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Development and Financial Situation of Cooperative Banking Sector 
in Poland and Germany between 2010–2017 – Comparative Analysis

AbstractGerman and polish cooperative banking sector was the study subject. The aim of our rease-arch was to determine the most important differences and similarities in the development processes and in economic situation between Polish and German cooperative banks in the period between 2010–2017. The research method used in our study was the comparative analysis of banking systems. We examined changes in the number of banks, the dynamics of 
study show relatively large differences in development processes within changes in the num-ber of banks and bank branches. Different trends also occur in the development of the mem-stability. Productivity improved in both sectors, however in Germany this was due to the decline in the number of banks rather than the increase in the value of assets. The main conc-lusion from the research is the statement that German cooperative banks in 2010–2017 went through a process of deeper restructuring and consolidation than Polish cooperative banks.
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Impacts o  Basel III capital regulation to German co-operative banks An empirical analy-
sis based on a balance sheet simulation
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deutschen Genossenscha tsbanken

Die Auswirkungen der Digitalisierung au  das Geschä tsmodell der Genos-
senscha tsbanken

Dividendenpolitik der Volks- und Rai eisenbanken. Eine Analyse im Zuge der Nierdrigzinspo-
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per capita

Raport roczny 2017
Porównanie wybranych ele-

mentów polskiego systemu p atniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r.

Porównanie wybranych… op. cit.
Porównanie wybranych… op. cit.

Die genossenscha tliche FinanzGruppe im Spannungs eld von Digitalisierung, Regulie-
rung und Niedrigzins



2.  Charakterystyka niemieckiego sektora 
bankowo ci spó dzielczej

(bank-based system)

.

, , , , , , The German Financial System and the Financial 
and Economic Crisis  

truktura i rola… op. cit.
, , , , , , The German… op. cit.

The German Banking System: Characteristics and Challenges

, Passt das deutsche Dreisäulensystem in eine zunehmend harmonisierte Bankenstruktur 
ür Europa? The German… op. cit.



Ibidem

The German Banking System: Lessons rom the Financial Crisis

Corporate presentation
The German Cooperative Banks. An Economic Overview Credit Cooperative 

Institutions in European Countries
Cooperative Banking Sector Germany



The German… op. cit.

Trójfilarowy… op. cit.
Genossenscha ten im Fokus einer neuen Wirtscha tspolitik



3.  Porównanie tendencji rozwojowych w niemieckiej i polskiej 
bankowo ci spó dzielczej w latach 2010–2017

3.1. Liczba banków, sie  placówek bankowych oraz zatrudnienie

Tabela 1. Liczba banków, placówek, cz onków i zatrudnienia w niemieckim i polskim 
sektorze bankowo ci spó dzielczej w latach 2010–2017

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Niemiecka bankowo  spó dzielcza

Polska bankowo  spó dzielcza

In-
ormacja o sytuacji finansowej banków spó dzielczych i zrzeszaj cych (za lata 2012–2017) oraz dane sta-

tystyczne z pliku „dane miesi czne sektora bankowego”



Rysunek 1. Liczba banków (prawa o ) i fuzji (lewa o ) w niemieckiej bankowo ci spó dzielczej 
w latach 2000–2017
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The German… op. cit.
Zapowied  uzji niemieckich banków zrzeszaj cych lokalne banki spó dzielcze

Ibidem





Governance o  European Cooperative Banks: Overview, Issues and Recommendations

Baza cz onkowska jako atrybut spo ecznego wymiaru dzia alno ci banków spó dzielczych 
w Polsce
Syntetyczna in ormacja o podziale zysku wypracowanego przez banki spó dzielcze w 2017 r.

Snapshot o  European Co-operative Banking 2017



Analyse der quantitativen Entwicklung der Dividendenpolitik der Volks- und Rai eisenban-
ken in Deutschland im Zuge der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank

Ibidem



Tabela 2. Kszta towanie si  warto ci aktywów, depozytów i kredytów w niemieckim i polskim 
sektorze bankowo ci spó dzielczej w latach 2010–2017 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Niemiecka bankowo  spó dzielcza

Polska bankowo  spó dzielcza



Tabela 3. rednia wielko  niemieckiego banku spó dzielczego w latach 2010 i 2017

Wyszczególnienie 2010 2017 Zmiana

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r.
Perspektywy bankowo ci spó dzielczej, prezentacja wyg oszona podczas kon erencji pt. 

Banki spó dzielcze w nowym otoczeniu spo eczno-gospodarczym, 24–25 maja 2018 r.
Ibidem.

War-
to  aktywów banków spó dzielczych a ich sytuacja finansowa



4.  Ocena sytuacji ekonomicznej niemieckich i polskich 
banków spó dzielczych

Tabela 4. Wynik odsetkowy i wynik prowizyjny w niemieckich bankach spó dzielczych 
w latach 2010–2017 (w mld euro)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Tabela 5. Wynik odsetkowy i wynik prowizyjny w polskich bankach spó dzielczych 
w latach 2010–2017 (w mld z )

Wyszczególnienie 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tabela 6. Koszty dzia ania i zyski niemieckich banków spó dzielczych w latach 2010–2017 
(w mld euro)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Tabela 7. Wska nik ROE oraz C/I w niemieckich i polskich bankach spó dzielczych 
w latach 2010–2017 (w %)

Banki spó dzielcze 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ROE netto

Cost-income-ratio

The per ormance o  German credit 
institutions in 2016 The per ormance o  German credit institutions 
in 2016 Raport o sytuacji banków w 2017 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r.
Raport o sytuacji banków w 2012 r. Raport o sytuacji 

banków w 2014 r.

The per ormance o  German credit institutions in 2016



Tabela 8. Podstawowe dane inansowe w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
w bankach spó dzielczych w Niemczech w latach 2010 i 2017 (w mln euro)

Wyszczególnienie 2010 2017 Dynamika (w %)

Niemieckie banki przegrywaj  z fintechow  konkurencj



Tabela 9. Podstawowe dane inansowe w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
w bankach spó dzielczych w Polsce w latach 2010 i 2017 (w mln z )

Wyszczególnienie 2010 2017 Dynamika (w %)

Analiza czynników wp ywaj cych na stabilno  banków spó dzielczych 
w okresie pokryzysowym

E ektywno  ekonomiczno-finansowa banków spó dzielczych w warunkach niskich 
stóp procentowych

Raport na temat respektowania zasady propor-
cjonalno ci w spó dzielczym sektorze bankowym (badania 2016–2017)

Ibidem



Tabela 10. Wska nik kapita u podstawowego Tier 1 w niemieckich i polskich 
bankach spó dzielczych w latach 2014–2017

Sektory 2014 2015 2016 2017

Auswirkungen der Regulatorik… op. cit.
Wielko  banku spó dzielczego a jego e ektywno

Ibidem



In ormacja o sytuacji banków spó dzielczych i zrzeszaj cych… op. cit.



Rysunek 2. Relacja kredytów do depozytów w niemieckim i polskim sektorze 
bankowo ci spó dzielczej w latach 2010–2017 (w %)
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Ibidem
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