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Skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci banku
spóïdzielczego – na podstawie
wyników badania ankietowego1
Wprowadzenie
KonkurencyjnoĂÊ jest zjawiskiem zïoĝonym, bÚdÈcym przedmiotem zainteresowania wielu badaczy szeregu dyscyplin nauki. PojÚcie konkurencyjnoĂci wyprowadzane jest z co najmniej trzech teorii ekonomicznych, tj.
z teorii handlu miÚdzynarodowego, z teorii wzrostu gospodarczego oraz
z mikroekonomii. Dodatkowo, w literaturze przedmiotu zjawisko konkurencyjnoĂci rozpatrywane jest na poziomach: makro-, mezo- oraz mikrokonkurencyjnoĂci (Daszkiewicz 2008, Olczyk 2008). PojÚcie makrokonkurencyjnoĂci odpowiada poziomowi pañstw oraz makroregionów,
a konkurencyjnoĂÊ na tym poziomie jest najczÚĂciej definiowana w kontekĂcie wyników danego kraju w wymianie miÚdzynarodowej. PojÚcie mezokonkurencyjnoĂci jest postrzegane jako kategoria poĂrednia pomiÚdzy
poziomem makro- i mikro, i odnosi siÚ zarówno do analiz konkurencyjnoĂci sektora, branĝy czy poszczególnych dziaïów gospodarki, jak i do badania konkurencyjnoĂci regionów. Na tym wïaĂnie poziomie M.E. Porter
upatruje potencjalnie wiÚcej sukcesów w badaniach nad konkurencyjnoĂciÈ
niĝ na poziomie makro (Porter 1985). PrzechodzÈc do poziomu mikro,
problem konkurencyjnoĂci rozpatrywany jest w odniesieniu do przedsiÚbiorstw jako podstawowych jednostek gospodarowania, a badanie konkurencyjnoĂci w tej skali (mikro) polega na identyfikowaniu podstawowych
czynników, ěródeï konkurencyjnoĂci oraz badaniu ich wpïywu na wyniki
przedsiÚbiorstwa.

1

Praca powstaïa w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Potencjaï konkurencyjnoĂci polskich banków spóïdzielczych nr N113117734 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyĝszego.
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Zarówno w literaturze zagranicznej jak i polskiej, wiÚkszoĂÊ badañ nad
konkurencyjnoĂciÈ z zakresu bankowoĂci dotyczy poziomu sektorów bankowych, czyli mezokonkurencyjnoĂci. W badaniach tych gïówny nacisk
kïadzie siÚ na zwiÈzek poziomu konkurencyjnoĂci sektora z cechami rynku,
takimi jak struktura rynku czy poziom jego koncentracji. NajczÚĂciej wykorzystywane podejĂcia w badaniach na konkurencyjnoĂciÈ sektorów bankowych to: model Baina zakïadajÈcy relacje miÚdzy strukturÈ rynku, strategiami jej uczestników i osiÈganymi przez nich wynikami (SCP
Structure-Conduct-Performance), bÚdÈca jego przeciwwagÈ hipoteza efektywnoĂci wzglÚdnej (RE relative efficiency hypothesis), indeks Lernera mierzÈcy siïÚ rynkowÈ oraz statystyka Panzara-Rosse’a badajÈca niedoskonaïoĂÊ konkurencji w sektorze bankowym. Bogaty przeglÈd podejĂÊ do
problemu oceny konkurencji w sektorach bankowych oraz wyniki badañ
empirycznych moĝna znaleěÊ miÚdzy innymi w pracach S. Heffernan
a w odniesieniu do polskiego sektora bankowego w pracach M. Pawïowskiej
(Heffernan 2002, 2005, Pawïowska 2005, Pawïowska, Kozak 2008).
Znacznie mniej jest publikacji dotyczÈcych wyników badañ konkurencyjnoĂci na poziomie banku, a do kompleksowych opracowañ z zakresu
konkurencyjnoĂci banku spóïdzielczego autorce nie udaïo siÚ dotrzeÊ. Istnieje natomiast bogata literatura na temat konkurencyjnoĂci polskich
przedsiÚbiorstw nie bÚdÈcych bankami, miÚdzy innymi dotyczÈca wykorzystania podejĂcia zasobowego2 w badaniach nad mikrokonkurencyjnoĂciÈ3.
W podejĂciu tym, zasoby przedsiÚbiorstwa traktowane sÈ jako podstawa
jego konkurencyjnoĂci. O ile w ogólnym znaczeniu zasobami nazywane jest
wszystko, czym przedsiÚbiorstwo dysponuje, to te zasoby, które stanowiÈ
ěródïo przewagi konkurencyjnej nazywane sÈ potencjaïem konkurencyjnoĂci. Badania nad konkurencyjnoĂciÈ polegajÈ miÚdzy innymi na ustaleniu
na podstawie literatury skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci, a nastÚpnie na ich weryfikacji (Stankiewicz 2005).
Nasilona i ciÈgle rosnÈca konkurencja na rynkach usïug finansowych
jest zjawiskiem, które w zasadniczy sposób ksztaïtuje warunki dziaïania
instytucji finansowych na caïym Ăwiecie. Na wysoce konkurencyjnym rynku
miejsce znajdÈ przede wszystkim najwiÚksze instytucje finansowe dziaïajÈce w skali globalnej, podczas gdy banki maïe bÚdÈ mogïy funkcjonowaÊ
na lokalnych, niszowych rynkach. Te lokalne rynki w Polsce to obszar
dziaïania banków spóïdzielczych. Mimo niezbyt duĝego udziaïu w rynku,
2

Taka skrótowa polska nazwa dla nurtu resource-based theory of firm funkcjonuje w literaturze a uĝywa jej miÚdzy innymi M.J. Stankiewicz w pracy KonkurencyjnoĂÊ
przedsiÚbiorstwa. Budowanie konkurencyjnoĂci przedsiÚbiorstwa w warunkach globalizacji,
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruñ 2005, s. 98 i dalsze.
3 Przykïadem rozlegïych badañ nad konkurencyjnoĂciÈ przedsiÚbiorstw opartego na
teorii zasobowej (resource based theory of firm) sÈ prace M.J. Stankiewicza z zespoïem,
których wyniki opublikowano m.in. w: Budowanie przewagi konkurencyjnej pod red.
M.J. Stankiewicza, Toruñ 1999.
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banki spóïdzielcze sÈ czÚĂciÈ polskiej gospodarki o duĝym potencjale i perspektywach rozwoju. ¿eby wykorzystaÊ ten potencjaï banki spóïdzielcze
muszÈ budowaÊ swojÈ pozycjÚ konkurencyjnÈ, przede wszystkim poprzez
efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów a konkurencyjnoĂÊ banków
spóïdzielczych powinna byÊ przedmiotem pomiaru i oceny.
Celem opracowania jest identyfikacja skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci banku spóïdzielczego oraz ocena znaczenia wymienionych skïadników w budowaniu konkurencyjnoĂci banku.
Dla osiÈgniÚcia zamierzonego celu przeprowadzono studia literaturowe,
na podstawie których przedstawiona zostaïa autorska propozycja listy skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci oraz badania ankietowe skierowane do
kadr zarzÈdzajÈcych polskich banków spóïdzielczych, w których ocenie
eksperckiej poddane zostaïo znaczenie enumerowanych skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci.
Praca skïada siÚ, oprócz wprowadzenia, z czterech czÚĂci. W czÚĂci
pierwszej, definicyjnej przedstawiono podstawowe zaïoĝenia teorii zasobowej w odniesieniu do banku spóïdzielczego, klasyfikacjÚ zasobów banku
spóïdzielczego oraz skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci. NastÚpnie,
w czÚĂci drugiej, zamieszczono opis badania ankietowego dotyczÈcego wpïywu skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci na osiÈganÈ przewagÚ banku
spóïdzielczego. Trzecia, zarazem najobszerniejsza czÚĂÊ pracy zawiera analizÚ wyników badania ankietowego, pozwalajÈcÈ na weryfikacjÚ listy skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci. W przedstawionej analizie, za pomocÈ
testów statystycznych, zbadane zostaïy miÚdzy innymi zaleĝnoĂci miÚdzy
cechami badanych banków spóïdzielczych a wskazywanymi przez nie ocenami wpïywu wymienionych skïadników na konkurencyjnoĂÊ banku. OstatniÈ czÚĂÊ pracy stanowi podsumowanie, które zawiera wnioski autora
bÚdÈce wynikiem przeprowadzonych badañ.

1. Zaïoĝenia teorii zasobowej
z perspektywy banku spóïdzielczego
W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele róĝnorodnych koncepcji konkurencyjnoĂci przedsiÚbiorstwa. RóĝniÈ siÚ one miedzy innymi ujÚciem
ěródeï przewagi konkurencyjnej, których moĝna upatrywaÊ na zewnÈtrz
lub wewnÈtrz przedsiÚbiorstwa. Pierwsze podejĂcie nazywane jest orientacjÈ na otoczenie - zewnÚtrznÈ, a drugie podejĂcie to podejĂcie zasobowe
– wewnÚtrzne.
Bez wÈtpienia olbrzymi wpïyw na koncepcje konkurencyjnoĂci wywarïa
teoria M.E. Portera, uznawanego za prekursora nurtu, który upatruje ěródeï konkurencyjnoĂci w otoczeniu a pozycjÚ konkurencyjnÈ firmy uzaleĝnia
od struktury piÚciu siï w sektorze, czyli siï przetargowych dostawców,
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odbiorców, producentów substytutów, barier wejĂcia do sektora i poziomu
konkurencji w sektorze (Porter 1985).
Natomiast podejĂcie zasobowe (wewnÚtrzne) znaczenie strategiczne
przyznaje posiadanym zasobom i umiejÚtnoĂciom firmy. W podejĂciu zasobowym, którego czoïowym przedstawicielem jest J.B.Barney4, powstaïo wiele
nurtów, tj. koncepcja kluczowych kompetencji firmy (Core Competition of
the Corporation) autorstwa G. Hamela i C. Prahalada, koncepcja wyróĝniajÈcych firmÚ zdolnoĂci zaproponowana przez J. Kaya, koncepcja przewagi czasowej (Time-Based Competition) opracowana przez G. Stalka,
koncepcja konkurowania na bazie zdolnoĂci firmy (Capability-Based Competition) autorstwa Shulmana i Stalka, koncepcja organizacji uczÈcej siÚ
zaproponowana przez P. Senge czy koncepcja zarzÈdzania wiedzÈ w organizacji. Badania te i ich dorobek zostaïy wspóïczeĂnie poïÈczone i doprowadziïy do rozwoju koncepcji „ resource-based view” lub „resource-based
theory of firm”5 w literaturze polskiej nazywane teoriÈ (podejĂciem) zasobowÈ.
PodejĂcie zasobowe przyznaje zasobom i umiejÚtnoĂciom firmy znaczenie strategiczne, co oznacza, ĝe ich dobór i alokacja sÈ niezbÚdne dla realizacji wizji, misji i celów strategicznych.
Ogólnie uznanym, przyjÚtym i powszechnie stosowanym podziaïem zasobów (zwanych takĝe kapitaïami przedsiÚbiorstwa) jest podziaï na kapitaïy
fizyczne, finansowe, ludzkie i organizacyjne (Barney 1997). Podziaï ten
jest na tyle ogólny, ĝe nie moĝna stosowaÊ go w badaniach empirycznych,
które wymagajÈ dokïadnych danych o poszczególnych skïadnikach zasobów.
Szczególnie, gdy stosowane sÈ metody iloĂciowe w pomiarze konkurencyjnoĂci, w poszczególnych kategoriach zasobów muszÈ byÊ wyodrÚbnione
elementy skïadowe, co siÚ wiÈĝe z koniecznoĂciÈ ich identyfikacji. Tak jak
zdefiniowano we wprowadzeniu, elementy zasobów, które mogÈ byÊ ěródïem budowania przewagi konkurencyjnej nazywane sÈ potencjaïem konkurencyjnoĂci.
Na potrzeby badania konkurencyjnoĂci banku spóïdzielczego, autorka
zaproponowaïa podziaï zbioru zasobów na nastÚpujÈce kategorie:
− zasoby ludzkie,
− kapitaïy klienta,
− zasoby organizacyjne,
− kapitaïy finansowe,
4

Podstawowe zaïoĝenia teorii prezentowane sÈ w takich pracach J.B. Barneya, jak:
Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, vol. 17,
nr 1, 1991, s. 91–120, oraz Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley
Publishing Company, Inc., New York 1997, cyt. za M.J. Stankiewicz, op. cit.
5 Zaïoĝenia i definicje zwiÈzane z podejĂciem zasobowym w polskiej literaturze moĝna
znaleěÊ m.in. w pracach: M.J. Stankiewicz, op. cit., s. 97, oraz Uwarunkowania i sposoby
wzrostu konkurencyjnoĂci przedsiÚbiorstw, pod red. M. Biaïasiewicz, ECONOMICUS, Szczecin
2009, s. 18.
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− kapitaïy informacji i technologii,
− zasoby materialne.
Poniĝej, w ramach kaĝdej kategorii zasobów banku spóïdzielczego, przedstawiono zwiÈzane z nimi skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci. Zaproponowana lista skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci podana jest w tabeli 5. w punkcie 3. tego opracowania.
Zasoby ludzkie obejmujÈ wartoĂci zwiÈzane z zatrudnionym w banku
personelem. Pomimo, ĝe wartoĂÊ pracowników nie znajduje bezpoĂrednio
swojego odbicia w bilansie banków, to wïaĂnie pracownicy sÈ najwaĝniejszym zasobem, który charakteryzuje siÚ dodatkowo tym, ĝe moĝe z banku
migrowaÊ, a to oznacza w konsekwencji migracjÚ zasobu, a wiÚc takĝe
ěródïa przewagi konkurencyjnej (Dobiegaïa-Korona, Herman 2006, s. 25).
Cechy charakteryzujÈce zatrudniony w banku personel, stanowiÈce jednoczeĂnie potencjalne ěródïo konkurencyjnoĂci to przede wszystkim nastÚpujÈce skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci:
− poziom wyksztaïcenia kadry,
− stosowane systemy rekrutacji,
− stosowane systemy motywacji,
− stosowane systemy szkoleñ pracowników,
− wydajnoĂÊ pracy,
− doĂwiadczenie zawodowe,
− rotacja kadry zarzÈdzajÈcej,
− rotacja pracowników,
− lojalnoĂÊ pracowników wobec banku,
− stosunek personelu do klienta,
− skïonnoĂÊ do podnoszenia kwalifikacji,
− skïonnoĂÊ pracowników do innowacji.
Coraz czÚĂciej za szczególny zasób banku uznawani sÈ jego klienci.
Kapitaï klienta to specjalny rodzaj zasobów, których nie moĝna nabyÊ
w drodze zatrudnienia (jak kapitaï ludzki) tylko naleĝy go pozyskaÊ i zarzÈdzaÊ relacjami z nim (Capiga 2003, s. 22). Prowadzi to do zmiany spojrzenia na klientów banku z czysto transakcyjnego na partnerski czy wrÚcz
relacyjny. Wobec tego, skïadnikami, które mogÈ mieÊ wpïyw na konkurencyjnoĂÊ banku sÈ:
− znajomoĂÊ potrzeb klientów,
− budowanie i utrzymywanie dïugoterminowych zwiÈzków z klientami.
Do realizacji tak okreĂlonych zadañ w banku niezbÚdne jest:
− posiadanie szczegóïowej, aktualnej bazy danych klientowskich co jest
takĝe skïadnikiem potencjaïu konkurencyjnoĂci.
KolejnÈ kategoriÈ zasobów, jest kapitaï organizacyjny zwiÈzany przede
wszystkim z przyjÚtymi rozwiÈzaniami strukturalnymi w banku, czyli
strukturÈ organizacyjnÈ, bÚdÈcÈ funkcjÈ warunków, w jakich dziaïa bank
oraz przyjÚtej koncepcji zarzÈdzania. Na konkurencyjnoĂÊ banku spóïdzielczego wpïyw majÈ równieĝ takie elementy kapitaïu organizacyjnego jak
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wielkoĂÊ banku, jakoĂÊ kadr zarzÈdzajÈcych czy sprawnoĂÊ systemów komunikacji wewnÚtrznej. Koncepcja zarzÈdzania artykuïowana jest poprzez cele
strategiczne i misjÚ banku spóïdzielczego, których znajomoĂÊ przez pracowników banku jest niezbÚdna w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Kolejnym skïadnikiem kapitaïu organizacyjnego o istotnym znaczeniu dla
konkurencyjnoĂci jest atmosfera w pracy bÚdÈca pochodnÈ stosowanej
w banku polityki kadrowej. A zatem, w kategorii kapitaïu organizacyjnego
do skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci moĝna zaliczyÊ:
− strukturÚ organizacyjnÈ,
− wielkoĂÊ banku,
− jakoĂÊ kadr zarzÈdzajÈcych,
− sprawnoĂÊ systemów komunikacji wewnÚtrznej,
− znajomoĂÊ celów strategicznych i misji banku przez pracowników,
− atmosfera w pracy.
W literaturze przedmiotu panuje na ogóï zgodnoĂÊ, ĝe te trzy kategorie
zasobów: ludzkie, klienta i organizacyjne stanowiÈ kapitaï intelektualny,
który odgrywa decydujÈca rolÚ w budowaniu konkurencyjnoĂci kaĝdej firmy
(Dobiegaïa-Korona, Herman 2006, s. 25; Gïuszek 2004, s. 65–68).
Kolejna kategoria zasobów, to zasoby finansowe, czyli zasoby pieniÈdza
wykorzystywane przez bank spóïdzielczy. ObejmujÈ one przede wszystkim
fundusze wïasne banku, które w decydujÈcy sposób wpïywajÈ na zakres
podmiotowy i terytorialny dziaïania banku spóïdzielczego. Gïównymi sposobami podwyĝszania funduszy wïasnych sÈ wzrost funduszu udziaïowego
(poprzez przyjmowanie nowych czïonków lub podwyĝszanie wartoĂci udziaïów), odpisy z zysku netto oraz zwiÚkszanie poziomu zobowiÈzañ podporzÈdkowanych.
Inny, wykreowany przez praktykÚ bankowÈ sposób podwyĝszenia funduszy wïasnych, „pozorny”, ale zgodny z prawem, to przystÚpowanie banków spóïdzielczych do innych banków spóïdzielczych i zwiÈzane z tym
zjawisko obejmowania wzajemnych udziaïów (Zaleska 2003, s. 91). Specyficznym dla banków spóïdzielczych elementem zasobów finansowych jest
moĝliwoĂÊ zaliczenia do funduszy wïasnych banku okreĂlonej czÚĂci dodatkowej kwoty odpowiedzialnoĂci czïonków6. W kategorii zasobów finansowych:
− wielkoĂÊ caïkowitych funduszy wïasnych,
− wzrost funduszu udziaïowego,
− zwiÚkszanie poziomu zobowiÈzañ podporzÈdkowanych,
− obejmowanie wzajemnych udziaïów,
− zaliczenie do funduszy wïasnych banku dodatkowej kwoty odpowiedzialnoĂci czïonków,
moĝna zaliczyÊ do skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci.
6 Zgodnie z uchwaïÈ nr 8/2001 z 12 grudnia 2001 na podstawie art. 127 Ustawy Prawo
Bankowe.
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NastÚpnÈ kategoriÈ zasobów banku spóïdzielczego jest kapitaï informacji i technologii. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe banki sÈ, ze swojej natury, instytucjami opartymi na przetwarzaniu informacji, kapitaï informacji i technologii jest szczególnie istotnym rodzajem zasobów banku. Do skïadników
potencjaïu konkurencyjnoĂci banków spóïdzielczych, które sÈ elementami
kapitaïu informacji i technologii naleĝy zaliczyÊ:
− posiadana wiedza na temat potrzeb klientów banku,
− posiadana wiedza na temat otoczenia rynkowego,
− posiadana wiedza o konkurentach banku,
− posiadana technologia informacyjna (IT),
− wykorzystywanie najnowszych rozwiÈzañ IT,
− ponoszenie nakïadów na IT,
− wykorzystywane przez bank systemy informacyjne wspomagajÈce zarzÈdzanie,
− posiadane hurtownie danych,
− stosowanie outsourcingu usïug informatycznych.
KoniecznoĂÊ korzystania z nowoczesnych rozwiÈzañ informatycznych
w bankach spóïdzielczych wynika z wielu przesïanek, miÚdzy innymi wymuszona jest konkurencyjnÈ ofertÈ banków komercyjnych, wymogami regulacyjnymi zwiÈzanymi z procesami dostosowawczymi do Unii Europejskiej
czy choÊby uczestnictwem banków spóïdzielczych w absorpcji Ărodków unijnych. (Woěniewska 2007, s. 463–471).
OstatniÈ, zaproponowanÈ kategoriÈ zasobów banków jest kapitaï fizyczny, czyli zasoby materialne. Do skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci
z tej kategorii zasobów, moĝna zaliczyÊ:
− posiadane budynki, budowle, lokale,
− wyposaĝenie sal operacyjnych,
− wyposaĝenie zaplecza,
− posiadana sieÊ bankomatów i innych urzÈdzeñ,
− lokalizacja placówek.
Wymienione elementy w kaĝdej z kategorii zasobów banku spóïdzielczego mogÈ stanowiÊ ěródïa przewagi konkurencyjnej banku stÈd nadano
im miano skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci. Skïadniki te majÈ róĝne
znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, w zaleĝnoĂci od
wielu uwarunkowañ.
Wpïyw skïadników, z tak skonstruowanej autorskiej listy, w osiÈganiu
przewagi konkurencyjnej byï przedmiotem badañ, które przebiegaïy w piÚciu etapach:
− Etap pierwszy, opis badania ankietowego i charakterystyka próby badawczej (punkt 2 opracowania), zostaï podjÚty w celu uzyskania odpowiedzi na
pytanie jak ksztaïtuje siÚ charakterystyka badanych banków ze wzglÚdu na
cechy je opisujÈce, czyli wielkoĂÊ, rodzaj rynku i rodzaj konkurentów.
− Etap drugi, analiza ocen skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci (punkt
3.1), pozwoliï na uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie,

120

dr Graĝyna Woěniewska

wedïug respondentów, majÈ poszczególne skïadniki w osiÈganiu przewagi konkurencyjnej banku.
− Etap trzeci, analiza wpïywu cech charakteryzujÈcych badane banki na
udzielane odpowiedzi (punkt 3.2), przeprowadzony aby otrzymaÊ odpowiedě na pytanie czy na oceny poszczególnych skïadników potencjaïu
konkurencyjnoĂci wpïyw miaïy wielkoĂÊ banku, rodzaj rynku i rodzaj
konkurentów banku.
− Etap czwarty, analiza róĝnic w ocenach stanu aktualnego i stanu poĝÈdanego wpïywu skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci (punkt 3.3),
podjÚty w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, dla jakich skïadników
oceny stanu aktualnego róĝniÈ siÚ istotnie od ocen stanu poĝÈdanego.
− Etap piÈty, analiza wpïywu cech charakteryzujÈcych banki na róĝnice
w ocenach stanu aktualnego i poĝÈdanego (punkt 3.4), realizowany
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy na róĝnice miÚdzy ocenami
stanu aktualnego i poĝÈdanego wpïyw miaïy wielkoĂÊ banku, rodzaj
rynku i rodzaj konkurentów banku.

2. Opis badania ankietowego i charakterystyka
banków, które wziÚïy udziaï w badaniu
Badaniem ankietowym przeprowadzonym w trzecim kwartale 2008 roku
objÚto polskie banki spóïdzielcze dziaïajÈce w wszystkich trzech zrzeszeniach. Kwestionariusz ankietowy skïadaï siÚ z trzech czÚĂci. CzÚĂÊ pierwsza, informacyjna, oprócz nazwy badania i opisu zasad wypeïniania kwestionariusza zawieraïa pytania pozwalajÈce zróĝnicowaÊ badane banki
wedïug trzech cech, kryteriów.
Badanie byïo anonimowe, respondenci okreĂlali jedynie wielkoĂÊ badanego banku mierzonÈ aktywami, wybierajÈc jednÈ z dziewiÚciu grup rówieĂniczych7. WielkoĂÊ banku byïa pierwszÈ cechÈ pozwalajÈcÈ na charakterystykÚ badanych banków spóïdzielczych8. KolejnÈ cechÈ róĝnicujÈcÈ
respondentów byï charakter rynku dziaïania. Wyróĝniono cztery rodzaje
rynku, na którym funkcjonujÈ polskie banki spóïdzielcze: wiejski, maïe

7 Zgodnie z podziaïem wprowadzonym i stosowanym do celów analitycznych przez
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego oraz KomisjÚ Nadzoru Finansowego miÚdzy
innymi w Raporcie Wskaěników Ekonomiczno-Finansowych Banku na tle Grupy RówieĂniczej obowiÈzujÈcym w czasie przygotowania badania. Obecnie liczba grup rówieĂniczych
zostaïa zmniejszona do 7.
8 Innym miernikiem wielkoĂci banku, który moĝna zastosowaÊ sÈ fundusze wïasne.
Jednak to wïaĂnie wielkoĂciÈ aktywów posïuguje siÚ nadzór bankowy wyodrÚbniajÈc grupy
rówieĂnicze, czyli grupy banków ze wzglÚdu na przedziaï wielkoĂci banku mierzony ich
aktywami.
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miasto (do 100 tys. mieszkañców), duĝe miasto (powyĝej 100 tys. mieszkañców) oraz rynek mieszany.
TrzeciÈ cechÈ róĝnicujÈcÈ byli gïówni konkurenci badanych banków
spóïdzielczych. WyodrÚbniono cztery rodzaje konkurentów: bank komercyjny, inny bank spóïdzielczy, wïasny bank zrzeszajÈcy oraz Spóïdzielcza
Kasa OszczÚdnoĂciowo Kredytowa (SKOK). Oprócz podanych w kwestionariuszu rodzajów konkurentów banku spóïdzielczego, respondenci mogli
wymieniÊ inne instytucje postrzegane, jako ich gïówni konkurenci.
Druga czÚĂÊ kwestionariusza zawieraïa pytania dotyczÈce oceny skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci w podziale na szeĂÊ grup zasobów banku
spóïdzielczego. Ocena wpïywu wymienionych skïadników na konkurencyjnoĂÊ banku dotyczyïa zarówno stanu aktualnego (istniejÈcego w badanym
banku) jak i stanu poĝÈdanego, uznanego za najbardziej oczekiwany dla
badanego banku spóïdzielczego.
W odpowiedzi na pytania naleĝaïo zaznaczyÊ ocenÚ w skali od 1 do 5,
gdzie:
1 – oznaczaïa, ĝe czynnik nie ma ĝadnego znaczenia dla osiÈgania przewagi konkurencyjnej,
2 – czynnik ma niewielkie znaczenie,
3 – czynnik ma Ărednie znaczenie,
4 – czynnik ma duĝe znaczenie,
5 – czynnik ma zasadnicze znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku.
Trzecia czÚĂÊ kwestionariusza dotyczyïa identyfikacji strategii gïównych
konkurentów i zawieraïa pytania o sposób, w jaki starajÈ siÚ osiÈgnÈÊ
przewagÚ konkurenci badanego banku spóïdzielczego. Ta czÚĂÊ badania
dotyczyïa jedynie oceny stanu aktualnego. Zostaïa w niej zachowana ta
sama skala ocen, to jest od 1 do 5. Trzecia czÚĂÊ badania ankietowego nie
jest przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu.
W badaniu udziaï wziÚïo 199 banków spóïdzielczych9, które zostaïy
podzielone ze wzglÚdu na wielkoĂÊ aktywów na cztery grupy. Podziaï banków spóïdzielczych z zakresami wielkoĂci aktywów i liczbÈ banków w kaĝdej grupie przedstawiony jest w tabeli 1.
9 Zastosowano badanie caïoĂciowe (caïej populacji). Ankieta byïa anonimowa a kaĝdy
element populacji miaï takÈ samÈ szansÚ znalezienia siÚ w próbie. DzielÈc populacjÚ na
dwie warstwy: banki, które odpowiedziaïy i banki, które nie udzieliïy odpowiedzi na ankietÚ,
losowoĂÊ wyboru jest zachowana pod warunkiem, ĝe prawdopodobieñstwo nieudzielania
odpowiedzi nie zaleĝy od istotnych czynników analizowanych w ankiecie. W zwiÈzku z tym,
ĝe ankieta byïa anonimowa, popierana przez Ărodowisko banków spóïdzielczych (dystrybuowana przez FundacjÚ Rozwoju BankowoĂci Spóïdzielczej), otrzymanÈ próbÚ moĝna uznaÊ za
losowÈ. Tym bardziej, ĝe ze wzglÚdu na jedynÈ dostÚpnÈ cechÚ róĝniÈcÈ badanÈ populacjÚ
jakÈ jest wielkoĂÊ aktywów, zarówno weryfikacja hipotezy, ĝe rozkïad empiryczny jest zgodny
z rozkïadem teoretycznym, jak i miara podobieñstwa struktur ĂwiadczÈ o reprezentatywnoĂci
próby. Rozmiar próby jest typowy. Metody iloĂciowe w ekonomii, pod red. W. Ostasiewicza,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocïawiu, Wrocïaw 1999, s. 311.
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DrugÈ cechÈ róĝnicujÈcÈ badane banki byï rodzaj obsïugiwanego rynku.
Respondenci mieli do wyboru cztery rodzaje rynku:
1 – rynek wiejski,
2 – maïe miasto, z liczbÈ mieszkañców do 100 tysiÚcy,
3 – duĝe miasto z liczbÈ mieszkañców powyĝej 100 tysiÚcy, oraz
4 – rynek mieszany.
Tabela 1
Podziaï banków biorÈcych udziaï w badaniu na grupy rówieĂnicze

nowe grupy

wielkoĂÊ aktywów

liczebnoĂÊ
w populacji

liczebnoĂÊ
próby

udziaï
próby
w populacji (%)

I. banki maïe

do 50 mln

248

75

30,2

II. banki Ărednie

powyĝej 50 do 100 mln

193

64

33,2

III. banki duĝe

powyĝej 100 do 200 mln

98

43

43,8

40

17

42,5

579

199

34,4

IV. banki bardzo duĝe powyĝej 200 mln
Razem

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych z ankiet oraz danych Komisji Nadzoru
Finansowego.

W tabeli 2 przedstawiona zostaïa czÚstoĂÊ wskazañ poszczególnych
rodzajów rynku przez banki biorÈce udziaï w badaniu.
NajczÚĂciej wskazywanym rodzajem obsïugiwanego rynku byï rynek
mieszany. Ten rodzaj rynku wskazaïo 135 banków, które wziÚïy udziaï
w badaniu i stanowiïy 68% caïej próby. Co czwarty z badanych banków
(tj. w 50 przypadkach) wskazaï, ĝe dziaïa na rynku wiejskim.
Tabela 2
Wskazania rodzaju rynku przez banki uczestniczÈce w badaniu
Rodzaj rynku

Liczba wskazañ

Udziaï procentowy

1 – wiejski

50

25,0

2 – maïe miasto

11

5,5

3 – duĝe miasto

3

1,5

4 – rynek mieszany

135

68,0

Razem:

199

100,0

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie wyników badania ankietowego

Na obsïugÚ klientów jedynie z maïego miasta wskazaïo 11 banków, czyli
5,5% próby, a na wyïÈcznÈ obsïugÚ klientów z duĝego miasta wskazaïy
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tylko 3 badane banki (1, 5% próby). Taki rozkïad odpowiedzi wskazuje,
ĝe rynki, na których dziaïajÈ banki spóïdzielcze stajÈ siÚ coraz bardziej
uniwersalne.
AnalizujÈc zaleĝnoĂÊ miedzy wielkoĂciÈ badanego banku spóïdzielczego
a wskazywanym przez ten bank rodzajem rynku, który obsïuguje, naleĝy
zwróciÊ uwagÚ na widocznÈ prawidïowoĂÊ (patrz tabela 3).
Tabela 3
Wskazania rodzaju obsïugiwanego rynku w zaleĝnoĂci od wielkoĂci banku
Rynek
wielkoĂÊ banku
1

2

3

4

banki maïe

42

3

1

29

75

banki Ărednie

10

4

0

50

64

banki duĝe

4

3

1

35

43

banki bardzo duĝe

1

1

1

14

17

57

11

3

128

199

Razem:

Razem

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie wyników badania ankietowego.

Zastosowane testy statystyczne10 wykazujÈ, ĝe wystÚpuje istotna zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy wielkoĂciÈ banku a rodzajem obsïugiwanego rynku. I tak,
banki maïe obsïugujÈ przede wszystkim rynki wiejskie (42 wskazañ, co
stanowi 56% tej grupy banków) i rynki mieszane (29 wskazañ, tj. 38,7%).
Banki Ărednie najczÚĂciej, bo w prawie 80% przypadków (50 banków z tej
grupy) wskazywaïy na rynek mieszany i w 10 przypadkach, co stanowiïo
15,6% banków Ărednich, wskazywaïy na rynek wiejski.
W przypadku pozostaïych banków, 81,4% badanych banków duĝych
i 82,4% banków bardzo duĝych wskazuje, ĝe przede wszystkim obsïugujÈ
rynki mieszane (odpowiednio 35 i 14 wskazañ).
OstatniÈ cechÈ róĝnicujÈcÈ badane banki byï rodzaj gïównego konkurenta danego banku. W odpowiedzi na pytanie dotyczÈce identyfikacji najwaĝniejszego konkurenta banku, respondenci mogli dokonaÊ wielokrotnego wyboru spoĂród nastÚpujÈcych moĝliwoĂci: bank komercyjny, inny bank
spóïdzielczy, wïasny bank zrzeszajÈcy, Spóïdzielcza Kasa OszczÚdnoĂciowoKredytowa oraz inny rodzaj konkurenta.
10 Zastosowano test niezaleĝnoĂci chi kwadrat, testy dwustronnne, dokïadne, asymptotyczne, z poprawkami dla maïych liczebnoĂci w poszczególnych kategoriach. Testy te róĝniÈ siÚ czuïoĂciÈ na róĝnorodne odstÚpstwa. Dla podwyĝszenia wiarygodnoĂci zastosowano
wszystkie wymienione testy. Por. R. Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej,
Oficyna wydawnicza Gis, Wrocïaw 2002, s. 242 oraz S. Mynarski, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu EXCEL, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 37 i nastÚpne.
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Jak widaÊ w tabeli 4, badane banki najczÚĂciej, bo w 170 przypadkach,
za swojego gïównego konkurenta uznajÈ bank komercyjny. Banki, które
dokonaïy takiego wskazania stanowiïy 84,5% wszystkich banków w próbie.
Drugim, pod wzglÚdem liczby wskazañ, konkurentem badanych banków
spóïdzielczych sÈ SKOK-i. Na te instytucje, jako gïównych konkurentów
wskazaïo 109 banków, czyli 54,5% wszystkich badanych banków.
Konkurentów w innym banku spóïdzielczym upatruje 66 banków, czyli
co trzeci badany bank. Tylko 3% badanych banków, czyli w szeĂciu przypadkach, banki spóïdzielcze traktujÈ wïasny bank zrzeszajÈcy jako swojego gïównego konkurenta.
Tabela 4
Wskazania wybranego rodzaju konkurenta przez badane banki spóïdzielcze
rodzaj konkurenta

liczba wskazañ

odsetek wskazañ*

bank komercyjny

170

84,5

bank spóïdzielczy

66

33,0

wïasny bank zrzeszajÈcy
SKOK

6

3,0

109

54,5

* nie sumuje siÚ do 100% poniewaĝ banki mogïy wskazywaÊ wiÚcej niĝ jednego konkurenta
½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie wyników badania ankietowego.

Pytanie dotyczÈce gïównych konkurentów badanego banku spóïdzielczego
miaïo charakter pytania otwartego. Oprócz wymienionych w kwestionariuszu
rodzajów konkurentów, respondenci mieli moĝliwoĂÊ podania innego, zidentyfikowanego przez siebie konkurenta banku. Z moĝliwoĂci tej skorzystaïo 29 banków. NajczÚĂciej, jako najwaĝniejsi konkurenci banku spóïdzielczego wymieniani
byli poĂrednicy kredytowi (w 16 przypadkach) oraz Poczta Polska i Bank Pocztowy (w 11 przypadkach). Dwa z badanych banków, za swoich istotnych konkurentów uznaïy instytucje ĂwiadczÈce usïugi w systemie sprzedaĝy ratalnej.

3. Analiza wyników badania ankietowego
3.1. Analiza ocen skïadników potencjaïu
konkurencyjnoĂci banków spóïdzielczych
Scharakteryzowane w pierwszej czÚĂci pracy skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci zostaïy poddane ocenie przez ekspertów z banków spóïdzielczych. ListÚ ocenianych skïadników przedstawiono w tabeli 5. Na liĂcie tej
znalazïy siÚ 45 skïadniki podzielone na kategorie zasobów, których dotyczÈ.
W tabeli 5. przedstawione zostaïy równieĝ mediany ocen uzyskanych w odpowiedzi na pytania o wpïyw wymienionych skïadników na osiÈganie przewagi konkurencyjnej.

125

Skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci banku spóïdzielczego...

Tabela 5
WartoĂci Ărodkowe (mediany) ocen uzyskane w odpowiedziach na ankietÚ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

poziom wyksztaïcenia pracowników
banku
stosowane systemy motywacji
pracowników
stosowane systemy szkoleñ
stosowane systemy rekrutacji
pracowników
wydajnoĂÊ pracy
doĂwiadczenie zawodowe
(staĝ pracy w banku)
rotacja pracowników
rotacja kadry zarzÈdzajÈcej
lojalnoĂÊ pracowników wobec banku
stosunek do klienta i jego potrzeb
skïonnoĂÊ do podnoszenia kwalifikacji
skïonnoĂÊ do innowacji
wiek kadry zarzÈdzajÈcej
pïeÊ kadry zarzÈdzajÈcej
ProszÚ oceniÊ, jaki wpïyw na konkurencyjnoĂÊ Pañstwa banku majÈ
i jaki mieÊ powinny: (zasoby – kapitaï
klienta)
znajomoĂÊ potrzeb klientów
budowanie i utrzymywanie dïugoterminowych zwiÈzków z klientami
utrzymywanie takĝe nierentownych
klientów
posiadanie szczegóïowej, aktualnej
bazy danych o klientach

stan poĝÈdany

3

4

5

1

2

3

4

5

ma b. istotne znaczenie

nie powinno mieÊ wpïywu

powinno mieÊ maïy wpïyw

powinno mieÊ Ăredni wpïyw

powinno mieÊ duĝy wpïyw

powinno mieÊ b.istotny wpïyw
znaczenie

4

2

ma duĝe znaczenie

3
1

ma Ărednie znaczenie

2

ProszÚ oceniÊ, jak na osiÈganie przewagi konkurencyjnej w Pañstwa banku
wpïywa i jak powinien wpïywaÊ:
(zasoby – kapitaï ludzki)

1

stan aktualny

ma maïe znaczenie

1

ocena

Skïadniki potencjaïu
konkurencyjnoĂci

nie ma znaczenia

lp.

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
1

X
2

3

4

5

1

2

3

4

X

X
X

X

X
X

X

5

X
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19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
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2
W jakim stopniu na konkurencyjnoĂÊ
w Pañstwa banku wpïywajÈ i jak wpïywaÊ
powinny: (zasoby – kapitaï organizacyjny)
struktura organizacyjna banku
wielkoĂÊ banku
posiadanie i znajomoĂÊ przez pracowników
celów strategicznych i misji banku
jakoĂÊ kadry zarzÈdzajÈcej
sprawnoĂÊ systemów komunikacji
wewnÚtrznej
udziaï zaïogi w zarzÈdzaniu
stosowana w banku polityka kadrowa
atmosfera pracy
ProszÚ oceniÊ czy wymienione elementy kapitaïu finansowego majÈ, oraz czy
powinny mieÊ znaczenie w budowaniu
konkurencyjnoĂci Pañstwa banku:
(zasoby – kapitaï finansowy)
wielkoĂÊ caïkowitych funduszy wïasnych
banku
wzrost udziaïów (funduszu udziaïowego)
zwiÚkszanie funduszy przez dodatkowÈ
kwotÚ odpowiedzialnoĂci czïonków banku
spóïdzielczego
zwiÚkszanie poziomu zobowiÈzañ podporzÈdkowanych
zwiÚkszanie funduszy wïasnych banku
przez obejmowanie wzajemnych udziaïów
ProszÚ okreĂliÊ czy na konkurencyjnoĂÊ
w Pañstwa banku majÈ i czy powinny mieÊ
wpïyw:
(zasoby – kapitaï informacji i technologii)
posiadana wiedza na temat potrzeb
klientów
posiadana wiedza na temat otoczenia rynkowego
posiadana wiedza na temat konkurentów
posiadana technologia informacyjna
wykorzystanie najnowszych rozwiÈzañ IT
staïe ponoszenie nakïadów na IT
posiadane systemy informacyjne wspomagajÈce zarzÈdzanie
posiadanie hurtowni danych
stosowanie outsourcingu w zakresie usïug
informatycznych

3
1

2

3

4
4

5

1

2

3

X
X

4
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

1

2

3

4

X

5

1

2

3

4

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

1

5

X

2

3

4

5

1

2

3

5

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

4

X
X
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1

2

41
42
43

W jaki sposób nastÚpujÈce zasoby wpïywajÈ
na konkurencyjnoĂÊ Pañstwa banku i jak
wpïywaÊ powinny: (zasoby materialne)
posiadane budynki, budowle, lokale
wyposaĝenie sal operacyjnych
wyposaĝenie zaplecza
posiadana sieÊ bankomatów i innych
urzÈdzeñ
lokalizacja placówek

44
45

3
1

2

3

4
4

5

1

2

3

4

X
X

X
X
X

X

X

X

X

5

X

½ródïo: badania wïasne

Za skïadniki o maïym znaczeniu bÈdě bez znaczenia dla konkurencyjnoĂci banku uznane przez respondentów zostaïy jedynie wiek i pïeÊ kadry
zarzÈdzajÈcej (bÚdÈce w grupie skïadników zwiÈzanych z kapitaïem ludzkim) oraz takie elementy kapitaïu finansowego jak zwiÚkszanie funduszy
przez dodatkowÈ kwotÚ odpowiedzialnoĂci czïonków banku spóïdzielczego,
zwiÚkszanie poziomu zobowiÈzañ podporzÈdkowanych czy obejmowanie
wzajemnych udziaïów. Oceny te dotyczyïy zarówno stanu faktycznego, jak
i stanu poĝÈdanego.
Otrzymane wyniki pokazujÈ, ĝe pozostaïe skïadniki majÈ Ăredni, duĝy,
bÈdě bardzo duĝy wpïyw na konkurencyjnoĂÊ banku spóïdzielczego, przy
czym wpïyw takich skïadników, jak:
− w kategorii zasobów ludzkich: stosowane systemy motywacji i rekrutacji pracowników, wydajnoĂÊ pracy, skïonnoĂÊ do podnoszenia kwalifikacji, stosunek pracownika do klienta i jego potrzeb,
− w kategorii kapitaïu klienta: znajomoĂÊ potrzeb klientów,
− w kategorii kapitaïu organizacyjnego: struktura organizacyjna banku,
wielkoĂÊ banku, jakoĂÊ kadry zarzÈdzajÈcej, atmosfera w pracy,
− w kategorii kapitaïu finansowego: wielkoĂÊ caïkowitych funduszy wïasnych banku,
− w kategorii kapitaïu informacji i technologii: posiadana wiedza na temat
potrzeb klientów i otoczenia rynkowego, posiadane najnowsze rozwiÈzania IT, w tym hurtownie danych,
− w kategorii zasobów materialnych: wyposaĝenie zaplecza i lokalizacja
placówek,
w ocenie stanu poĝÈdanego osiÈgajÈ wyĝsze noty niĝ w ocenie stanu aktualnego.
Wynika z tego wniosek, ĝe banki same zdajÈ sobie sprawÚ z zasadniczej
rangi tych czynników i z koniecznoĂci poprawy wïasnych zasobów w tym
zakresie.
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3.2. Analiza wpïywu cech charakteryzujÈcych badane banki
na udzielane odpowiedzi
AnalizujÈc otrzymane zwrotnie ankiety zbadano wpïyw cech banku respondenta na udzielane odpowiedzi. Zastosowane testy jednorodnoĂci rozkïadów
umoĝliwiajÈ zweryfikowanie hipotezy o istotnoĂci róĝnic w odpowiedziach
na pytania ze wzglÚdu na wielkoĂÊ banku11. Testy te pozwalajÈ odpowiedzieÊ na pytanie czy, na przyjÚtym poziomie istotnoĂci, wielkoĂÊ banku,
rodzaj obsïugiwanego rynku bÈdě rodzaj konkurenta ma wpïyw na oceny
skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci. Wyniki testów wykazaïy, ĝe ani
rodzaj rynku ani rodzaj gïównego konkurenta nie majÈ wpïywu na oceny
skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci. Natomiast zaleĝnoĂÊ ocen od
wielkoĂci banku-respondenta zostaïa stwierdzona w przypadku szeĂciu
skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci (por. wykres 1.)
Wykres 1
Oceny skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci, na które istotny wpïyw
ma wielkoĂÊ banku, w podziale na grupy rówieĂnicze
5
składniki potencjału
konkurencyjności
wielkość banku aktualna
wielkość banku pożądana
fundusze wł.
budynki
lokalizacja
system motywacji prac.

oceny

4
3
2
1
0

banki małe

banki średnie

banki duże

banki bardzo
duże

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania ankietowego

Najbardziej znaczÈce12 róĝnice w odpowiedziach dotyczyïy pytania
o wpïyw na konkurencyjnoĂÊ banku spóïdzielczego wielkoĂci banku. I to
zarówno w odniesieniu do oceny stanu aktualnego jak i stanu poĝÈdanego.
Banki maïe, z aktywami poniĝej 50 milionów zï oceniïy, ĝe wielkoĂÊ banku
ma Ărednie znaczenie (mediana równa 3) i powinna nadal mieÊ Ărednie
znaczenie (mediana równa 3) w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Banki Ărednie wskazaïy, ĝe wielkoĂÊ banku obecnie jest czynnikiem
o Ărednim znaczeniu dla konkurencyjnoĂci (mediana równa 3), ale znaczenie wielkoĂci w budowaniu przewagi konkurencyjnej powinno wzrosnÈÊ do
11 Zastosowano testy Kruskala-Wallisa i medianowy. Opis testów w: R. Magiera, op. cit.,
s. 261, 263 oraz S. Mynarski, op. cit., s. 46, 50.
12 p-value < 0,001 co oznacza istotnoĂÊ róĝnic w poszczególnych grupach banków ze
wzglÚdu na wielkoĂÊ.
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duĝego (mediana 4). Natomiast banki duĝe i bardzo duĝe odpowiedziaïy,
ĝe wielkoĂÊ ma i powinna mieÊ duĝy wpïyw na konkurencyjnoĂÊ (obie
mediany równe 4).
Ze wzglÚdu na swojÈ wielkoĂÊ banki róĝniÈ siÚ istotnie13 w odpowiedzi na
pytanie o aktualne znaczenie wielkoĂci caïkowitych funduszy wïasnych. NajwiÚksze znaczenie funduszom wïasnym nadajÈ banki duĝe uznajÈc je za bardzo istotne w budowaniu przewagi konkurencyjnej (mediana równa 5), natomiast pozostaïe banki (maïe, Ărednie, bardzo duĝe) oceniajÈ fundusze wïasne,
jako czynnik o duĝym znaczeniu (mediana równa 4). Bardzo podobne wyniki
uzyskano w przypadku kolejnego skïadnika potencjaïu konkurencyjnoĂci
banku, jakim sÈ aktualnie posiadane budynki, budowle i lokale. W zaleĝnoĂci
od wielkoĂci, banki róĝnie oceniajÈ znaczenie tego skïadnika w budowaniu
przewagi konkurencyjnej14. Banki duĝe przywiÈzujÈ do tych zasobów najwiÚksze znaczenie, podczas gdy banki maïe, Ărednie oraz banki bardzo duĝe uwaĝajÈ, ĝe posiadane zasoby materialne w postaci budynków, budowli i lokali
majÈ duĝy wpïyw na osiÈganie przewagi konkurencyjnej. Banki, zaleĝnie od
wielkoĂci, inaczej postrzegajÈ poĝÈdany w przyszïoĂci wpïyw na konkurencyjnoĂÊ kolejnego elementu zasobów materialnych, jakim jest lokalizacja placówek.
Lokalizacja placówek wedïug banków maïych powinna w duĝym stopniu wpïywaÊ na konkurencyjnoĂÊ a w opinii banków Ărednich, duĝych i bardzo duĝych
wpïyw tego czynnika powinien byÊ zasadniczy (bardzo duĝy).

3.3. Analiza róĝnic w ocenach stanu aktualnego i poĝÈdanego
wpïywu skïadników na konkurencyjnoĂÊ banku spóïdzielczego
AnalizujÈc róĝnice miÚdzy ocenami stanu aktualnego a ocenami stanu
poĝÈdanego zastosowano test Wilcoxona do oceny jednorodnoĂci rozkïadów15
obu wersji odpowiedzi.
Test ten zostaï wykonany dla kaĝdego pytania osobno (czyli 45 razy)
w parach: odpowiedzi dotyczÈce stanu aktualnego versus odpowiedzi dotyczÈce stanu poĝÈdanego. Wyniki testu przedstawiono w zaïÈczniku 3. Na
podstawie wyników moĝna stwierdziÊ, ĝe oprócz siedmiu pytañ, w pozostaïych przypadkach róĝnice w ocenach stanu aktualnego i poĝÈdanego sÈ
istotne statystycznie.
Oceny stanu aktualnego i poĝÈdanego nie róĝniÈ siÚ istotnie jedynie w
odpowiedziach na pytania o wpïyw na konkurencyjnoĂÊ banku, takich
skïadników potencjaïu jak:
− doĂwiadczenie zawodowe,
13

p-value=0,028.
p-value=0,019.
15 Test rangowanych znaków Wilcoxona. Opis testu w: R. Magiera, op. cit., s. 269 oraz
S. Mynarski, op. cit., s. 56.
14
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rotacja pracowników,
rotacja kadry zarzÈdzajÈcej,
utrzymywanie nierentownych klientów,
wzrost udziaïów (funduszu udziaïowego),
zwiÚkszanie funduszy przez dodatkowÈ kwotÚ odpowiedzialnoĂci czïonków banku spóïdzielczego oraz
− zwiÚkszanie poziomu zobowiÈzañ podporzÈdkowanych.
Czyli, naleĝy przyjÈÊ hipotezÚ, ĝe oceny aktualnego wpïywu tych 7 skïadników na konkurencyjnoĂÊ banku, jak i oceny poĝÈdanego wpïywu na konkurencyjnoĂÊ badanych banków spóïdzielczych nie róĝniÈ siÚ od siebie. Inaczej
mówiÈc, optymalny dla osiÈgania przewagi konkurencyjnej poziom wymienionych skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci nie róĝni siÚ od aktualnego
poziomu tych czynników w badanych bankach spóïdzielczych.
W przypadku wszystkich pozostaïych 38 skïadników, ocena ich wpïywu
na konkurencyjnoĂÊ banku jest istotnie róĝna dla stanu aktualnego i dla
stanu poĝÈdanego.
−
−
−
−
−

3.4. Analiza wpïywu cech charakteryzujÈcych banki
na róĝnice w ocenach stanu aktualnego i poĝÈdanego
Celem tego etapu badañ byïo uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy na
róĝnice w ocenach stanu aktualnego i poĝÈdanego skïadników potencjaïu
konkurencyjnoĂci wpïyw miaïy takie cechy banku jak: wielkoĂÊ, rodzaj
rynku, na którym dziaïa bÈdě rodzaj konkurentów banku respondenta.
BadajÈc zaleĝnoĂÊ miÚdzy ocenami aktualnego i poĝÈdanego wpïywu skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci ze wzglÚdu na cechy charakteryzujÈce
bank wykorzystano testy Kruskala-Wallisa i medianowy16. AnalizujÈc otrzymane wyniki moĝna stwierdziÊ, ĝe w przypadku rodzaju rynku i rodzaju konkurentów banku, zastosowane testy nie wykazujÈ istotnych statystycznie
róĝnic w odpowiedziach. A zatem, ani rodzaj rynku, który obsïuguje badany
bank ani rodzaj konkurentów nie wpïywa na róĝnice w ocenie aktualnego
i poĝÈdanego wpïywu skïadników na konkurencyjnoĂÊ banku spóïdzielczego.
Natomiast, badajÈc zaleĝnoĂÊ miÚdzy ocenami aktualnego i poĝÈdanego
wpïywu skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci ze wzglÚdu na wielkoĂÊ
banku, zastosowane testy pokazujÈ pewne zaleĝnoĂci. I tak, w ocenie wpïywu na konkurencyjnoĂÊ banku takich czynników jak:
− wydajnoĂÊ pracy,
− posiadanie szczegóïowej bazy danych o klientach banku,
− znajomoĂÊ przez pracowników celów strategicznych i misji banku oraz
− sprawnoĂÊ systemów komunikacji wewnÚtrznej,
16 PrzyjÚto poziom istotnoĂci 0,05. Patrz: R. Magiera, op. cit., s. 261, 263 oraz S. Mynarski, op. cit., s. 46, 50.
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miÚdzy stanem aktualnym a stanem poĝÈdanym w zaleĝnoĂci od wielkoĂci
banku, wystÚpujÈ istotne róĝnice (por. wykres 2.). Takĝe w ocenie aktualnej i optymalnej roli funduszu udziaïowego, jako czynnika konkurencyjnoĂci róĝnice miedzy grupami banków wyodrÚbnionych ze wzglÚdu na
wielkoĂÊ sÈ istotne.
Jak przedstawiono na wykresie 2, im mniejszy bank, tym rozpiÚtoĂÊ
miÚdzy ocenÈ aktualnego a poĝÈdanego wpïywu wymienionych skïadników
na konkurencyjnoĂÊ banku jest mniejsza. Banki maïe, w odpowiedzi na
pytanie o wpïyw aktualny i wpïyw poĝÈdany tych skïadników potencjaïu
konkurencyjnoĂci, podawaïy bardzo zbliĝone oceny.
Wykres 2
Skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci, dla których zaleĝnoĂÊ róĝnicy
ocen stanu aktualnego i poĝÈdanego od wielkoĂci banku jest istotna
(w podziale na grupy rówieĂnicze)
banki bardzo
duże

składniki potencjału
konkurencyjności
wzrost funduszu udziałowego
sprawność systemów
komunikacji wewnętrznej

banki duże

znajomość celów i misji banku
posiadanie bazy danych
o klientach

banki średnie

wydajność pracy

banki małe
–0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8
różnice w śr. ocen stanu aktualnego i pożądanego

1

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie wyników badania ankietowego

Najbardziej róĝniïy siÚ w ocenach stanu aktualnego i poĝÈdanego banki
najwiÚksze, z aktywami powyĝej 200 milionów zï. Róĝnice miÚdzy ocenÈ
stanu aktualnego a ocenÈ stanu poĝÈdanego badanego czynnika konkurencyjnoĂci ĂwiadczÈ o uĂwiadomionej potrzebie zmian tego czynnika (bÚdÈcego elementem okreĂlonej kategorii zasobów banku).

Zakoñczenie
Zaproponowana autorska lista skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci
banków spóïdzielczych zostaïa poddana ocenie eksperckiej w badaniu ankietowym skierowanym do banków spóïdzielczych dziaïajÈcych w Polsce. AnalizujÈc cechy charakteryzujÈce banki spóïdzielcze, biorÈce udziaï w badaniu
moĝna skonstatowaÊ, ĝe:
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• NajczÚĂciej wskazywanym rodzajem obsïugiwanego przez banki rynku
jest rynek mieszany. AnalizujÈc rodzaj rynku, na którym funkcjonuje
bank spóïdzielczy naleĝy mieÊ na uwadze ograniczonÈ prawnie moĝliwoĂÊ
wyboru rynku dziaïania przez bank. W zasadzie obszar dziaïania jest
zdeterminowany wielkoĂciÈ banku i uregulowany rozwiÈzaniami ustawowymi. Z przeprowadzonych badañ wynika równieĝ, ĝe wystÚpuje
istotna zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy wielkoĂciÈ banków, które wziÚïy udziaï
w badaniu a rodzajem obsïugiwanego przez te banki rynku – banki
maïe czÚĂciej obsïugujÈ rynki wiejskie a banki wiÚksze dziaïajÈ na rynkach mieszanych.
• Banki najczÚĂciej, bo w prawie 90% przypadków, jako swojego gïównego
konkurenta wskazujÈ bank komercyjny. Na drugim miejscu banki spóïdzielcze obawiajÈ siÚ zagroĝenia konkurencyjnego ze strony SKOK-ów
(ponad poïowa respondentów). Wyniki badania ĂwiadczÈ o tym, ĝe banki
spóïdzielcze sÈ Ăwiadome coraz niĝszej lojalnoĂci wïasnych klientów. Zjawisko to potwierdzajÈ informacje ZwiÈzku Banków Polskich, z danych
którego wynika, ĝe 21% klientów banków spóïdzielczych jest jednoczeĂnie
klientami SKOK-ów i aĝ 70% klientów banków spóïdzielczych to klienci
banków komercyjnych (Krekora 2008, s. 11). Wyĝsze poziomy zagroĝenia
konkurencyjnego postrzegane przez respondentów badania wynikajÈ miÚdzy innymi ze znajomoĂci planowanych i realizowanych strategii rozwoju sieci placówek banków komercyjnych w terenie. Kadry banków spóïdzielczych sÈ Ăwiadome wyzwania konkurencyjnego m.in. ze strony PeKaO
SA, które po fuzji ma 25% udziaïu w rynku i jako duĝa grupa bankowa
oddziaïuje takĝe na rynki lokalne. Spóïdzielcy bankowi obserwujÈ na
swoim terenie dziaïania wzmoĝonÈ konkurencjÚ ze strony PKO BP, które
po przejÚciu Banku Pocztowego powiÚksza sieÊ dystrybucji swoich usïug
do 10 tysiÚcy placówek i 3 tysiÚcy agencji pocztowych gïównie w Ărodowisku wiejskim (na to zagroĝenie zwrócili uwagÚ respondenci badania,
patrz p. 2 opracowania). Z kolei BZ WBK uruchomiï sieÊ oddziaïów partnerskich pod nazwÈ „minibank” dla obsïugi drobnych klientów, tradycyjnie obsïugiwanych do tej pory przez banki spóïdzielcze. Wreszcie BG¿
ma równieĝ przygotowanÈ strategiÚ rozwoju sieci stanowiÈcÈ powaĝnÈ
konkurencjÚ dla placówek banków spóïdzielczych dziaïajÈcych w terenie.
JeĂli chodzi natomiast o zagroĝenie konkurencyjne ze strony SKOK-ów,
to spóïdzielcze kasy posiadajÈ sieÊ placówek, która stanowi 41% placówek
banków spóïdzielczych, ale dynamika ich aktywów w ostatnich latach
byïa wyĝsza niĝ w caïym sektorze bankowym i w bankach spóïdzielczych.
Wyniki badania potwierdzajÈ istniejÈcÈ w bankach spóïdzielczych ĂwiadomoĂÊ tych zagroĝeñ konkurencyjnych.
Jeĝeli chodzi o analizÚ uzyskanych ocen skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci, to rekapitulujÈc naleĝy stwierdziÊ, ĝe:
• Po pierwsze, wiÚkszoĂÊ, bo 40 z 45 wymienionych w kwestionariuszu
skïadników ma wedïug respondentów, Ăredni, duĝy bÈdě bardzo duĝy
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wpïyw na konkurencyjnoĂÊ banków spóïdzielczych, czyli moĝna je uznaÊ
za istotne z punktu widzenia strategii konkurencyjnych banków spóïdzielczych. WĂród cech charakteryzujÈcych badane banki spóïdzielcze
jedynie wielkoĂÊ banku jest cechÈ, która ma wpïyw na oceny kilku
skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci.
• Po drugie, w przewaĝajÈcej czÚĂci, bo w przypadku 38 z 45 odpowiedzi
na pytania dotyczÈce skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci, ocena
stanu aktualnego róĝni siÚ istotnie od oceny stanu poĝÈdanego. Róĝnice miÚdzy ocenami stanu aktualnego i stanu poĝÈdanego danego skïadnika ĂwiadczÈ o istniejÈcej, uĂwiadomionej przez respondentów potrzebie zmian zasobów banku spóïdzielczego reprezentowanych przez
badany skïadnik potencjaïu konkurencyjnoĂci.
• Po trzecie, ani rodzaj konkurentów banku spóïdzielczego ani rodzaj
rynku, który obsïuguje badany bank nie wpïywa istotnie na róĝnice w
ocenie aktualnego i poĝÈdanego wpïywu skïadników na konkurencyjnoĂÊ
banku. Badania wykazaïy natomiast, ĝe istnieje zaleĝnoĂÊ miÚdzy ocenami aktualnego i poĝÈdanego wpïywu kilku analizowanych skïadników
na konkurencyjnoĂÊ ze wzglÚdu na wielkoĂÊ banku. Im mniejszy bank,
tym rozpiÚtoĂÊ miÚdzy ocenÈ aktualnego a poĝÈdanego wpïywu skïadników na konkurencyjnoĂÊ banku jest mniejsza. Banki naleĝÈce do grupy
bardzo duĝych charakteryzujÈ siÚ najwiÚkszÈ rozpiÚtoĂciÈ miÚdzy ocenami stanu aktualnego a poĝÈdanego wpïywu skïadników potencjaïu
konkurencyjnoĂci. Takie wyniki mogÈ sugerowaÊ, ĝe banki najwiÚksze
sÈ bardziej krytyczne w ocenie wïasnego potencjaïu konkurencyjnoĂci,
i co za tym idzie w ocenie posiadanych zasobów. Banki mniejsze natomiast nie odczuwajÈ tak duĝej potrzeby poprawy poziomu wïasnych
zasobów. Trudno jednoznacznie wyjaĂniÊ czy taka postawa maïych banków wynika z ich dobrej samooceny (oceny poziomu swojej konkurencyjnoĂci) czy teĝ raczej ze ĂwiadomoĂci ograniczeñ w moĝliwoĂciach
pozyskania odpowiednich skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ĝe w zdecydowanej wiÚkszoĂci
wymienione skïadniki majÈ znaczÈcy wpïyw na konkurencyjnoĂÊ banku
spóïdzielczego, a w wiÚkszoĂci przypadków ocena stanu aktualnego skïadników potencjaïu konkurencyjnoĂci róĝni siÚ istotnie od oceny stanu poĝÈdanego. Wobec tego, kadry zarzÈdzajÈce banków spóïdzielczych bÚdÈ dÈĝyïy do zmian tych czynników tak, aby osiÈgnÈÊ ich najbardziej korzystny
dla konkurencyjnoĂci poziom. Oceniane skïadniki potencjaïu konkurencyjnoĂci sÈ elementami zasobów banku, czyli zasoby te teĝ bÚdÈ podlegaïy
modyfikacjom. Istotne sÈ, zatem dalsze badania pozwalajÈce okreĂliÊ kierunek tych zmian, aby stanowiïy one ěródïo przewagi konkurencyjnej banku
spóïdzielczego w przyszïoĂci.
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The components of competitiveness potential
in cooperative bank
Summary
The intensive and continuously increasing competition in the financial
services market creates performances conditions for all market players. Polish cooperative banks are characterized by small market share but by large
potential and development perspectives. The cooperative banks’ competitiveness should be analyzed and evaluated.
According to resources-based theory of firm, there are some components
of resources that allow to create the competitive advantage of firm.
The main aim of this paper is to present theoretical and empirical results
of identification components of competitiveness potential used in cooperative
bank and evaluation of their importance.
Keys words: competitiveness, cooperative banks, resources-based theory of firm

