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Maciej ¿ytkowiak*

WPYW TERENU DZIAANIA NA SYTUACJ}
EKONOMICZNk BANKÓW SPÓDZIELCZYCH

WST}P
Banki spóïdzielcze, bÚdÈce jednoczeĂnie bankiem i spóïdzielniÈ, róĝniÈ siÚ od
banków komercyjnych celem dziaïania i zasadami postÚpowania1. Oprócz struktury
prawnej cechÈ charakterystycznÈ banków spóïdzielczych sÈ silne zwiÈzki ze spoïecznoĂciÈ czïonków, co w poïÈczeniu z ograniczaniem obszaru ich dziaïania pozwala na
zmniejszenie roli procedur w procesie zarzÈdzania, nie powodujÈcego jednoczesnego
wzrostu ryzyka prowadzonej dziaïalnoĂci2. W praktyce obserwowana jest sytuacja
odwrotna – wskaěnik udziaïu naleĝnoĂci sektora niefinansowego ze stwierdzonÈ
utratÈ wartoĂci w aktywach ogóïem wyniósï w grudniu 2016 roku dla banków spóïdzielczych 3,87%, wobec wartoĂci 4,15% dla caïego sektora bankowego3.
Pomimo duĝej liczby banków spóïdzielczych (558 spoĂród 621 instytucji bankowych dziaïajÈcych w Polsce), ich udziaï kwotowy w sektorze jest niewielki – posiadane przez nie naleĝnoĂci podmiotów niefinansowych (kredyty) stanowiÈ 6,08%
*
1
2
3

Maciej ¿ytkowiak jest pracownikiem Banku Spóïdzielczego w Lipce oraz wspólnikiem spóïki
cywilnej Ratio Plus.
T. Orzeszko, Banki Spóïdzielcze w Polsce, Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Wydawnictwo WSB, Poznañ 1998, s. 16.
J. Szambelañczyk, Banki spóïdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2006, s. 50.
Opracowanie wïasne, na podstawie Danych sektora bankowego, Departament BankowoĂci Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Pïatniczych, UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego,
dane za grudzieñ 2016 r.
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wartoĂci dla caïego sektora, a zgromadzone przez nie depozyty sektora niefinansowego – 9,40%4.
W porównaniu z wartoĂciami Ărednimi dla caïego sektora bankowego charakteryzujÈ siÚ one niĝszÈ efektywnoĂciÈ. Udziaï naleĝnoĂci sektora niefinansowego
w sumie bilansowej, bÚdÈcy miarÈ skutecznoĂci banku w zakresie sprzedaĝy kredytów, wynosi 51,0% wobec Ăredniej dla sektora wynoszÈcej 59,1%, a wskaěnik
rentownoĂci ROA 0,51% wobec Ăredniej dla sektora na poziomie 0,84%5.
Analiza terenu wystÚpowania oddziaïów banków spóïdzielczych pozwala stwierdziÊ, ĝe jednÈ zbprzyczyn ich silnej pozycji w sektorze bankowym jest rozlegïa sieÊ
oddziaïów obejmujÈca tereny o mniejszym natÚĝeniu wystÚpowania placówek banków komercyjnych (zob. rysunek 1)6.
Rysunek 1. Oddziaïy banków komercyjnych i spóïdzielczych majÈce numery
rozliczeniowe w Polsce
Banki komercyjne

Banki spóádzielcze

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Ewidencji numerów banków, Narodowy Bank Polski
stan na 13.02.2017 r.

W 10 miastach o najwiÚkszej liczbie oddziaïów banków komercyjnych posiadajÈcych indywidualne numery rozliczeniowe znajduje siÚ ich ïÈcznie 885, co stanowi
48,51% wszystkich takich oddziaïów. JednoczeĂnie na terenie 76 powiatów nie dziaïa ĝaden oddziaï banku komercyjnego majÈcy niezaleĝny numer rozliczeniowy. Banki spóïdzielcze, pomimo niĝszej od banków komercyjnych liczby oddziaïów znajdu4
5
6

Opracowanie wïasne, na podstawie Danych sektora…, op. cit.
Opracowanie wïasne, na podstawie Danych sektora…, op. cit.
Informacje zawarte w opracowanej przez Narodowy Bank Polski Ewidencji numerów banków
obejmujÈ jedynie te oddziaïy banków, którym nadany zostaï odrÚbny numer rozliczeniowy.
Wedïug informacji podanych przez NBP w komentarzu do Ewidencji kompletna lista oddziaïów
banków zawiera 3 razy wiÚcej pozycji, jednak wykaz ten nie jest publikowany.
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jÈcych siÚ w Ewidencji numerów banków (1158 wobec 1824), dokïadniej pokrywajÈ
powierzchniÚ kraju siatkÈ swoich placówek. Liczba powiatów, na terenie których
nie znajduje siÚ ĝaden z oddziaïów banków spóïdzielczych majÈcych niezaleĝny numer rozliczeniowy wynosi 42. W przeciwieñstwie do banków komercyjnych banki
spóïdzielcze majÈ najwiÚcej oddziaïów w powiatach okalajÈcych duĝe miasta oraz
na poïudniowym wschodzie kraju.
Obserwowany w Polsce w latach 1993–2003 spadek liczby banków spóïdzielczych
z 1b653 do 6007 powiÈzany byï miÚdzy innymi z regulacjami ostroĝnoĂciowymi, powodujÈcymi koniecznoĂÊ ïÈczenia banków. Proces ten spowodowaï wysokie zróĝnicowanie sytuacji ekonomicznej wewnÈtrz sektora. AnalizujÈc jedynie grupÚ banków
znajdujÈcych siÚ wbzestawieniu 150 najwiÚkszych banków spóïdzielczych8, moĝna
zaobserwowaÊ duĝe róĝnice miÚdzy maksymalnymi i minimalnymi wartoĂciami
podstawowych cech obrazujÈcych skalÚ i rentownoĂÊ ich dziaïania. NajwiÚkszy zaprezentowany bank spóïdzielczy posiadaï sumÚ bilansowÈ przekraczajÈcÈ 2,5bmld
zï, co stanowiïo wartoĂÊ niemal dwudziestokrotnie wiÚkszÈ niĝ wartoĂÊ sumy bilansowej najmniejszego banku znajdujÈcego siÚ w zestawieniu. Naleĝy przy tym
podkreĂliÊ, ĝe zestawienie to nie obejmuje najmniejszych banków spóïdzielczych.
Róĝnice pomiÚdzy bankami widoczne sÈ równieĝ we wskaěniku udziaïu kredytów
w sumie bilansowej, który dla 10% najbardziej efektywnych banków osiÈga poziom
przekraczajÈcy 73,90% (powyĝej Ăredniej dla caïego sektora bankowego wbPolsce),
podczas gdy banki ob najniĝszych wartoĂciach tego wskaěnika posiadajÈ kredyty
wbwysokoĂci mniejszej niĝ poïowa ich sumy bilansowej (10% banków znajdujÈcych
siÚ w zestawieniu osiÈga wartoĂci wskaěnika poniĝej 47,69%) (zob. tabela 1).
Tabela 1. Statystyki opisowe najwiÚkszych banków spóïdzielczych

233 925
149 635
95 939
470 195
68 869
1 732 777

2 872
1 998
1 127
5 581
507
15 666

15,66%
14,68%
12,20%
20,99%
9,33%
29,29%

Udziaï kredytów
w sumie
bilansowej
(w %)
62,13%
63,55%
47,69%
73,90%
36,46%
89,53%

2516,05%

3089,94%

313,93%

245,54%

Suma
Kwota
bilansowa kredytów
¥rednia
369 395
Mediana
246 474
Percentyl 10%
168 329
Percentyl 90%
694 531
Minimum
133 525
Maksimum
2 653 801
Maksimum/
1987,49%
Minimum

Zysk
netto

Wspóïczynnik
wypïacalnoĂci
(w %)

ROA
(w %)
0,83%
0,76%
0,48%
1,19%
0,22%
1,69%
778,59%

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie zestawienia 150 najwiÚkszych banków spóïdzielczych,
„Rzeczpospolita”, 26.06.2015 r.
7
8

J. Szambelañczyk, Banki spóïdzielcze…, op. cit., s. 48–49
A. Ogonowska, ¥wiat PieniÈdza Banki Spóïdzielcze, „Rzeczpospolita” nr 146 (10175)
(26.06.2015), s. B8–B9
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Wszystkie analizowane banki spóïdzielcze majÈ wspólne podstawy prawne funkcjonowania, obowiÈzujÈ je jednakowe wytyczne i rekomendacje nadzoru
bankowego oraz kierujÈ swoje oferty do zbliĝonej grupy odbiorców. JednoczeĂnie,
ze wzglÚdu na obecnoĂÊ banków spóïdzielczych na terenie caïego kraju, róĝniÈ
siÚ znaczÈco pod wzglÚdem liczby bezpoĂrednich konkurentów oraz parametrów
ekonomicznych powiatów, w których posiadajÈ swoje oddziaïy. Badania przeprowadzane na zagranicznych instytucjach kredytowych, bÚdÈcych odpowiednikami
polskich banków spóïdzielczych, wskazujÈ na wystÚpowanie zaleĝnoĂci miÚdzy ich
efektywnoĂciÈ abterenem dziaïania we Wïoszech9, Holandii10, Stanach Zjednoczonych11 oraz Japonii12. WskazujÈ one na istnienie czynników innych niĝ zdolnoĂci menedĝerskie kierownictwa, które wpïywajÈ na efektywnoĂÊ funkcjonowania
instytucji bankowych.
Celem niniejszego badania jest okreĂlenie zaleĝnoĂci pomiÚdzy wskaěnikami ekonomicznymi obserwowanymi na terenie dziaïania oraz liczbÈ podmiotów
konkurencyjnych (oddziaïów banków komercyjnych) a kondycjÈ banku okreĂlonÈ
wbtrzech obszarach: efektywnoĂci sprzedaĝy kredytów, osiÈganej rentownoĂci oraz
ponoszonego ryzyka.

1. SCHEMAT BADANIA
PodstawÈ do przeprowadzenia badañ byïy dane prezentujÈce sytuacjÚ 150 najwiÚkszych banków spóïdzielczych za rok 2014. Po wyeliminowaniu danych niekompletnych oraz wyraěnie odstajÈcych w zestawieniu pozostaïo 119 banków
spóïdzielczych, co stanowi okoïo 1/5 liczby wszystkich banków spóïdzielczych funkcjonujÈcych w Polsce w tym okresie.
Informacje o kondycji banków zostaïy poïÈczone z parametrami ekonomicznymi
powiatów13 z wykorzystaniem zestawienia adresów oddziaïów banków spóïdzielczych oraz uzupeïnione o ïÈcznÈ liczbÚ oddziaïów banków komercyjnych obecnych
na terenie dziaïania danego banku spóïdzielczego14.
9
10
11
12
13
14

F. Fiordelisi et al., Efficient or Fortunate? The Impact of Environmental Economic Conditions
on Co-Operative Banks, December 1, 2008.
J.W.B. Bos, C.J.M. Kool, Bank efficiency: the role of bank strategy and local market conditions,
„Journal of Banking & Finance” 2006, Vol. 30, Issue 7, s. 1953–1974.
J.C. Glass, D.G. McKillop, The impact of differing operating environments on US Credit Union
Performance, 1993–2001, „Applied Financial Economics” 2006, Vol. 16, Issue 17.
T. Miyakoshi, Y. Tsukuda, Regional Disparities in Japanese Banking Performance, „Review of
Urban and Regional Development Studies” 2004, Vol. 16, Issue 1, s. 74–89.
Dane za rok 2014 pochodziïy z Banku danych lokalnych Gïównego UrzÚdu Statystycznego.
WartoĂÊ liczby oddziaïów banków komercyjnych wykorzystywana w obliczeniach zostaïa ograniczona do maksymalnie 20.
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W analizowanej próbie znalazïy siÚ banki reprezentujÈce wszystkie województwa oraz pochodzÈce z terenów róĝniÈcych siÚ pod wzglÚdem dwóch cech, które stanowiïy podstawÚ badania: wskaěnika udziaïu podmiotów zb branĝy rolnictwo, leĂnictwo, ïowiectwo i rybactwo w podmiotach gospodarczych ogóïem oraz
wskaěnika bezrobocia. Mediana wartoĂci wskaěnika udziaïu podmiotów zbbranĝy
rolnictwo, leĂnictwo, ïowiectwo i rybactwo wb podmiotach gospodarczych ogóïem
dla wszystkich analizowanych banków wyniosïa 3,34%. Najniĝsza obserwowana
wartoĂÊ tego wskaěnika równa 0,25% byïa ponad czterdziestokrotnie niĝsza od
najwiÚkszej zaobserwowanej wartoĂci wynoszÈcej 10,65%. Mediana wskaěnika
bezrobocia na terenach dziaïania analizowanych banków wyniosïa 13,60%, przy
wartoĂci minimalnej 3,40% ibmaksymalnej 20,88%. Wysokie zróĝnicowanie wskaěników, wynikajÈce zbfaktu objÚcia przez analizowane banki terenem dziaïania 203
spoĂród 380 powiatów w kraju, zwiÚksza wartoĂÊ praktycznÈ tworzonych w ramach
badania modeli regresji.
Badanie zostaïo przeprowadzone osobno dla trzech wielkoĂci obrazujÈcych sytuacjÚ ekonomicznÈ banku: kwoty kredytów, wyniku zbtytuïu odsetek oraz wielkoĂci ponoszonego ryzyka. Kaĝdorazowo punktem wyjĂcia do okreĂlania zaleĝnoĂci
miÚdzy wybranÈ cechÈ ab charakterystykami terenu dziaïania byï model regresji
liniowej, w którym zmiennÈ objaĂnianÈ byïa inna wielkoĂÊ opisujÈca kondycjÚ
ekonomicznÈ banku. NastÚpnie poprzez uwzglÚdnianie wbrównaniu dodatkowych
zmiennych objaĂniajÈcych powiÈzanych z terenem dziaïania banku poszukiwany
byï taki zestaw cech, który przy zapewnieniu ich istotnoĂci bÚdzie minimalizowaï
wielkoĂÊ kryterium informacyjnego Akaikego. W badaniu uwzglÚdniane byïy zarówno wskaěniki ekonomiczne terenu dziaïania, jak i ich interakcje ze wskaěnikami ekonomicznymi banku.

2. WPYW TERENU DZIAANIA NA WARTO¥m UDZIELONYCH
KREDYTÓW
Wskaěniki udziaïu kredytów w sumie bilansowej dla banków spóïdzielczych sÈ
wyraěnie niĝsze niĝ Ărednia dla sektora bankowego w Polsce. Pozyskane przez bank
depozyty, które nie sÈ sprzedawane w postaci kredytów, sÈ z reguïy inwestowane
wb lokaty w banku zrzeszajÈcym. Poniewaĝ sÈ to instrumenty bezpieczne, posiadajÈce duĝo niĝsze oprocentowanie niĝ kredyty, sytuacja taka powoduje wysokie
wartoĂci wspóïczynników kapitaïowych banków oraz niskie wartoĂci wyników z tytuïu odsetek i marĝy. ZdolnoĂÊ banku do sprzedaĝy kredytów moĝe wiÚc byÊ miarÈ
jego sprawnoĂci dziaïania. JednoczeĂnie w sektorze spóïdzielczym istnieje wysokie
przeĂwiadczenie o wystÚpowaniu terenów sprzyjajÈcych sprzedaĝy kredytów oraz
negatywnym wpïywie obecnoĂci konkurencji na tÚ wielkoĂÊ.
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b

94,26%

R2

½ródïo: opracowanie wïasne.

IstotnoĂÊ: < 0.001 (***), < 0.01 (**), < 0.05 (*), > 0.05 (X).

2 817

2 864

Kryterium AIC
96,26%

0,02***

Interakcja [1] i [3]

b

-932,97**

Interakcja [1] i [2]

-1 549,09***

0,66***

0,68***

95,96%

2 826

4787,26**

0,74***

-28 771,96***

-16 950,44**

-45 669,79***

Model
najlepszy

Model
bazowy

b

[4] Stopa bezrobocia

[3] Udziaï podmiotów rolniczych
w podmiotach gospodarczych
ogóïem

[2] Liczba banków komercyjnych

[1] Suma bilansowa

[0] Wyraz wolny

b

96,31%

2 817

0,0192***

766,57X

-952,30**

0,67***

-40b430,08***

Pozostaïe modele

Tabela 2. Zestawienie wybranych modeli kwoty kredytów w bankach spóïdzielczych
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0,0224***
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0,65***

-30 963,22***
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Punktem wyjĂcia do badania byï model bazowy, w którym zmiennÈ objaĂnianÈ
byïa wartoĂÊ kredytów w bankach spóïdzielczych, a zmiennÈ objaĂniajÈcÈ wartoĂÊ
sumy bilansowej. W kolejnym kroku zbadany zostaï szereg modeli uwzglÚdniajÈcych dodatkowo cechy terenu dziaïania banków spóïdzielczych. Najlepsze rezultaty,
zdefiniowane jako istotnoĂÊ parametrów i minimalizowanie kryterium informacyjnego, uzyskano dla modelu, w którym zmiennymi objaĂniajÈcymi byïy liczba
banków komercyjnych na danym terenie oraz interakcja pomiÚdzy sumÈ bilansowÈ
a udziaïem podmiotów z branĝy rolnictwo, leĂnictwo, ïowiectwo i rybactwo w podmiotach gospodarczych ogóïem (zob. tabela 2). WystÚpowanie zaleĝnoĂci miÚdzy
wskaěnikiem zwiÈzanym z podmiotami rolniczymi abkwotÈ kredytów ogóïem wskazuje na silny wpïyw tego segmentu klientów na banki spóïdzielcze.
Interpretacja znaków stojÈcych przy wspóïczynnikach pozwala stwierdziÊ, ĝe
liczba banków komercyjnych dziaïajÈcych na danym terenie ma negatywny wpïyw
na kwotÚ sprzedanych przez bank kredytów, podczas gdy wyĝszy udziaï podmiotów rolniczych w podmiotach gospodarczych powoduje odwrotnÈ sytuacjÚ. Jest to
zaleĝnoĂÊ zgodna z intuicjÈ – nasilona konkurencja ze strony banków komercyjnych stanowi duĝe wyzwanie dla banków spóïdzielczych, natomiast wysoki udziaï
podmiotów rolniczych w podmiotach gospodarczych, stanowiÈcych czÚsto gïównych
klientów banków spóïdzielczych, sprzyja ich dziaïalnoĂci.
W celu okreĂlenia powiatów, których zestaw cech sprzyja wysokim wartoĂciom
sprzedaĝy kredytów przez banki spóïdzielcze, za pomocÈ uzyskanego modelu wyznaczone zostaïy kwoty kredytów, jakie osiÈgnÈÊ powinien hipotetyczny bank
dziaïajÈcy na terenie jednego powiatu posiadajÈcy sumÚ bilansowÈ równÈ Ăredniej
spoĂród wszystkich analizowanych banków (rysunek 2).
Rysunek 2. Teoretyczne wartoĂci kwoty kredytów dla banku spóïdzielczego
obsumie bilansowej równej Ăredniej spoĂród wszystkich analizowanych banków

½ródïo: opracowanie wïasne
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Najwyĝsze wartoĂci kredytów (197 mln zï) dla tak stworzonego banku wskazane zostaïy w powiatach, na terenie których nie wystÚpujÈ oddziaïy banków komercyjnych o indywidualnych numerach rozliczeniowych. WyjÈtkiem byï powiat
wolsztyñski, na terenie którego wystÚpuje jeden taki oddziaï, a udziaï podmiotów
z branĝy rolnictwo, leĂnictwo, ïowiectwo i rybactwo siÚgaï 17,5%.

Rysunek 3. Wpïyw uwzglÚdnienia informacji o terenie dziaïania na ocenÚ
efektywnoĂci banków mierzonÈ sprzedaĝÈ kredytów
(PSLU\F]QHZDUWRĞFLNUHG\WyZ
DZDUWRĞFLWHRUHW\F]QH]PRGHOXED]RZHJR
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Za miarÚ efektywnoĂci banku przyjÚta zostaïa relacja empirycznej wartoĂci badanej cechy do wartoĂci teoretycznej uzyskanej z modelu, okreĂlajÈc na poziomie
1.0 granicÚ, powyĝej której bank byï uznawany za efektywny. PorównujÈc faktyczne
wartoĂci kredytów sprzedanych przez banki biorÈce udziaï w analizie zb wynikami modelu bazowego, moĝna wysnuÊ wnioski, ĝe 66 banków ze 119 jest pod tym
wzglÚdem efektywne. Po zastosowaniu w analizie modelu uwzglÚdniajÈcego wpïyw
terenu dziaïania na moĝliwoĂÊ sprzedaĝy kredytów 6 banków przechodzi zb grupy nieefektywnych do efektywnych, a w przypadku 8 banków nastÚpuje przejĂcie
zbgrupy efektywnych do nieefektywnych (odpowiednio 2 i 4 Êwiartka na rysunkub3).
Oznacza to, ĝe dla 12% banków pierwotna ocena efektywnoĂci w zakresie sprzedaĝy kredytów byïa bïÚdna, ze wzglÚdu na brak uwzglÚdnienia w analizie specyfiki
terenu dziaïania.
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3. WPYW TERENU DZIAANIA NA WIELKO¥m WYNIKU
Z TYTUU ODSETEK
W analizach finansowych podmiotów gospodarczych podstawowÈ miarÈ rentownoĂci jest wskaěnik ROA wykorzystywany równieĝ przy ocenie kondycji ekonomicznej banków spóïdzielczych. Zysk netto, który jest podstawÈ do jego wyznaczenia,
w przypadku banków spóïdzielczych jest miarÈ szczególnie wraĝliwÈ na wahania
skïadników rachunku zysków i strat nie zwiÈzanych bezpoĂrednio z rentownoĂciÈ
podstawowej dziaïalnoĂci. Z powodu ksiÚgowania rezerw na naleĝnoĂci z tytuïu
spadku jakoĂci kredytów w postaci kosztów w wysokoĂci do 100% kwoty kredytu,
wynik netto banku moĝe zmieniaÊ siÚ drastycznie z roku na rok, pomimo staïej
skali dziaïania, marĝy odsetkowej i kosztów dziaïania. Dlatego jako miarÚ rentownoĂci banku przyjÚty zostaï poziom wyniku z tytuïu odsetek, który lepiej niĝ zysk
netto oddaje faktycznÈ dochodowoĂÊ inwestycji banku.
Model bazowy, wyznaczajÈcy zaleĝnoĂÊ miÚdzy wynikiem z tytuïu odsetek
ab kwotÈ kredytów, dla którego wartoĂÊ kryterium informacyjnego AIC wyniosïa
2b110, po rozbudowie o zmienne zwiÈzane z liczbÈ banków komercyjnych i udziaïem podmiotów z branĝy rolnictwo, leĂnictwo, ïowiectwo i rybactwo w podmiotach
gospodarczych ogóïem osiÈgnÈï wartoĂÊ kryterium 2b096 (zob. tabela 3).
Dodatnia wartoĂÊ parametru mierzÈcego wpïyw liczby oddziaïów banków komercyjnych dziaïajÈcych na danym terenie moĝe byÊ interpretowana jako pozytywny wpïyw terenów miejskich, gdzie wystÚpowanie oddziaïów banków komercyjnych jest wiÚksze, na wyniki odsetkowe banków spóïdzielczych. Na terenach tych
wiÚkszy udziaï w portfelu kredytowym banków majÈ kredyty udzielane osobom
fizycznym, w tym kredyty gotówkowe, które charakteryzujÈ siÚ najwyĝszym oprocentowaniem spoĂród produktów znajdujÈcych siÚ w ofercie banków spóïdzielczych.
Z kolei tereny, na których wystÚpuje wysoki udziaï podmiotów z branĝy rolniczej
wbpodmiotach gospodarczych ogóïem, nie sprzyjajÈ osiÈganiu przez banki spóïdzielcze wysokich wyników zbtytuïu odsetek. Kredyty udzielane podmiotom rolniczym,
w tym kredyty preferencyjne, stosunkowo nisko oprocentowane, co wpïywa negatywnie na rentownoĂÊ dziaïania banków.
Wyznaczone na podstawie modelu wartoĂci wyniku odsetkowego dla hipotetycznego banku dziaïajÈcego na terenie jednego powiatu oraz wedïug wartoĂci kredytów równej Ăredniej spoĂród analizowanych banków osiÈgajÈ najwyĝsze wartoĂci
na terenach duĝych miast, charakteryzujÈcych siÚ duĝÈ liczbÈ oddziaïów banków
komercyjnych. WartoĂci wyniku odsetkowego osiÈganego przez taki hipotetyczny
bank w poszczególnych powiatach wahajÈ siÚ w przedziale 11b050 tys. zï do 11b810
tys. zï (zob. rysunekb4), co oznacza róĝnicÚ w marĝy odsetkowej pomiÚdzy powiatem
najlepszym ibnajgorszym równÈ 0,36 p.p.
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Tabela 3. Zestawienie wybranych modeli wartoĂci wyniku odsetkowego w bankach spóïdzielczych
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Rysunek 4. Teoretyczne wartoĂci wyniku odsetkowego dla banku
spóïdzielczego o kwocie kredytów równej Ăredniej spoĂród wszystkich
analizowanych banków

½ródïo: opracowanie wïasne.
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Rysunek 5. Wpïyw uwzglÚdnienia informacji o terenie dziaïania na ocenÚ
efektywnoĂci banków mierzonÈ osiÈganym wynikiem z tytuïu odsetek
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½ródïo: opracowanie wïasne.

W 57 przypadkach wynik odsetkowy wskazany przez model bazowy byï wyĝszy
niĝ faktycznie osiÈgniÚty przez bank (zob. rysunek 5). Po uwzglÚdnieniu w modelu
cech terenu dziaïania banku wystÚpowanie tej nieefektywnoĂci zostaïo skorygowa165
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ne dla 7 banków, natomiast dla 9 efektywnych wedïug modelu bazowego banków
rozszerzenie analizy o dodatkowe zmienne wykazaïo ich nieefektywnoĂÊ w zakresie
osiÈganego wyniku odsetkowego. Banki, dla których ocena efektywnoĂci pod wzglÚdem wyniku odsetkowego zmieniïa siÚ na skutek wykorzystania danych obterenie
dziaïania, stanowiïy ïÈcznie 13% próby.

4. WPYW TERENU DZIAANIA NA WIELKO¥m PONOSZONEGO
RYZYKA
Obok udziaïu naleĝnoĂci ze stwierdzonÈ utratÈ wartoĂci w portfelu kredytowym
lub aktywach, innÈ podstawowÈ miarÈ ryzyka dziaïalnoĂci banków, agregujÈcÈ informacje o poziomie miÚdzy innymi ryzyka kredytowego, walutowego, stóp procentowych, pïynnoĂci oraz operacyjnego, jest ïÈczny wspóïczynnik kapitaïowy. Wyliczany jako stosunek funduszy wïasnych do ïÈcznej ekspozycji waĝonej ryzykiem,
obrazuje relacjÚ miÚdzy Ărodkami na pokrycie ewentualnych strat z dziaïalnoĂci
a skalÈ ponoszonego przez bank ryzyka. Wykorzystywana przy jego wyznaczaniu
ïÈczna ekspozycja waĝona ryzykiem okreĂlana jest na bazie struktury bilansu banku poprzez system wag nadawanych wszystkim pozycjom aktywnym. W modelu
bazowym zbadana zostaïa zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy wartoĂciÈ ekspozycji waĝonej ryzykiem a kwotÈ kredytów. WartoĂÊ kryterium informacyjnego, wynoszÈca dla bazowego modelu 2b 808, odnotowaïa najwiÚkszy spadek wb przypadku uwzglÚdnienia
dodatkowych parametrów zwiÈzanych z terenem dziaïania w postaci Ăredniej stopy
bezrobocia, interakcji pomiÚdzy stopÈ bezrobocia a kwotÈ kredytów oraz liczbÈ
oddziaïów banków komercyjnych, osiÈgajÈc poziom 2 779 (por. tabela 4).
Wraz ze wzrostem liczby banków komercyjnych na danym terenie roĂnie ryzyko
dziaïania banku spóïdzielczego. Jest to zwiÈzane z koniecznoĂciÈ walki o klienta,
kiedy to banki nie mogÈ stosowaÊ tak rygorystycznej oceny zdolnoĂci kredytowej,
jak w przypadku terenów o mniejszej aktywnoĂci konkurencji.
Wysoka stopa bezrobocia, wystÚpujÈca gïównie na terenach wiejskich i z dala od
duĝych oĂrodków miejskich, sprzyja ograniczaniu ryzyka dziaïalnoĂci banków spóïdzielczych. Na obszarach tych wiÚzy pomiÚdzy bankami spóïdzielczymi a mieszkañcami sÈ mocniejsze, co prowadzi do lepszej znajomoĂci klientów i dokïadniejszej
oceny zdolnoĂci kredytowej. Dodatni wspóïczynnik zwiÈzany z interakcjÈ stopy
bezrobocia i kwoty kredytów Ăwiadczy o tym, ĝe wraz ze wzrostem skali dziaïania banku ujemny wpïyw wyĝszego bezrobocia na ponoszone przez bank ryzyko
zmniejsza siÚ.
Skonstruowany na potrzeby badania hipotetyczny bank o kwocie kredytów równej Ăredniej dla wszystkich analizowanych banków wedïug wskazañ modelu osiÈgaïby, w zaleĝnoĂci od powiatu na terenie którego prowadziïby dziaïalnoĂÊ, wartoĂci
ekspozycji waĝonych ryzykiem z przedziaïu od 205 do 231 mln zï (zob. rysunek 6).
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Rysunek 6. Teoretyczne wartoĂci ryzyka dla banku o kwocie kredytów
równej Ăredniej dla analizowanych banków

½ródïo: opracowanie wïasne.

(PSLU\F]QHZDUWRĞFLU\]\ND
DZDUWRĞFLWHRUHW\F]QH]PRGHOXED]RZHJR

Rysunek 7. Teoretyczne wartoĂci ryzyka dla banku o kwocie kredytów
równej Ăredniej dla analizowanych banków
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½ródïo: opracowanie wïasne.

W przypadku 58 banków wyznaczona na podstawie modelu bazowego wartoĂÊ
ryzyka byïa niĝsza niĝ faktycznie obserwowana, co oznacza ryzyko dziaïalnoĂci
powyĝej Ăredniej (por. rysunek 7). Dla 11 banków z tej grupy relacja empirycznych
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wartoĂci ryzyka do wartoĂci teoretycznych uzyskanych z modelu spadïa poniĝejb1.0,
przy wykorzystaniu w obliczeniach modelu uwzglÚdniajÈcego wpïyw terenu dziaïania. JednoczeĂnie do grupy o podwyĝszonym ryzyku przeklasyfikowane zostaïo
9bbanków, które wczeĂniej byïy ocenione jako lepsze od wyników modelu. Ècznie
uwzglÚdnienie w modelu cech terenu dziaïania skutkowaïo zmianÈ oceny dla 17%
analizowanych banków.

PODSUMOWANIE
Rezultaty badania wskazujÈ na wystÚpowanie zaleĝnoĂci pomiÚdzy obszarem
dziaïania banków spóïdzielczych a osiÈganymi przez nie wynikami finansowymi.
Kierunki oddziaïywania cech terenu dziaïania zwiÈzanych z liczbÈ podmiotów konkurencyjnych, udziaïem podmiotów rolniczych w podmiotach gospodarczych i stopÈ
bezrobocia na ryzyko dziaïalnoĂci banku ib osiÈgany wynik odsetkowy sÈ zgodne
zbintuicjÈ. Zgodnie z panujÈcym w sektorze przeĂwiadczeniem dziaïalnoĂÊ banków
spóïdzielczych na terenach miejskich, charakteryzujÈcych siÚ niĝszym bezrobociem,
wiÚkszÈ liczbÈ podmiotów konkurencyjnych oraz mniejszym udziaïem podmiotów
rolniczych w podmiotach gospodarczych ogóïem, zwiÈzana jest ze zwiÚkszonym
ryzykiem dziaïalnoĂci, jednoczeĂnie prowadzÈc do osiÈgania wyĝszych wyników
odsetkowych. IstotnoĂÊ wpïywu terenu dziaïania na podstawowe wielkoĂci obrazujÈce kondycjÚ banku spóïdzielczego uzasadnia uwzglÚdnianie róĝnic w tej grupie
czynników egzogenicznych przy ocenie kondycji i potencjaïu banków opierajÈcych
siÚ na porównywaniu banków miÚdzy sobÈ.
Uzyskane wnioski mogÈ byÊ wykorzystane przy planowanym rozszerzaniu zasiÚgu terytorialnego banku poprzez moĝliwoĂÊ okreĂlenia obszarów najlepiej odpowiadajÈcych obecnym potrzebom banku w zakresie ryzyka i rentownoĂci oraz przy
analizie porównawczej banków.
PodstawÈ do wyciÈgania wniosków z badania byïo przeĂwiadczenie o stosunkowo stabilnym poziomie analizowanych w badaniu cech banków ib charakterystyk
powiatów. Niemniej jednak korzystne byïoby powtórzenie analizy opartej na zestawach danych pochodzÈcych zb kolejnych lat, co by pozwoliïo na potwierdzenie
uzyskanych rezultatów oraz wskazanie zmiennoĂci uzyskanych parametrów modeli
w czasie.
Powtórzenie przeprowadzonych badañ w mniejszej skali – na bazie danych
obsiatce oddziaïów jednego banku spóïdzielczego, mogïoby stanowiÊ podstawÚ korekty systemu oceny oddziaïów ibpremiowania, a takĝe procesu planowania sprzedaĝy w oddziaïach poprzez uwzglÚdnienie potencjaïu terenu dziaïania.

169

Bezpieczny Bank
3(68)/2017

Streszczenie
Banki Spóïdzielcze, pomimo niskiej na tle caïego sektora bankowego skali dziaïania mierzonej wartoĂciami kredytów i depozytów, majÈ znaczÈcy udziaï wbliczbie
jednostek organizacyjnych banków w Polsce. DziÚki mniejszej niĝ w przypadku
banków komercyjnych koncentracji wokóï duĝych oĂrodków miejskich pokrywajÈ swoimi obszarami dziaïania niemal caïy kraj. JednoczeĂnie grupa 558 banków
spóïdzielczych dziaïajÈcych w Polsce nie jest homogeniczna pod wzglÚdem skali
ibrentownoĂci dziaïania, pomimo porównywalnej oferty i wykorzystywanych kanaïów marketingowych.
Celem badania jest odpowiedě na pytanie, czy róĝnice w osiÈganych przez banki
wynikach sÈ powiÈzane z róĝnicami w charakterystyce terenów, na których dziaïajÈ. Prowadzenie przez banki spóïdzielcze dziaïalnoĂci na terenach miejskich, charakteryzujÈcych siÚ niĝszym bezrobociem, wiÚkszÈ liczbÈ podmiotów konkurencyjnych oraz mniejszym udziaïem podmiotów rolniczych w podmiotach gospodarczych
ogóïem, zwiÈzana jest ze zwiÚkszonym ryzykiem dziaïalnoĂci, jednoczeĂnie prowadzÈc do osiÈgania wyĝszych wyników odsetkowych. WystÚpowanie takich zaleĝnoĂci moĝe byÊ podstawÈ do bardziej wnikliwych porównañ placówek banków
pod wzglÚdem efektywnoĂci oraz umoĝliwia ocenÚ szans rozwoju banku poprzez
zwiÚkszanie zasiÚgu terytorialnego.
Sïowa kluczowe: banki spóïdzielcze, potencjaï terenu dziaïania

Abstract
Even though that cooperative banks have a small part in a value of credits and
deposits compared to whole Polish banking sector, their presence on the market
is visible. Their main area of operations, as opposed to commercial banks, are
small cities and rural areas, enabling them to reach customers from wider region
using less resources. The group of 558 cooperative banks operating in Poland is
not homogeneous in terms of scale of operations and profitability, despite the
comparable products and marketing channels available for them.
The aim of this research is to find whether the differences in cooperative banks
financial results are related to differences in the local market conditions. Cooperative
banks operating in urban areas, with a higher competition, lower unemployment
rate and lower share of agricultural entities in total business entities have a higher
exposure to risk and interest income. Such relations could be used for a more
complex efficiency analysis of cooperative banks and their branches.
Key words: cooperative banks, local market conditions
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