. Kolejn  miar  wykorzystan  
w analizie konkurencji w sektorze bankowym jest indeks Lernera8, który mierzy 
tzw. mar  monopolisty. W przypadku konkurencji doskona ej indeks Lernera 
L = 0 (przedsi biorstwa w konkurencji doskona ej nie maj  adnej si y rynko-
wej). Dodatnie warto ci indeksu Lernera L wskazuj  na istnienie si y rynkowej. 
Im wi ksza warto , tym wi ksza si a rynkowa banku i mniejsza konkurencja na 
rynku. W przypadku monopolu indeks Lernera wynosi L = 1/e, gdzie e to warto  
cenowej elastyczno ci popytu. Indeks Lernera L przybiera warto ci z przedzia u 
(0, 1). Rosn ca warto  indeksu Lernera, w odró nieniu od statystyki H, wskazu-
je na spadek konkurencji i wzrost si y rynkowej (market power) banku. 

W badaniach konkurencji w sektorze bankowym oprócz szeroko wykorzystywa-
nej statystyki H i indeksu Lernera jest równie  stosowany tzw. wska nik Boone’a, 
zaproponowany przez Boone’a9, który opiera si  na hipotezie ESH. Metoda Boone’a 
opiera si  na hipotezie tzw. efektywnej struktury rynkowej (ESH), bazuj cej na 
za o eniu, e przedsi biorstwa bardziej efektywne (o ni szych kosztach kra co-
wych) maj  wi ksz  si  rynkow  i dlatego osi gaj  znaczne zyski. Efekt ten jest 
tym silniejszy, im poziom konkurencji jest wy szy. Miar  poziomu konkurencji jest 
parametr b, który osi ga warto ci mniejsze od zera. Im poziom konkurencji jest 
wy szy, tym warto  bezwzgl dna ujemnego parametru b, okre laj ca wska nik 
Boone’a, jest wi ksza10.

W niniejszym opracowaniu jako miar  konkurencji w sektorze bankowych UE 
wykorzystano indeks Lernera. 

 6 Ibidem.
 7 Ibidem.
 8 A. Lerner, The concept of monopoly and the measurement of monopoly Power, „Review of Eco-

nomic Studies” 1934, 1, s. 157–175.
 9 J. Boone, Competition, CEPR DP 2636, December 2000.
10 M. Leuvensteijn, J.A. Bikker, A. Rixtel, C.K. Sørensen, A new Approach to measuring competi-

tion in the loan markets of the euro area, EBC Working Paper Series, 768, June 2007, s. 9–12.
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2.  WP YW STRUKTURY RYNKU NA STABILNO  
SEKTORA BANKOWEGO. PRZEGL D LITERATURY

Globalny kryzys finansowy ponownie wywo a  publiczn  debat  na temat wp y-
wu konkurencji i koncentracji w sektorze bankowym na stabilno  finansow . Do-
datkowo, wzrost znaczenia banków w gospodarce spowodowa , e zwi kszy o si  
zapotrzebowanie na badania empiryczne oraz na rozwój metod badawczych doty-
cz cych sektora bankowego, w tym bada  konkurencji11. Nale y jednak zauwa y , 
e od dawna trwa naukowa debata w celu rozstrzygni cia problemu i nie istnieje 

konsensus naukowy, czy konkurencja w sektorze bankowym prowadzi do mniejszej 
czy wi kszej stabilno ci12. 

Przed kryzysem finansowym w wielu opracowaniach czytamy, e nadmierna 
konkurencja przynosi zagro enie stabilno ci z uwagi na podejmowanie przez ban-
ki coraz wi kszego ryzyka13. Z drugiej strony14 wykazano, e ni sza konkurencja, 
która prowadzi do wy szych stóp procentowych, mo e powodowa  wi ksze ryzy-
ko po stronie przedsi biorstw z uwagi na du e prawdopodobie stwo wyst pienia 
kredytów zagro onych. Ponadto wi ksza konkurencja mo e zwi kszy  finansow  
stabilno  poprzez wypchni cie z rynku niestabilnych banków15. Przed kryzysem 
finansowym m.in. Cetorelli16 potwierdzi , e generalnie wzrost konkurencji w sek-
torze bankowym jest pozytywny dla rozwoju gospodarczego, jednak istniej  kana-
y, przez które mo e on oddzia ywa  negatywnie, np. wi ksza konkurencja mo e 

prowadzi  do wzrostu liczby kredytów na rynku i zwi kszenia udzia u kredytów 
zagro onych. Vives17 wskaza  na wa n  rol  konkurencji w sektorze bankowym 
i wykaza , e niektóre aspekty konkurencji w sektorze bankowym (jak np. niskie 
bariery wej cia oraz otwarto  na mi dzynarodowy kapita ) s  pozytywnie skore-
lowane z poziomem stabilno ci. Autor stwierdzi , e konkurencja mo e zwi kszy  
niestabilno  finansow  zarówno po stronie deponentów, jak i kredytobiorców, 

11 H. Degryse, M. Kim, S. Ongena, Microeconometrics of Banking: Methods, Applications and 
Results, Oxford University Press 2009.

12 K. Schaeck, M. ihák, S. Wolfe, Are More Competitive Banking Systems More Stable, IMF Wor-
king Paper 2006, WP/06/143, Washington, D.C.; K. Schaeck, M. ihák, How Does Competition 
Affect Efficiency and Soundness in Banking? ECB Working Paper 2008, No. 932.; X. Vives, 
Competition and Stability in Banking, Policy Insight 2010, No. 50.

13 M.C. Keeley, Deposit Insurance Risk and Market Power in Banking, „American Economic Re-
view” 1990, 80, s. 1183–1200; S. Greenbaum, A. Thakor, Contemporary Financial Intermedia-
tion, 2nd Edition, Burlington, MA: Academic Press, 2007.

14 J.H. Boyd, G. De Nicolò, and A.M. Jalal, Bank Risk-Taking and Competition Revisited: New 
Theory and New Evidence, IMF Working Paper, WP/06/297, 2006.

15 J.A. Bikker, M. Leuvensteijn, A New measure of competition in the financial industry, Routled-
ge, London 2014.

16 N. Cetorelli, Real Effects of Bank Competition, „Journal of Money, Credit and Banking”, 36 (3), 
June 2004, Part 2, The Ohio State University Press, s. 544–558.

17 X. Vives, Competition and Stability in Banking, Policy Insight 2010, No. 50.
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co prowadzi do wzrostu podejmowanego ryzyka – dlatego wa ne jest okre lanie 
optymalnego poziomu konkurencji, i zarekomendowa , aby ogólne zasady polityki 
konkurencji by y zastosowane do sektora bankowego z uwzgl dnieniem specyfiki 
tego sektora oraz ram instytucjonalnych.

Interwencje pa stwa w sektorze bankowym, kryzys zad u eniowy w krajach 
strefy euro oraz niezadowolenie spo ecze stw z ratowania banków z pieni dzy 
podatników spowodowa y, e zacz  narasta  problem banków zbyt du ych aby 
upa  (TBTF). Problem ten oraz mo liwo ci jego rozwi zania równie  porusza-
no w wielu raportach i artyku ach naukowych18. W Raporcie Banku wiatowego: 
Rethinking the Role of the State in Finance19 szeroko omówiono rol  pa stwa 
w sektorze bankowym i jego wp yw na konkurencj . Raport co prawda podkre la, 
e niektóre interwencje mog  mie  negatywny efekt (szczególnie krótkookresowy), 

jednak d ugookresowo pa stwo pe ni bardzo wa n  funkcj , zw aszcza w zapewnie-
niu nadzoru finansowego, zapewnianiu zdrowej konkurencji przez w a ciw  poli-
tyk  regulacyjn  oraz poprzez wzmocnienie infrastruktury finansowej. W raporcie 
stwierdzono, e konkurencja mo e nawet pomóc w zwi kszaniu efektywno ci, je eli 
s  dobre regulacje i dobry nadzór. W ród wielu rozwi za  wskazywano tutaj na 
ró ne mo liwo ci, np. w raporcie Liikanena zarekomendowano oddzielenie ban-
kowo ci inwestycyjnej od detalicznej oraz wskazano, e banki powinny wróci  do 
modelu tradycyjnej bankowo ci opartej na zaufaniu klienta. W raporcie Vicker-
sa jako jedn  z mo liwo ci wskazuje si  wzrost konkurencyjno ci i efektywno ci. 
Ratnovski20 równie  podkre li  konieczno  tworzenia nowej polityki konkurencji 
dotycz cej dopuszczalnego zakresu produktowego dzia alno ci banków, a nie tylko 
struktury rynku. 

Wa n  kwesti  jest zwi zek mi dzy konsolidacj  systemu bankowego i wywo-
anymi przez ni  zmianami koncentracji a konkurencj  w sektorze bankowym. 

W wi kszo ci prac po wi conych relacjom mi dzy wzrostem koncentracji a konku-
rencj  na podstawie analiz empirycznych stwierdzono, e nie ma jednoznacznych 

18 A.I. Fernández, F. González, N. Suárez, How do bank competition, regulation, and institutions 
shape the real effect of banking crises? International evidence, „Journal of International Money 
and Finance” 2013, 33, s. 19–40; J. Vickers, Some economics of banking reform, University 
of Oxford, Department of Economics, Discussion Paper Series, 2012, 632; E. Liikanen, Final 
Report of the High-level Expert Group on Reforming the Structure of the EU Banking Sector, 
Brussels 2012; World Bank, Rethinking the Role of the State in Finance, Global Financial De-
velopment Report 2013, Washington, D.C.; Ratnovski L., Competition Policy for Modern Banks, 
IMF Working Paper 2013, WP/13/126, Washington, D.C.; L. Laeven, L. Ratnovski, H. Tong, 
Bank size, capital, and systemic risk: Some international evidence, „Journal of Banking & 
Finance” 2016, 69, s. 25–34.

19 World Bank, Rethinking the Role..., op. cit.
20 L. Ratnovski, Competition Policy..., op. cit.
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zwi zków mi dzy wzrostem koncentracji systemu a poziomem jego konkurencji21. 
Zmiany jakie zaobserwowano na rynku bankowym dzia a y na poziom konkurencji 
dwukierunkowo. Z jednej strony fuzje i przej cia powodowa y wzrost koncentracji, 
co os abia o konkurencj , z drugiej strony deregulacja i liberalizacja rynków finan-
sowych prowadzi a do zmniejszania si  barier wej cia i wyj cia, co powodowa o 
wzrost konkurencji. Dlatego wielu badaczy stara o si  znale  odpowied  na pyta-
nie, czy mimo procesu konsolidacji i powstawania coraz to wi kszych banków kon-
kurencja ro nie z uwagi na deregulacj  i liberalizacj  rynków. Wyniki bada  empi-
rycznych dotycz cych kierunku zmian poziomu konkurencji mi dzy bankami w UE 
wykazywa y wzrost konkurencji przed kryzysem w krajach UE-12 i spadek pod-
czas kryzysu22. Wyniki dotycz ce pa stw UE-15 s  ju  jednak niejednoznaczne23. 

Globalny Kryzys Finansowy ujawni , e kraje strefy euro oraz sektory bankowe 
nie s  homogeniczne i obecnie strefa euro jest dotkni ta drug  fal  kryzysu polega-
j c  na nadmiernym zad u eniu peryferyjnych pa stw strefy euro i konieczno ci  
udzielenia im pomocy mi dzynarodowej. Od 4 listopada 2014 roku Europejski Bank 
Centralny (European Central Bank, ECB) zosta  upowa niony do nadzorowania 
stabilno ci finansowej w krajach strefy euro, w szczególno ci do nadzorowania 
instytucji finansowych o znaczeniu systemowym (SIFis). Wspólne przepisy zapo-
biegaj ce upad o ci banków (Resolution)24 obowi zuj  od pocz tku 2016 r. Jedno-
lity mechanizm nadzorczy (SSM) to pierwsza cz  unii bankowej (EBU), dlatego 
w pierwszym roku istnienia SSM podj to prób  oceny, w jakim stopniu SSM spe nia 
deklarowane cele25. Jednak trudno jest jeszcze sformu owa  jednoznaczn  ocen , 
poniewa  w wielu sektorach bankowych UE wzrós  wska nik kredytów zagro o-
nych (NPL)26, co powoduje obawy dotycz ce stabilno ci tych sektorów. Ostatnie 

21 P. Claessens, L. Laeven, What drives bank competition? Some international evidence, „Journal 
of Money, Credit and Banking”, 36 (3), June 2004, part 2, The Ohio State University Press, 
s. 564–583.

22 M. Paw owska, Konkurencja w sektorze bankowym..., op. cit.; S. Clerides, M.D. Delis, S. Kokas, 
A new data set on bank competition in national banking markets, Working Paper 08-2013, Uni-
versity of Cyprus; G. Efthyvoulou, C. Yildrim, Market Power in CEE Banking Sectors and the 
Impact of the Global Financial Cries, Case Network Studies & Analysis 2013, No 452.

23 Por. J.A. Bikker, Competition and Efficiency in Unified European Banking Market, Edward 
Elgar, Cheltenham, UK&Northampton, MA, USA 2004; L. Weill, Bank competition in the EU: 
How has it evolved? „Journal of International Financial Markets” 2013, 26 (c), s. 100–112.

24 Nie s  do tej pory rozstrzygni te plany dotycz ce jednolitego systemu gwarantowania depozy-
tów (ang. Deposit Guarantee Scheme), zobacz http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120626_
pl.htm

25 A. Damaskou, Banks v. SSM: the party has just started, w: J. Ulbrich, C.-Ch. Hedrich, M. Bal-
ling, The SSM at 1, SUERF Conference Proceedings 2016/3.

26 Dane Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego z 2014 r. wskazuj  nast pj ce poziomy wska -
nika NPL: dla W och 18%, dla Grecji 35%, dla Cypru 46% (por. https://www.imf.org/external/np/
sta/fsi/eng/fsi.htm). Wszystkie banki strefy euro maj  w sumie 900 miliardów euro kredytów za-
gro onych (stan na koniec czerwca 2015 r.) (por: IMF, Global Financial Stability Report, 2016).
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dane pokazuj  zatem, e pomimo rozbudowy systemu nadzoru nad bankami nadal 
jest du y kryzys braku zaufania, i brak jest w tej chwili wyników pog bionych 
analiz i bada  dotycz cych dzia a  nadzorczych EBU. Ponadto Brytyjczycy w refe-
rendum 23 czerwca 2016 r. zdecydowali o wyj ciu z UE, co wp ynie zasadniczo na 
zmiany strukturalne i instutucjonalne oraz na wielko  sektora bankowego UE, 
poniewa  sektor bankowy Wielkiej Brytanii jest najwi kszy w UE (por. rysunek 4).

3. ZMIANY SYTUACJI W SEKTORZE BANKOWYM UE-27 

Boomy kredytowe poprzedzaj ce kryzys finansowy spowodowa y, e banki kon-
centrowa y si  na coraz wi kszych zyskach, pomijaj c monitorowanie i w a ciw  
ocen  ryzyka, co doprowadzi o do wzrostu kredytów zagro onych i problemów 
sektora bankowego. Pojawi  si  równie  problem banków TBTF, dla których po-
moc niesie ogromne koszty spo eczne zwi zane z ratowaniem banków z pieni dzy 
podatników. Banki podejmowa y nadmierne ryzyko oczekuj c w razie problemów 
ratunkowych funduszy rz dowych government bailouts27. W wielu raportach or-
ganizacji mi dzynarodowych zacz to zwraca  uwag  na fakt, e stopie  tzw. uban-
kowienia UE w relacji do PKB jest zbyt wysoki28. 

W ostatnim dwudziestoleciu obserwowano coraz szybszy wzrost aktywów sektora 
bankowego na ca ym wiecie, w tym Unii Europejskiej, w szczególno ci w krajach 
strefy euro (por. rysunek 1). Kryzys finansowy prze o y  si  na kryzys zad u eniowy 
w krajach strefy euro. Od 2008 r. gospodarki w krajach strefy euro pogr one s  
w recesji i nie mog  wróci  do poziomu wzrostu sprzed kryzysu (por. rysunek 2). 

Nale y zauwa y , e przed kryzysem w wielu opracowaniach wykazywano po-
zytywny wp yw tzw. ubankowienia (financial deepening) na wzrost gospodarczy. 
Na pocz tku lat 90. powsta o wiele prac stwierdzaj cych dodatni  korelacj  mi dzy 
rozwojem sektora finansowego a wzrostem (co potwierdza o, e wzrost kredytów, 
w rednim okresie, wp ywa pozytywnie na wzrost gospodarczy29). Jednak obok li-
teratury wykazuj cej, e rozwój sektora finansowego pozytywnie wp ywa na wzrost 
gospodarczy, istniej  równie  prace pokazuj ce, e wp yw ten nie jest jednoznaczny 
i jest uzale niony m.in. od czynników instytucjonalnych, warunków makroekono-

27 E. Farhi, J. Tirole, Collective moral hazard, maturity mismatchand systemic bailouts, „Ameri-
can Economic Review{ 2012, 12 (1), 60–93.

28 European Systemic Risk Board (ESRB), Reports of Advisory Scientific Committee, No. 4/June 
2014, Is Europe Overbank?

29 R. Rajan, L. Zingales, Financial Dependence and Growth, „The American Economic Review”, 
88 (3), June 1998, s. 559–589; T. Beck, R. Levine, Stock markets, banks, and growth: Panel 
evidence, „Journal of Banking and Finance” 2004, 28(3), 423–442; R. Levine, Finance and 
Growth: Theory and Evidence, NBER Working Papers 2004, 10766, National Bureau of Econo-
mic Research, Inc.
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micznych, czy wielko ci gospodarki30. Arcand i in.31 wskaza  na optimum rozwoju 
finansowego i wykaza , e istnieje próg dotycz cy wielko ci sektora finansowego, 
powy ej którego dalszy rozwój finansowy wp ywa negatywnie na rozwój gospodar-
czy. W tym opracowaniu stwierdzono, e wzrost udzia u kredytu powy ej 100% 
PKB ma ju  negatywny wp yw na wzrost gospodarczy, co potwierdzili równie  
m.in. Cechetti i in.32

Odpowiedzi  na coraz szybszy wzrost wielko ci aktywów poszczególnych ban-
ków oraz powi zania transgraniczne mi dzy du ymi bankami by o powstanie kom-
pleksowej polityki mi dzynarodowych organizacji w stosunku do instytucji „zbyt 
wa nych, by upa ”. 4 listopada 2011 r. Rada Stabilno ci Finansowej opublikowa a 
list  najwi kszych bankowych korporacji transgranicznych (ang. G-SIFis)33. Dla 
polskiego sektora bankowego ma znaczenie fakt, e niektóre z tych banków s  
bankami matkami banków dzia aj cych w Polsce, np. Unicredit Group i Group 
Crédit Agricole. 

Nale y jednak zauwa y , e sektory bankowe pa stw UE nie s  homogeniczne 
i istnieje wyra ny podzia  na sektory du e tzw. starej unii UE-15 oraz sektory 
ma e pa stw tzw. nowej unii UE-12 (por. rysunki 3 i 4). Podobnie kszta tuje si  
wielko  udzia u aktywów sektorów bankowych w PKB, z wyj tkiem Cypru i Mal-
ty34. W pa stwach UE mo na wyró ni  równie  dwa modele systemu finansowego: 
model anglosaski, oparty na rynkach finansowych, oraz model niemiecko-japo ski, 
w którym g ówn  funkcj  w sektorze finansowym pe ni system bankowy. General-
nie systemy finansowe pa stw tzw. nowej unii UE-12, w tym polski system finan-
sowy, opieraj  si  na bankach.

Wzrost aktywów sektora bankowego, przy jednoczesnym spadku liczby instytu-
cji finansowych z uwagi na fuzje i przej cia, spowodowa , e wzrasta y wska niki 
koncentracji CR5 i HHI. Sektory bankowe o najwi kszej koncentracji to Estonia, 
Holandia, Finlandia, a o najmniejszej koncentracji to Niemcy, Luksemburg i W o-
chy. Porównuj c stopie  koncentracji polskiego sektora bankowego z innymi kraja-
mi Unii Europejskiej, mo na stwierdzi , e jest on na rednim poziomie i ni szym 

30 P.O. Demetriades, K.A. Hussein, Does Financial  Development cause economic growth, time 
series evidence from 16 countries, „Journal of development Economics” 1996, 51 (2), 387–411; 
P.O. Demetriades, S.L. Hook, Finance institutions and economic development, „International 
Journal of Finance and Economics” 2006, 11 (3), 245.

31 J.-L. Arcand, E. Berkes, U. Panizza, Too Much Finance? IMF Working Paper 2012, WP/12/161.
32 S. Cecchetti, M. Mohanty, F. Zampolli, The real effects of debt, BIS Working Papers 2011, 

No. 352, Bank for International Settlements.
33 Kryteria wyodr bniania G-SIFI’s: – wielko  i mi dzynarodowe powi zania banku; – brak szyb-

ko dost pnej substytucji wiadczonych us ug lub odpowiedniej infrastruktury dla wiadczonych 
us ug; – dzia alno  w skali globalnej – re im wielu jurysdykcji prawnych; – z o ono  dzia al-
no ci; – wp yw na system finansowy i gospodark .

34 Zob. M.J. Bijlsma, T. Gijsbert, J. Zwart, The changing landscape of financial markets in Europe, 
the United States and Japan, CPB Discussion Paper, 2013, 238. 
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4.  WYNIKI EMPIRYCZNE – MODEL NA DANYCH PANELOWYCH  

ex post

Konkurencja w sektorze bankowym... op. cit.
From Financial Crash to Debt Crisis,

Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings 
banks
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sektory bankowe, tzw. star  uni  UE-15. Panel B obejmuje mniejsze sektory banko-
we – pa stwa UE-12. Panel C obejmuje wszystkie sektory bankowe pa stw UE-27.

Panel danych zosta  skonstruowany z danych rocznych dotycz cych poszcze-
gólnych sektorów bankowych UE-27. Konstrukcja panelu polega a na po czeniu 
danych z ró nych dost pnych róde . W badaniu wykorzystano roczne statystycz-
ne dane bankowe z Banku wiatowego39 (miary konkurencji, indeksy Lernera), 
MFW (wska niki NPL), EBC (dane statystyczne z bazy danych EBC „Statistical 
Data Warehouse” o sektorach bankowych UE, jak ROE, ROA, CR5, HHI), oraz 
dane makroekonomiczne z Eurostatu (dane o PKB). Panel danych obejmowa  lata 
2004–2012 i zawiera  zarówno dane dotycz ce wska ników mikroekonomicznych, 
jak i makroekonomicznych (dotycz ce przerostu PKB w poszczególnych krajach 
UE-27). 

W celu przeprowadzenia badania ilo ciowego, testuj cego wp yw konkurencji, 
struktury rynku oraz wielko ci sektorów bankowych na ryzyko kredytowe, zosta  
wykorzystany estymator GMM40 (Uogólniona Metoda Momentów) na danych pa-
nelowych zaproponowany przez Arellano i Bonda41, Arellano i Bovera42 oraz Blun-
della i Bonda43. W estymacjach zastosowano system GMM one-step robust. W celach 
diagnostycznych wykorzystano test Sargana oraz testy Arellano–Bonda dla pierw-
szych ró nic: AR (1) oraz AR (2).

W celu przetestowania wp ywu struktury rynku na stabilno  sektorów banko-
wych UE-27 zosta o oszacowane nast puj ce równanie z wykorzystaniem danych 
panelowych:

 Riskit = a+ a0*Riskit–1 + a1*market structureit+a2*sizeit+ a3*othit + 
 + a4business cycleit+ a5fsi+ 

N

j=1
 bj*tj + (1)

Za zmienn  obja nian  przyj to: 
NPLit –  wska nik kredytów zagro onych dla ka dego sektora bankowego UE i 

w okresie t.

39 http://www.worldbank.org/en/research and the St. Louis Fed’s Economic Research web site. 
40 Estymacja modelu za pomoc  estymatora GMM (Generalized Method of Moments) wymaga 

zastosowania w procesie estymacji odpowiednich instrumentów dla zmiennych obja niaj cych, 
które s  nieskorelowane z indywidualnym efektem losowym. 

41 M. Arellano, S.R. Bond, Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an 
application to employment equations, „Review of Economic Studies” 1991, 58, s. 277–297.

42 M. Arellano, O. Bover, Another look at the instrumental-variable estimation of errorcomponents 
models, „Journal of Econometrics” 1995, (68), s. 29–52.

43 R. Blundell, S. Bond, Initial conditions and moment conditions in dynamic panel data models, 
„Journal of Econometrics” 1998, 87, 115–143.
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Za zmienne obja niaj ce, okre laj ce struktur  rynku (marketstructure) przyj to: 
LIit –  indeks Lernera, jako miar  konkurencji dla ka dego sektora bankowego 

UE i w okresie t44,
HHIit –  wska niki koncentracji HHI dla ka dego sektora bankowego UE i w okre-

sie t,
CR5it –  wska niki koncentracji CR5 dla ka dego sektora bankowego UE i w okre-

sie t.

Za zmienne obja niaj ce okre laj ce rozmiar sektora bankowego (size) przyj to: 
sizeit – jako udzia  aktywów sektora bankowego w stosunku do lokalnego PKB.

W modelu przyj to te  inne kontrolne zmienne egzogeniczne (othit), jak: ROEit, ROAit 
dla ka dego sektora bankowego UE i w okresie t–1 oraz logarytm z aktywów (lait) 
poszczególnych sektorów UE, dla ka dego sektora bankowego UE i w okresie t. 

Za zmienne obja niaj ce jako businesscycle przyj to: 
PKBit – wzrost PKB (rok do roku) dla ka dego kraju UE i w okresie t.

W modelu jako zmienn  kontroln  wykorzystano równie  zmienn  binarn  
okre laj c  model sektora finansowego danego kraju UE-27:
(fs) –  przyjmuje warto  1, je li kraj ma model opieraj cy si  na bankach i zero, 

je eli jest to model rynkowy45, dla ka dego kraju i.

W badaniu zastosowano równie  zmienne czasowe tj.
 eit – sk adnik losowy, 
 a1, a2, a3, a4, a5, bj – wspó czynniki regresji.

W tabeli 1 w za czniku przedstawiono statystyk  opisow  g ównych zmiennych 
w modelu. Wyniki estymacji zosta y zaprezentowane w tabelach 2 i 3 w za czniku. 
W tabeli 1 zaprezentowano model bazowy ze zmienn  ROA, w tabeli 2 model dodat-
kowy ze zmienn  ROE. W modelu jako zmienne instrumentalne zastosowano opó -
nienia zmiennej obja nianej oraz opó nienia innych zmiennych egzogenicznych. 
W tabeli 2 przedstawiono wyniki czterech estymacji przeprowadzonych na podsta-
wie modelu (1) z u yciem kolejnych zmiennych obja niaj cych zaprezentowanych 
w tabeli 1. W celu unikni cia wspó liniowo ci przeprowadzono osobne estymacje 

44 Im wi ksza warto c indeksu Lernera, tym wi ksza si a rynkowa banków, a mniejszy poziom 
konkurencji.

45 Mo na wyró ni  dwa modele systemu finasowego: model rynkowy/model anglosaski, który 
oparty jest na rynkach finansowych, oraz model niemiecko-japo ski, w którym g ówn  funkcj  
w sektorze finansowym pe ni system bankowy. 
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z wykorzystaniem kolejnych zmiennych (indeksu Lernera jako miary si y rynkowej 
(LI), wska nika koncentracji (CR5), wska nika koncentracji (HHI), oraz wielko ci 
(la)) dla lat 2004–2012. Jako sprawdzenie poprawno ci wyników modelu bazowego 
przeprowadzono równie  estymacje z u yciem wska nika ROE. W tabelach 2 i 3 
przedstawiono wyniki testów diagnostycznych. Test Sargana wykaza , e zmienne 
instrumentalne zosta y dobrze dobrane.

Wyniki analizy ilo ciowej dotycz cej roli konkurencji w sektorach bankowych 
UE-27 s  niejednoznaczne i wykaza y brak homogeniczno ci mi dzy sektorami 
bankowymi UE-27. Ponadto wspó czynnik opó nionej o jeden okres zmiennej zale -
nej w panelu A jest ujemny i statystycznie istotny, co implikuje, e wska niki NPL 
w kolejnych latach mog y obni a  si 46. Wyniki dla paneli C i B pokaza y jednak, e 
wspó czynnik opó nionej zmiennej zale nej jest statystycznie nieistotny.

Wyniki analizy ilo ciowej z wykorzystaniem panelu A (du e sektory bankowe 
UE-15) wykaza y istotny i dodatni wspó czynnik okre laj cy poziom konkuren-
cji w sektorze bankowym (a1) w estymacji 1, co oznacza, e konkurencja mia a 
znacz cy pozytywny wp yw na stabilno  finansow  dla banków pa stw UE-15. 
Natomiast nieistotny wspó czynnik (a1) otrzymany w estymacjach 2–3 oznacza, 
e zmieniaj ca si  koncentracja nie mia a znacz cego wp ywu na podejmowanie 

ryzyka w ramach banków z pa stw UE-15. Ponadto wyniki estymacji regresji 4 
otrzymane na panelu A wykaza y pozytywny i istotny wspó czynnik (a2), co ozna-
cza, e wielko  sektora bankowego w odniesieniu do PKB jest istotna dla poziomu 
ryzyka w bankach UE-15. Wyniki estymacji 1–4 wykaza y nieistotno  wspó czyn-
ników (a4) i (a5).

Wyniki analizy ilo ciowej z wykorzystaniem panelu B (ma e sektory bankowe) 
s  inne ni  dla panelu A (por. tabela 2). Wyniki wykaza y istotny i ujemny wspó -
czynnik (a1), co oznacza, e si a rynkowa mia a pozytywny wp yw na stabilno  
w obr bie sektorów bankowych UE-12. Podobnie jak w przypadku panelu A, wy-
niki regresji 2–3 wykaza y nieistotno  wspó czynnika (a1) w tabeli 2, co ozna-
cza, e koncentracja nie mia a wp ywu na stabilno  finansow  w obr bie ban-
ków z pa stw UE-12. Natomiast wyniki wykaza y istotny i dodatni wspó czynnik 
(a2) w tabeli 2 w estymacji 1, co oznacza, e wielko  mia a istotny i negatywny 
wp yw na stabilno  finansow  w obr bie banków z pa stw UE-12. Dlatego mo e-
my powiedzie , e rosn ca wielko  sektora bankowego prowadzi do niestabilno ci 
w obr bie UE-12 banków. Ujemny wspó czynnik (a3) uzyskany w estymacjach 2–3 
oznacza, e wzrost rentowno ci mia  pozytywny wp yw na stabilno  finansow  
w UE-12 banków. Ponadto istotny i ujemny wspó czynnik okre laj cy wzgl d-
n  wielko  sektora bankowego oznacza, e wi ksze sektory bankowe w obr bie 

46 D.P. Louzis, A.T. Vouldis, V.L. Metaxas, Macroeconomic and bank-specific determinants of non-
-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan 
portfolios, „Journal of Banking & Finance” 2012, 36, s. 1012–1027.
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UE-12 wykaza y si  wi ksz  stabilno ci  (estymacja 1). Ponadto w estymacjach 2–4 
istotny i ujemny wspó czynnik (a4) oznacza, e spowolnienie wzrostu gospodarcze-
go wp ywa na wzrost NPL i e zdolno  do sp acania kredytów jest procykliczna 
w UE-12. Wreszcie istotny i ujemny wspó czynnik (a5) uzyskany w estymacjach 1–4 
oznacza, e model zorientowany na banki sprzyja  stabilno ci finansowej w obr bie 
UE-12 banków.

Wyniki analizy ilo ciowej z wykorzystaniem panelu C (czyli dla wszystkich ban-
ków w UE-27) wykaza y nieistotno  wspó czynnika (a1) dla estymacji 1. Wydaje 
si , e konkurencja mia a potencjalnie nieistotny wp yw na stabilno  finansow  
w krajach UE-27. Natomiast wyniki wykaza y pozytywny i istotny wspó czynnik 
(a1) w estymacji 2. Oznacza to, e koncentracja mia a jednak wp yw na ryzyko 
w sektorach bankowych pa stw UE-27. Wyniki estymacji 1 wykaza y istotny i do-
datni wspó czynnik (a2) co oznacza, e rosn ca wielko  sektora bankowego w od-
niesieniu do PKB prowadzi do niestabilno ci w obr bie banków z UE-27. Ujemny 
wspó czynnik (a3) uzyskany w estymacji 2 i 4 oznacza, e wzrost rentowno ci mia  
pozytywny wp yw na stabilno  finansow  banków w UE-27. Wreszcie, ujemny 
wspó czynnik (a5) otrzymany w estymacjach 1–4 oznacza, e model finansowy zo-
rientowany na banki mia  pozytywny wp yw na stabilno  finansow  w obr bie 
sektorów bankowych pa stw UE-27.

Wyniki przedstawione w tabeli 3 z wykorzystaniem zmiennej ROE potwierdzaj  
wyniki modelu w odniesieniu do wspó czynników a1, a2, a3, a4, a5. 

Podsumowuj c wyniki analizy panelowej dla paneli A, B i C, mo na stwierdzi , 
e rosn ca wielko  sektora bankowego w odniesieniu do PKB prowadzi a do nie-

stabilno ci finansowej w obr bie sektorów bankowych pa stw UE-27. Konkurencja 
mia a pozytywny wp yw na stabilno  w sektorach bankowych UE-15, podczas gdy 
si a rynkowa mia a pozytywny wp yw na stabilno  w sektorach bankowych UE-12. 
Natomiast koncetracja okaza a si  nieistotna dla stabilno ci w obr bie sektorów 
bankowych UE-15 i UE-12. Ponadto wykazano, e zdolno  do sp acania kredytów 
jest procykliczna w UE-12. Wyniki analizy ilo ciowej wykaza y, e model sektora 
finansowego ma znacz cy wp yw na wzrost ryzyka w okresie analizy. W krajach 
UE-15 (czyli w grupie du ych sektorów bankowych), które maj  modele finansowe 
zorientowane na banki i w których banki utrzymuj  bliskie relacje z klientami (na 
przyk ad Niemcy) kryzys nie by  tak dotkliwy47. Ponadto w UE-12 (czyli w grupie ma-
ych sektorów bankowych), w tym w Polsce, gdzie przedsi biorstwa utrzymuj  rela-

cje z bankami, wska niki rentowno ci by y relatywnie wysokie (w latach 1997–2010 
ponad 60% badanych przedsi biorstw utrzymywa o relacj  z jednym bankiem48). 
W okresie 2008–2012 banki komercyjne w Polsce rejestrowa y stosunkowo wysokie 
wyniki finansowe, nie zaobserwowano upad o ci banków komercyjnych. 

47 Jednak obecnie du e banki niemieckie s  w z ej kondycji finansowej.
48 M. Paw owska, Konkurencja w sektorze bankowym..., op. cit.
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PODSUMOWANIE

Zachowania banków w UE-27 s  dostosowane do zmian w strukturze sektorów 
bankowych i si y konkurencji. Wyniki analizy ilo ciowej dotycz cej sektorów ban-
kowych w krajach Unii Europejskiej wykaza y, e sektory te nie s  homogeniczne, 
zarówno w ramach ca ej Unii, jak równie  w strefie euro. Ponadto wyniki analizy 
danych panelowych wykaza y ró ny wp yw konkurencji na stabilno  sektorów 
bankowych z UE-27 i stwierdzono asymetri  mi dzy sektorami pa stw UE-15 ban-
ków (czyli du ych sektorów bankowych) a sektorami UE-12 (czyli ma ych sektorów 
bankowych). Konkurencja mia a wi c znacz cy pozytywny wp yw na stabilno  
finansow  w sektorach bankowych UE-15. Natomiast si a rynkowa mia a znacz cy, 
pozytywny wp yw na stabilno  finansow  w ramach sektorów bankowych UE-12. 
Stwierdzono negatywny wp yw wielko ci (jako relacji aktywów do PKB) dla obu 
badanych grup sektorów bankowych. Ponadto wykazano, e zdolno  do sp acania 
kredytów jest procykliczna szczególnie w UE-12, a model sektora finansowego ma 
wp yw na wzrost ryzyka kredytowego w obu badanych grupach sektorów bankowych.

Nale y podkre li , e równie  w ramach UE-12 (czyli ma ych sektorów banko-
wych) wyst puje równie  niejednorodno . Relacja aktywów sektora bankowego 
do PKB jest relatywnie ni sza w pa stwach UE-12 ni  w UE-15, ale z wyj tkiem 
Malty i Cypru (np. na Cyprze zaobserwowano bardzo s abe wyniki banków, nato-
miast na Malcie banki mia y stosunkowo dobre wyniki finasowe). Banki w UE-12 
s  stosunkowo niewielkie w porównaniu z bankami w krajach UE-15. Dlatego, 
w sektorze bankowym UE-12, bariery wej cia na rynek s  ni sze ni  w sektorach 
bankowych pa stw UE-15. Na przyk ad, nie by o adnego wej cia w bankowo ci 
detalicznej w ci gu ostatnich 100 lat w Wielkiej Brytanii49. Jednak w polskim sek-
torze bankowym by o udane wej cie Alior Banku w roku 2008. Aby umo liwi  
nowe wej cia na rynek, powinny by  wprowadzone odpowiednie regulacyjne w UE, 
dotycz ce konkurencji oraz barier wej cia i wyj cia z rynku bankowego. Pojawie-
nie si  nowych graczy na rynku bankowym mo e potencjalnie zabra  cz  rynku 
z istniej cych banków, co pozwoli oby na zmniejszenie koncentracji i zahamowanie 
rozwoju du ych banków w krajach UE-15. 

Nale y jednak zauwa y , e europejskie instytucje finansowe z pa stw UE-15 
(które w wi kszo ci s  pa stwami eurosystemu) s  najwi kszymi inwestorami za-
granicznymi w UE-12, zatem sytuacja banków z pa stw UE-15, w tym realizacja 
projektu unii bankowej, z pewno ci  ma wp yw na banki z UE-12. Dodatkowo bry-
tyjczycy zdecydowali o wyj ciu z UE, co wp ynie zasadniczo na zmiany strukturalne 
i instytucjonalne oraz na wielko  sektora bankowego ca ej UE, ale konsekwencje 
tych zmian s  na chwil  obecn  nie do przewidzenia. 

49 A.G. Haldane, On being the right size, Bank of England, 2012, 25 October.
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Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli struktury rynku i kon-
kurencji w krajach UE i okre lenie jej wp ywu na stabilno  sektorów bankowych 
wszystkich pa stw nale cych do Unii Europejskiej (UE-27).

Wyniki empiryczne, oparte na analizie danych panelowych z wykorzystaniem 
estymatora GMM, pokaza y, e sektory bankowe poszczególnych pa stw UE-27 nie 
s  jednorodne. Wykazano asymetri  pomi dzy wynikami dla sektorów bankowych 
tzw. starej unii (UE-15) i tzw. nowej unii (UE-12). Uzyskano ró ne wyniki doty-
cz ce wp ywu konkurencji i wielko ci banku na stabilno  finansow  dla UE-15 
(du ych sektorów bankowych) ni  dla UE-12 (ma ych sektorów bankowych).

Czynnikiem maj cym pozytywny wp yw na stabilno  w sektorach bankowych 
UE-15 jest konkurencja, podczas gdy w sektorach bankowych UE-12 czynnikiem 
tym jest si a rynkowa. Wykazano jednak, e wielko  sektora bankowego, szaco-
wana jako udzia  aktywów w PKB, ma negatywny wp yw na stabilno  sektorów 
bankowych zarówno w UE-15, jak i UE-12. Ponadto stwierdzono, e zdolno  do 
sp acania kredytów jest procykliczna szczególnie w UE-12.

S owa kluczowe: bankowo  i finanse, struktura rynku, konkurencja, cykl ko-
niukturalny, Unia Europejska

Abstract

The aim of this paper is to present the role of market structure and competi-
tive framework for sound European Union (EU) banking sector, with particular 
emphasis on the change in basic concentration and competition, in an attempt to 
determine the relationship between size, competition and risk-taking by European 
Union banks. 

The empirical results based on panel data analysis using GMM indicate that 
banking sectors with EU-27 are not homogeneous and show asymmetry between 
performance of EU-15 and EU-12 banking sectors. In fact, different results con-
cerning the impact of competition and bank size on financial stability for EU-15 
banks (i.e., large banking sectors) and for EU-12 (i.e., small banking sectors) have 
been obtained. Competition is a factor having a positive impact on stability in the 
banking sectors of the EU-15, whereas in the banking sectors of EU-12 this factor 
is market power. Generally, it has been found that the size of the banking sector, 
estimated as the share of assets in GDP, has a negative impact on the stability of 
the banking sectors in both: EU-15 and EU-12. In addition, it has been found that 
the ability to repay loans is procyclical, especially in EU-12.
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ZA CZNIK 1

Rysunek 1. Wzrost PKB (r/r) pa stw strefy euro
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ród o: obliczenie w asne na podstawie EBC.

Rysunek 2. Aktywa w mln euro i wzrost aktywów (r/r) sektorów bankowych 
pa stw strefy euro
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Rysunek 3. Aktywa ma ych sektorów bankowych UE-12 (w mld euro)
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Rysunek 4. Aktywa du ych sektorów bankowych UE-15 (w mld euro)
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Rysunek 5. ROA ma ych sektorów bankowych UE-12 (%) 
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Rysunek 6. ROA du ych sektorów bankowych UE-15 (%)
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Rysunek 7. ROE ma ych sektorów bankowych UE-12 (%) 
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Rysunek 8. ROE du ych sektorów bankowych UE-15 (%)
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Rysunek 9. Wska niki koncentracji HHI
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Rysunek 10. Wska niki koncentracji CR5 (%)
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ZA CZNIK 2

Tabela 1. Podstawowe statystyki g ównych zmiennych w modelu 
( rednia, odchylenie standardowe (OS)) dla wszystkich zmiennych w modelu. 
Dane roczne dla lat 2004–2012 dla wszystkich sektorów bankowych UE-27 
oraz w podziale na UE-15 i UE-12

UE-27
(n=27)

UE-15 
(n=15)

UE-12 
(n=12)

Zmienne rednia OS rednia OS rednia OS
Dane bilansowe (dla ka dego sektora bankowego i oraz roku t)

Obserwacje 243 135 108

ROA (%) 0.3360942 1.229663 0.231989 1.091764 0.9262833 1.01233

ROE (%) 0.4982483 21.85994 –2.23954 27.9291 3.282866 20.21234

Aktywa 1.57e+09 2.55e+09 2.76e+09 2.94e+09 8.39e+07 6.65e+07

NPL (%) 5.560053 5.269556 4.469867 5.269556 6.899129 5.388005

Miara konkurencji i koncentracji (dla ka dego sektora bankowego i oraz roku t)

UE-27
(n=27)

UE-15 
(n=15)

UE-12 
(n=12)

Zmienne rednia OS rednia OS rednia OS
Obserwacje 243 135 108

Index Lernera 0.1767826 0.0838893 0.1674673 0.0781004 0.1885723 0.0891974

HHI 0.1095434 0.0717716 0.1095434 0.0717716 0.1276518 0.064562

CR5 (%) 59.28202 17.12725 54.13412 19.46034 65.454 12.96472

Relacja Aktywów do PKB oraz wzrost PKB (dla ka dego kraju i oraz roku t)

UE-27
(n=27)

UE-15 
(n=15)

UE-12 
(n=12)

Zmienne rednia OS rednia OS rednia OS
Obserwacje 243 135 108

Size (%) 397.67 5.355 594.24 6.837354 209.4 2.2547

GDP (yoy) (%) 0.886 86.728 0.742 12.94549 0.955 115.693

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych: ECB, IMF, World Bank, Eurostat.
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Tabela 2. Wyniki dla modelu bazowego z ROAa

Zmienna obja niana NPL
Panel A: UE-15

Zmienne zale ne Est.(1) Est. (2) Est. (3) Est. (4)

NPLt–1 –0.500153** –0.4365086* –0.4717329* –0.4073906*

Lerner 9.17308* – – –

CR5 – 0.032262 – –

HHI – – –31.88714 –

Size 1.043372 0.3332165 0.8157575 2.283399*

ROAt–1 0.023085 –0.0179108 –0.0805391 0.0551799

LA –0.0959002 – – –0.1721822

GDP 2.1006 8.6207 9.8807 –7.3606

FS 1.439446 –0.9155964 –1.091421 –13.26314**

Efekt czasowy Tak Tak Tak Tak

Test Saragana 0.001 0.001 0.003 0.407

AR(1) 0.002 0.002 0.004 0.414

AR(2) 0.018 0.011 0.012 0.123

Liczba obserwacji 103

Liczba grup 15

Panel B: UE-12

Zmienne zale ne Est.(1) Est. (2) Est. (3) Est. (4)

NPLt–1 0.0405795 0.0833722 0.0937591 0.0420872

Lerner –15.55918* – – –

CR5 – 0.3902267 – –

HHI – – 54.43195 –

Size 4.765404* 1.638629 2.191754 3.609111

ROAt–1 –0.6110544 –0.8230794* –0.8031342 –0.8452155*

LA –6.415773* – – –3.758184

GDP –0.0000428 –0.0000588* –0.0000554* –0.0000458*

FS –11.25398* –9.064443* –9.425286* –10.53738*

Efekt czasowy Tak Tak Tak Tak

Test Saragana 0.335 0.104 0.093 0.110
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Zmienna obja niana NPL
AR(1) 0.021 0.021 0.024 0.080

AR(2) 0.214 0.380 0.275 0.204

Liczba obserwacji 81

Liczba grup 12

Panel C: UE-27

Zmienne zale ne Est.(1) Est. (2) Est. (3) Est. (4)

NPLt–1 0.0669135 0.1185513 –0.0584621 0.0894678

Lerner 4.474493 – – –

CR5 – 0.4464924* – –

HHI – – 35.94358 –

Size 3.024066* 1.660415 2.743362* 2.289165

ROAt–1 –1.544405** –1.386995** –1.18981* –1.492945**

LA –0.2338085 – – –0.2198397

GDP –6.7006 –4.2106 –0.000014 3.3107

FS –18.53779* –20.43124 –16.9385* –20.68444**

Efekt czasowy Tak Tak Tak Tak

Test Saragana 0.315 0.464 0.514 0.271

AR(1) 0.103 0.056 0.089 0.048

AR(2) 0.208 0.081 0.537 0.021

Liczba obserwacji 184

Liczba grup 27
a Model one-step GMM. 
***/**/* wspó czynniki istotne, na poziomie istotno ci 1/5/10%.

ród o: opracowanie w asne. 
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Tabela 3. Wyniki dla modelu ze zmienn  zale n  ROEa

Zmienna  obja niana NPL
Panel A: UE-15

Zmienne zale ne Est.(1) Est. (2) Est. (3) Est. (4)

NPLt–1 –0.3797622* –0.3259822* –0.295206* –0.3779314*

Lerner 9.201521* – – –

CR5 – 0.1704378 – –

HHI – – –24.6339 –

Size 0.4433654 –0.1480459 0.1499834 0.4733519

ROEt–1 –0.0012236 0.0026601 –0.0061851 –0.0091441

LA –0.0639007 – – –0.185802

GDP 1.7806 2.8806 1.1506 1.0806

FS 3.117279 1.952388 0.8397734 –0.1977979

Efekt czasowy Tak Tak Tak Tak

Test Saragana 0.001 0.001 0.001 0.001

AR(1) 0.003 0.005 0.015 0.002

AR(2) 0.001 0.001 0.002 0.001

Liczba obserwacji 103

Liczba grup 15

Panel B: UE-12

Zmienne zale ne Est.(1) Est. (2) Est. (3) Est. (4)

NPLt–1 0.2633133* 0.2454224 0.2638009* 0.2227978

Lerner –11.10593 – – –

CR5 – 0.0777112 – –

HHI – – 30.48352 –

Size 5.823554* 3.225417 3.406966* 4.60664*

ROEt–1 –0.0444408 –0.05201* –0.0521102* –0.0497489*

LA –4.625307 – – –3.302719

GDP –0.000032 –0.0000281 –0.0000297 –0.0000244

FS –15.17045** –14.4578** –14.33832** –14.82448**

Efekt czasowy Tak Tak Tak Tak

Test Saragana 0.555 0.269 0.293 0.340
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Zmienna  obja niana NPL
AR(1) 0.009 0.008 0.011 0.032

AR(2) 0.079 0.165 0.151 0.096

Liczba obserwacji 81

Liczba grup 12

Panel C: UE-27

Zmienne zale ne Est.(1) Est. (2) Est. (3) Est. (4)

NPLt–1 0.1422037 0.1820761 0.1434848 0.1552593

Lerner 3.007165 – – –

CR5 – 0.2527381 – –

HHI – – –58.59727 –

Size 3.003634* 3.098724* 2.994059* 2.969141*

ROEt–1 –0.0845839** –0.0833983** –0.0947835** –0.086245***

LA 0.0337518 – – –0.0180059

GDP –1.4406 –0.0000102 1.3606 –2.2106

FS –19.43566** –20.96248** –19.72203** –20.09491**

Efekt czasowy Tak Tak Tak Tak

Test Saragana 0.721 0.908 0.863 0.786

AR(1) 0.046 0.056 0.020 0.037

AR(2) 0.242 0.519 0.221 0.205

Liczba obserwacji 184

Liczba grup 27
a Model one-step GMM. 
***/**/* wspó czynniki istotne, na poziomie istotno ci 1/5/10%.

ród o: opracowanie w asne. 


