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Sk adniki potencja u konkurencyjno ci banku 

spó dzielczego – na podstawie 

wyników badania ankietowego1

Wprowadzenie

Konkurencyjno  jest zjawiskiem z o onym, b d cym przedmiotem zain-

teresowania wielu badaczy szeregu dyscyplin nauki. Poj cie konkurencyj-

no ci wyprowadzane jest z co najmniej trzech teorii ekonomicznych, tj. 

z teorii handlu mi dzynarodowego, z teorii wzrostu gospodarczego oraz 

z mikroekonomii. Dodatkowo, w literaturze przedmiotu zjawisko konku-

rencyjno ci rozpatrywane jest na poziomach: makro-, mezo- oraz mikro-

konkurencyjno ci (Daszkiewicz 2008, Olczyk 2008). Poj cie makrokonku-

rencyjno ci odpowiada poziomowi pa stw oraz makroregionów, 

a konkurencyjno  na tym poziomie jest najcz ciej definiowana w kontek-

cie wyników danego kraju w wymianie mi dzynarodowej. Poj cie mezo-

konkurencyjno ci jest postrzegane jako kategoria po rednia pomi dzy 

poziomem makro- i mikro, i odnosi si  zarówno do analiz konkurencyjno-

ci sektora, bran y czy poszczególnych dzia ów gospodarki, jak i do bada-

nia konkurencyjno ci regionów. Na tym w a nie poziomie M.E. Porter 

upatruje potencjalnie wi cej sukcesów w badaniach nad konkurencyjno ci  

ni  na poziomie makro (Porter 1985). Przechodz c do poziomu mikro, 

problem konkurencyjno ci rozpatrywany jest w odniesieniu do przedsi -

biorstw jako podstawowych jednostek gospodarowania, a badanie konku-

rencyjno ci w tej skali (mikro) polega na identyfikowaniu podstawowych 

czynników, róde  konkurencyjno ci oraz badaniu ich wp ywu na wyniki 

przedsi biorstwa.

1 Praca powsta a w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Potencja  konkurencyj-

no ci polskich banków spó dzielczych nr N113117734 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wy szego.
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Zarówno w literaturze zagranicznej jak i polskiej, wi kszo  bada  nad 

konkurencyjno ci  z zakresu bankowo ci dotyczy poziomu sektorów ban-

kowych, czyli mezokonkurencyjno ci. W badaniach tych g ówny nacisk 

k adzie si  na zwi zek poziomu konkurencyjno ci sektora z cechami rynku, 

takimi jak struktura rynku czy poziom jego koncentracji. Najcz ciej wyko-

rzystywane podej cia w badaniach na konkurencyjno ci  sektorów banko-

wych to: model Baina zak adaj cy relacje mi dzy struktur  rynku, strate-

giami jej uczestników i osi ganymi przez nich wynikami (SCP 

Structure-Conduct-Performance), b d ca jego przeciwwag  hipoteza efek-

tywno ci wzgl dnej (RE relative efficiency hypothesis), indeks Lernera mie-

rz cy si  rynkow  oraz statystyka Panzara-Rosse’a badaj ca niedoskona-

o  konkurencji w sektorze bankowym. Bogaty przegl d podej  do 

problemu oceny konkurencji w sektorach bankowych oraz wyniki bada  

empirycznych mo na znale  mi dzy innymi w pracach S. Heffernan 

a w odniesieniu do polskiego sektora bankowego w pracach M. Paw owskiej 

(Heffernan 2002, 2005, Paw owska 2005, Paw owska, Kozak 2008). 

Znacznie mniej jest publikacji dotycz cych wyników bada  konkuren-

cyjno ci na poziomie banku, a do kompleksowych opracowa  z zakresu 

konkurencyjno ci banku spó dzielczego autorce nie uda o si  dotrze . Ist-

nieje natomiast bogata literatura na temat konkurencyjno ci polskich 

przedsi biorstw nie b d cych bankami, mi dzy innymi dotycz ca wykorzy-

stania podej cia zasobowego2 w badaniach nad mikrokonkurencyjno ci 3. 

W podej ciu tym, zasoby przedsi biorstwa traktowane s  jako podstawa 

jego konkurencyjno ci. O ile w ogólnym znaczeniu zasobami nazywane jest 

wszystko, czym przedsi biorstwo dysponuje, to te zasoby, które stanowi  

ród o przewagi konkurencyjnej nazywane s  potencja em konkurencyjno-

ci. Badania nad konkurencyjno ci  polegaj  mi dzy innymi na ustaleniu 

na podstawie literatury sk adników potencja u konkurencyjno ci, a nast p-

nie na ich weryfikacji (Stankiewicz 2005).

Nasilona i ci gle rosn ca konkurencja na rynkach us ug finansowych 

jest zjawiskiem, które w zasadniczy sposób kszta tuje warunki dzia ania 

instytucji finansowych na ca ym wiecie. Na wysoce konkurencyjnym rynku 

miejsce znajd  przede wszystkim najwi ksze instytucje finansowe dzia a-

j ce w skali globalnej, podczas gdy banki ma e b d  mog y funkcjonowa  

na lokalnych, niszowych rynkach. Te lokalne rynki w Polsce to obszar 

dzia ania banków spó dzielczych. Mimo niezbyt du ego udzia u w rynku, 

2 Taka skrótowa polska nazwa dla nurtu resource-based theory of firm funkcjonu-

je w literaturze a u ywa jej mi dzy innymi M.J. Stankiewicz w pracy Konkurencyjno  

przedsi biorstwa. Budowanie konkurencyjno ci przedsi biorstwa w warunkach globalizacji, 

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru  2005, s. 98 i dalsze.
3 Przyk adem rozleg ych bada  nad konkurencyjno ci  przedsi biorstw opartego na 

teorii zasobowej (resource based theory of firm) s  prace M.J. Stankiewicza z zespo em, 

których wyniki opublikowano m.in. w: Budowanie przewagi konkurencyjnej pod red. 

M.J. Stankiewicza, Toru  1999.
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banki spó dzielcze s  cz ci  polskiej gospodarki o du ym potencjale i per-

spektywach rozwoju. eby wykorzysta  ten potencja  banki spó dzielcze 

musz  budowa  swoj  pozycj  konkurencyjn , przede wszystkim poprzez 

efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów a konkurencyjno  banków 

spó dzielczych powinna by  przedmiotem pomiaru i oceny.

Celem opracowania jest identyfikacja sk adników potencja u konkuren-

cyjno ci banku spó dzielczego oraz ocena znaczenia wymienionych sk ad-

ników w budowaniu konkurencyjno ci banku. 

Dla osi gni cia zamierzonego celu przeprowadzono studia literaturowe, 

na podstawie których przedstawiona zosta a autorska propozycja listy sk ad-

ników potencja u konkurencyjno ci oraz badania ankietowe skierowane do 

kadr zarz dzaj cych polskich banków spó dzielczych, w których ocenie 

eksperckiej poddane zosta o znaczenie enumerowanych sk adników poten-

cja u konkurencyjno ci.

Praca sk ada si , oprócz wprowadzenia, z czterech cz ci. W cz ci 

pierwszej, definicyjnej przedstawiono podstawowe za o enia teorii zasobo-

wej w odniesieniu do banku spó dzielczego, klasyfikacj  zasobów banku 

spó dzielczego oraz sk adników potencja u konkurencyjno ci. Nast pnie, 

w cz ci drugiej, zamieszczono opis badania ankietowego dotycz cego wp y-

wu sk adników potencja u konkurencyjno ci na osi gan  przewag  banku 

spó dzielczego. Trzecia, zarazem najobszerniejsza cz  pracy zawiera ana-

liz  wyników badania ankietowego, pozwalaj c  na weryfikacj  listy sk ad-

ników potencja u konkurencyjno ci. W przedstawionej analizie, za pomoc  

testów statystycznych, zbadane zosta y mi dzy innymi zale no ci mi dzy 

cechami badanych banków spó dzielczych a wskazywanymi przez nie oce-

nami wp ywu wymienionych sk adników na konkurencyjno  banku. Ostat-

ni  cz  pracy stanowi podsumowanie, które zawiera wnioski autora 

b d ce wynikiem przeprowadzonych bada .

1. Za o enia teorii zasobowej 

z perspektywy banku spó dzielczego

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele ró norodnych koncepcji kon-

kurencyjno ci przedsi biorstwa. Ró ni  si  one miedzy innymi uj ciem 

róde  przewagi konkurencyjnej, których mo na upatrywa  na zewn trz 

lub wewn trz przedsi biorstwa. Pierwsze podej cie nazywane jest orienta-

cj  na otoczenie - zewn trzn , a drugie podej cie to podej cie zasobowe 

– wewn trzne.

Bez w tpienia olbrzymi wp yw na koncepcje konkurencyjno ci wywar a 

teoria M.E. Portera, uznawanego za prekursora nurtu, który upatruje ró-

de  konkurencyjno ci w otoczeniu a pozycj  konkurencyjn  firmy uzale nia 

od struktury pi ciu si  w sektorze, czyli si  przetargowych dostawców, 
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odbiorców, producentów substytutów, barier wej cia do sektora i poziomu 

konkurencji w sektorze (Porter 1985). 

Natomiast podej cie zasobowe (wewn trzne) znaczenie strategiczne 

przyznaje posiadanym zasobom i umiej tno ciom firmy. W podej ciu zaso-

bowym, którego czo owym przedstawicielem jest J.B.Barney4, powsta o wiele 

nurtów, tj. koncepcja kluczowych kompetencji firmy (Core Competition of 

the Corporation) autorstwa G. Hamela i C. Prahalada, koncepcja wyró -

niaj cych firm  zdolno ci zaproponowana przez J. Kaya, koncepcja prze-

wagi czasowej (Time-Based Competition) opracowana przez G. Stalka, 

koncepcja konkurowania na bazie zdolno ci firmy (Capability-Based Com-

petition) autorstwa Shulmana i Stalka, koncepcja organizacji ucz cej si  

zaproponowana przez P. Senge czy koncepcja zarz dzania wiedz  w orga-

nizacji. Badania te i ich dorobek zosta y wspó cze nie po czone i dopro-

wadzi y do rozwoju koncepcji „ resource-based view” lub „resource-based 

theory of firm”5 w literaturze polskiej nazywane teori  (podej ciem) zaso-

bow .

Podej cie zasobowe przyznaje zasobom i umiej tno ciom firmy znacze-

nie strategiczne, co oznacza, e ich dobór i alokacja s  niezb dne dla rea-

lizacji wizji, misji i celów strategicznych.

Ogólnie uznanym, przyj tym i powszechnie stosowanym podzia em zaso-

bów (zwanych tak e kapita ami przedsi biorstwa) jest podzia  na kapita y 

fizyczne, finansowe, ludzkie i organizacyjne (Barney 1997). Podzia  ten 

jest na tyle ogólny, e nie mo na stosowa  go w badaniach empirycznych, 

które wymagaj  dok adnych danych o poszczególnych sk adnikach zasobów. 

Szczególnie, gdy stosowane s  metody ilo ciowe w pomiarze konkurencyj-

no ci, w poszczególnych kategoriach zasobów musz  by  wyodr bnione 

elementy sk adowe, co si  wi e z konieczno ci  ich identyfikacji. Tak jak 

zdefiniowano we wprowadzeniu, elementy zasobów, które mog  by  ród-

em budowania przewagi konkurencyjnej nazywane s  potencja em kon-

kurencyjno ci.

Na potrzeby badania konkurencyjno ci banku spó dzielczego, autorka 

zaproponowa a podzia  zbioru zasobów na nast puj ce kategorie:

− zasoby ludzkie,

− kapita y klienta,

− zasoby organizacyjne,

− kapita y finansowe,

4 Podstawowe za o enia teorii prezentowane s  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 Za o enia i definicje zwi zane z podej ciem zasobowym w polskiej literaturze mo na 

znale  m.in. w pracach: M.J. Stankiewicz, op. cit., s. 97, oraz Uwarunkowania i sposoby 

wzrostu konkurencyjno ci przedsi biorstw, pod red. M. Bia asiewicz, ECONOMICUS, Szczecin 

2009, s. 18.
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− kapita y informacji i technologii,

− zasoby materialne.

Poni ej, w ramach ka dej kategorii zasobów banku spó dzielczego, przed-

stawiono zwi zane z nimi sk adniki potencja u konkurencyjno ci. Zapro-

ponowana lista sk adników potencja u konkurencyjno ci podana jest w ta-

beli 5. w punkcie 3. tego opracowania.

Zasoby ludzkie obejmuj  warto ci zwi zane z zatrudnionym w banku 

personelem. Pomimo, e warto  pracowników nie znajduje bezpo rednio 

swojego odbicia w bilansie banków, to w a nie pracownicy s  najwa niej-

szym zasobem, który charakteryzuje si  dodatkowo tym, e mo e z banku 

migrowa , a to oznacza w konsekwencji migracj  zasobu, a wi c tak e 

ród a przewagi konkurencyjnej (Dobiega a-Korona, Herman 2006, s. 25). 

Cechy charakteryzuj ce zatrudniony w banku personel, stanowi ce jedno-

cze nie potencjalne ród o konkurencyjno ci to przede wszystkim nast -

puj ce sk adniki potencja u konkurencyjno ci:

− poziom wykszta cenia kadry,

− stosowane systemy rekrutacji, 

− stosowane systemy motywacji, 

− stosowane systemy szkole  pracowników,

− wydajno  pracy,

− do wiadczenie zawodowe,

− rotacja kadry zarz dzaj cej,

− rotacja pracowników,

− lojalno  pracowników wobec banku,

− stosunek personelu do klienta,

− sk onno  do podnoszenia kwalifikacji,

− sk onno  pracowników do innowacji.

Coraz cz ciej za szczególny zasób banku uznawani s  jego klienci. 

Kapita  klienta to specjalny rodzaj zasobów, których nie mo na naby  

w drodze zatrudnienia (jak kapita  ludzki) tylko nale y go pozyska  i zarz -

dza  relacjami z nim (Capiga 2003, s. 22). Prowadzi to do zmiany spojrze-

nia na klientów banku z czysto transakcyjnego na partnerski czy wr cz 

relacyjny. Wobec tego, sk adnikami, które mog  mie  wp yw na konkuren-

cyjno  banku s :

− znajomo  potrzeb klientów,

− budowanie i utrzymywanie d ugoterminowych zwi zków z klientami.

Do realizacji tak okre lonych zada  w banku niezb dne jest:

− posiadanie szczegó owej, aktualnej bazy danych klientowskich co jest 

tak e sk adnikiem potencja u konkurencyjno ci.

Kolejn  kategori  zasobów, jest kapita  organizacyjny zwi zany przede 

wszystkim z przyj tymi rozwi zaniami strukturalnymi w banku, czyli 

struktur  organizacyjn , b d c  funkcj  warunków, w jakich dzia a bank 

oraz przyj tej koncepcji zarz dzania. Na konkurencyjno  banku spó dziel-

czego wp yw maj  równie  takie elementy kapita u organizacyjnego jak 
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wielko  banku, jako  kadr zarz dzaj cych czy sprawno  systemów komu-

nikacji wewn trznej. Koncepcja zarz dzania artyku owana jest poprzez cele 

strategiczne i misj  banku spó dzielczego, których znajomo  przez pra-

cowników banku jest niezb dna w budowaniu przewagi konkurencyjnej. 

Kolejnym sk adnikiem kapita u organizacyjnego o istotnym znaczeniu dla 

konkurencyjno ci jest atmosfera w pracy b d ca pochodn  stosowanej 

w banku polityki kadrowej. A zatem, w kategorii kapita u organizacyjnego 

do sk adników potencja u konkurencyjno ci mo na zaliczy :

− struktur  organizacyjn ,

− wielko  banku,

− jako  kadr zarz dzaj cych,

− sprawno  systemów komunikacji wewn trznej,

− znajomo  celów strategicznych i misji banku przez pracowników,

− atmosfera w pracy.

W literaturze przedmiotu panuje na ogó  zgodno , e te trzy kategorie 

zasobów: ludzkie, klienta i organizacyjne stanowi  kapita  intelektualny, 

który odgrywa decyduj ca rol  w budowaniu konkurencyjno ci ka dej firmy 

(Dobiega a-Korona, Herman 2006, s. 25; G uszek 2004, s. 65–68).

Kolejna kategoria zasobów, to zasoby finansowe, czyli zasoby pieni dza 

wykorzystywane przez bank spó dzielczy. Obejmuj  one przede wszystkim 

fundusze w asne banku, które w decyduj cy sposób wp ywaj  na zakres 

podmiotowy i terytorialny dzia ania banku spó dzielczego. G ównymi spo-

sobami podwy szania funduszy w asnych s  wzrost funduszu udzia owego 

(poprzez przyjmowanie nowych cz onków lub podwy szanie warto ci udzia-

ów), odpisy z zysku netto oraz zwi kszanie poziomu zobowi za  podpo-

rz dkowanych.

Inny, wykreowany przez praktyk  bankow  sposób podwy szenia fun-

duszy w asnych, „pozorny”, ale zgodny z prawem, to przyst powanie ban-

ków spó dzielczych do innych banków spó dzielczych i zwi zane z tym 

zjawisko obejmowania wzajemnych udzia ów (Zaleska 2003, s. 91). Specy-

ficznym dla banków spó dzielczych elementem zasobów finansowych jest 

mo liwo  zaliczenia do funduszy w asnych banku okre lonej cz ci dodat-

kowej kwoty odpowiedzialno ci cz onków6. W kategorii zasobów finanso-

wych:

− wielko  ca kowitych funduszy w asnych,

− wzrost funduszu udzia owego,

− zwi kszanie poziomu zobowi za  podporz dkowanych,

− obejmowanie wzajemnych udzia ów,

− zaliczenie do funduszy w asnych banku dodatkowej kwoty odpowiedzial-

no ci cz onków,

mo na zaliczy  do sk adników potencja u konkurencyjno ci.

6 Zgodnie z uchwa  nr 8/2001 z 12 grudnia 2001 na podstawie art. 127 Ustawy Prawo 

Bankowe.
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Nast pn  kategori  zasobów banku spó dzielczego jest kapita  informa-

cji i technologii. Ze wzgl du na fakt, e banki s , ze swojej natury, insty-

tucjami opartymi na przetwarzaniu informacji, kapita  informacji i tech-

nologii jest szczególnie istotnym rodzajem zasobów banku. Do sk adników 

potencja u konkurencyjno ci banków spó dzielczych, które s  elementami 

kapita u informacji i technologii nale y zaliczy :

− posiadana wiedza na temat potrzeb klientów banku,

− posiadana wiedza na temat otoczenia rynkowego,

− posiadana wiedza o konkurentach banku,

− posiadana technologia informacyjna (IT),

− wykorzystywanie najnowszych rozwi za  IT,

− ponoszenie nak adów na IT,

− wykorzystywane przez bank systemy informacyjne wspomagaj ce zarz -

dzanie,

− posiadane hurtownie danych,

− stosowanie outsourcingu us ug informatycznych.

Konieczno  korzystania z nowoczesnych rozwi za  informatycznych 

w bankach spó dzielczych wynika z wielu przes anek, mi dzy innymi wymu-

szona jest konkurencyjn  ofert  banków komercyjnych, wymogami regu-

lacyjnymi zwi zanymi z procesami dostosowawczymi do Unii Europejskiej 

czy cho by uczestnictwem banków spó dzielczych w absorpcji rodków unij-

nych. (Wo niewska 2007, s. 463–471).

Ostatni , zaproponowan  kategori  zasobów banków jest kapita  fizycz-

ny, czyli zasoby materialne. Do sk adników potencja u konkurencyjno ci 

z tej kategorii zasobów, mo na zaliczy :

− posiadane budynki, budowle, lokale,

− wyposa enie sal operacyjnych,

− wyposa enie zaplecza,

− posiadana sie  bankomatów i innych urz dze ,

− lokalizacja placówek.

Wymienione elementy w ka dej z kategorii zasobów banku spó dziel-

czego mog  stanowi  ród a przewagi konkurencyjnej banku st d nadano 

im miano sk adników potencja u konkurencyjno ci. Sk adniki te maj  ró ne 

znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, w zale no ci od 

wielu uwarunkowa . 

Wp yw sk adników, z tak skonstruowanej autorskiej listy, w osi ganiu 

przewagi konkurencyjnej by  przedmiotem bada , które przebiega y w pi -

ciu etapach:

− Etap pierwszy, opis badania ankietowego i charakterystyka próby badaw-

czej (punkt 2 opracowania), zosta  podj ty w celu uzyskania odpowiedzi na 

pytanie jak kszta tuje si  charakterystyka badanych banków ze wzgl du na 

cechy je opisuj ce, czyli wielko , rodzaj rynku i rodzaj konkurentów.

− Etap drugi, analiza ocen sk adników potencja u konkurencyjno ci (punkt 

3.1), pozwoli  na uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie, 
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wed ug respondentów, maj  poszczególne sk adniki w osi ganiu prze-

wagi konkurencyjnej banku.

− Etap trzeci, analiza wp ywu cech charakteryzuj cych badane banki na 

udzielane odpowiedzi (punkt 3.2), przeprowadzony aby otrzyma  odpo-

wied  na pytanie czy na oceny poszczególnych sk adników potencja u 

konkurencyjno ci wp yw mia y wielko  banku, rodzaj rynku i rodzaj 

konkurentów banku.

− Etap czwarty, analiza ró nic w ocenach stanu aktualnego i stanu po -

danego wp ywu sk adników potencja u konkurencyjno ci (punkt 3.3), 

podj ty w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, dla jakich sk adników 

oceny stanu aktualnego ró ni  si  istotnie od ocen stanu po danego.

− Etap pi ty, analiza wp ywu cech charakteryzuj cych banki na ró nice 

w ocenach stanu aktualnego i po danego (punkt 3.4), realizowany 

w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy na ró nice mi dzy ocenami 

stanu aktualnego i po danego wp yw mia y wielko  banku, rodzaj 

rynku i rodzaj konkurentów banku.

2. Opis badania ankietowego i charakterystyka 

banków, które wzi y udzia  w badaniu

Badaniem ankietowym przeprowadzonym w trzecim kwartale 2008 roku 

obj to polskie banki spó dzielcze dzia aj ce w wszystkich trzech zrzesze-

niach. Kwestionariusz ankietowy sk ada  si  z trzech cz ci. Cz  pierw-

sza, informacyjna, oprócz nazwy badania i opisu zasad wype niania kwe-

stionariusza zawiera a pytania pozwalaj ce zró nicowa  badane banki 

wed ug trzech cech, kryteriów.

Badanie by o anonimowe, respondenci okre lali jedynie wielko  bada-

nego banku mierzon  aktywami, wybieraj c jedn  z dziewi ciu grup rówie -

niczych7. Wielko  banku by a pierwsz  cech  pozwalaj c  na charaktery-

styk  badanych banków spó dzielczych8. Kolejn  cech  ró nicuj c  

respondentów by  charakter rynku dzia ania. Wyró niono cztery rodzaje 

rynku, na którym funkcjonuj  polskie banki spó dzielcze: wiejski, ma e 

7 Zgodnie z podzia em wprowadzonym i stosowanym do celów analitycznych przez 

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego oraz Komisj  Nadzoru Finansowego mi dzy 

innymi w Raporcie Wska ników Ekonomiczno-Finansowych Banku na tle Grupy Rówie -

niczej obowi zuj cym w czasie przygotowania badania. Obecnie liczba grup rówie niczych 

zosta a zmniejszona do 7.
8 Innym miernikiem wielko ci banku, który mo na zastosowa  s  fundusze w asne. 

Jednak to w a nie wielko ci  aktywów pos uguje si  nadzór bankowy wyodr bniaj c grupy 

rówie nicze, czyli grupy banków ze wzgl du na przedzia  wielko ci banku mierzony ich 

aktywami.
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miasto (do 100 tys. mieszka ców), du e miasto (powy ej 100 tys. miesz-

ka ców) oraz rynek mieszany.

Trzeci  cech  ró nicuj c  byli g ówni konkurenci badanych banków 

spó dzielczych. Wyodr bniono cztery rodzaje konkurentów: bank komer-

cyjny, inny bank spó dzielczy, w asny bank zrzeszaj cy oraz Spó dzielcza 

Kasa Oszcz dno ciowo Kredytowa (SKOK). Oprócz podanych w kwestio-

nariuszu rodzajów konkurentów banku spó dzielczego, respondenci mogli 

wymieni  inne instytucje postrzegane, jako ich g ówni konkurenci. 

Druga cz  kwestionariusza zawiera a pytania dotycz ce oceny sk ad-

ników potencja u konkurencyjno ci w podziale na sze  grup zasobów banku 

spó dzielczego. Ocena wp ywu wymienionych sk adników na konkurencyj-

no  banku dotyczy a zarówno stanu aktualnego (istniej cego w badanym 

banku) jak i stanu po danego, uznanego za najbardziej oczekiwany dla 

badanego banku spó dzielczego. 

W odpowiedzi na pytania nale a o zaznaczy  ocen  w skali od 1 do 5, 

gdzie:

1 –  oznacza a, e czynnik nie ma adnego znaczenia dla osi gania prze-

wagi konkurencyjnej,

2 – czynnik ma niewielkie znaczenie,

3 – czynnik ma rednie znaczenie,

4 – czynnik ma du e znaczenie,

5 –  czynnik ma zasadnicze znaczenie w budowaniu przewagi konkuren-

cyjnej banku.

Trzecia cz  kwestionariusza dotyczy a identyfikacji strategii g ównych 

konkurentów i zawiera a pytania o sposób, w jaki staraj  si  osi gn  

przewag  konkurenci badanego banku spó dzielczego. Ta cz  badania 

dotyczy a jedynie oceny stanu aktualnego. Zosta a w niej zachowana ta 

sama skala ocen, to jest od 1 do 5. Trzecia cz  badania ankietowego nie 

jest przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu.

W badaniu udzia  wzi o 199 banków spó dzielczych9, które zosta y 

podzielone ze wzgl du na wielko  aktywów na cztery grupy. Podzia  ban-

ków spó dzielczych z zakresami wielko ci aktywów i liczb  banków w ka -

dej grupie przedstawiony jest w tabeli 1. 

9 Zastosowano badanie ca o ciowe (ca ej populacji). Ankieta by a anonimowa a ka dy 

element populacji mia  tak  sam  szans  znalezienia si  w próbie. Dziel c populacj  na 

dwie warstwy: banki, które odpowiedzia y i banki, które nie udzieli y odpowiedzi na ankiet , 

losowo  wyboru jest zachowana pod warunkiem, e prawdopodobie stwo nieudzielania 

odpowiedzi nie zale y od istotnych czynników analizowanych w ankiecie. W zwi zku z tym, 

e ankieta by a anonimowa, popierana przez rodowisko banków spó dzielczych (dystrybuo-

wana przez Fundacj  Rozwoju Bankowo ci Spó dzielczej), otrzyman  prób  mo na uzna  za 

losow . Tym bardziej, e ze wzgl du na jedyn  dost pn  cech  ró ni c  badan  populacj  

jak  jest wielko  aktywów, zarówno weryfikacja hipotezy, e rozk ad empiryczny jest zgodny 

z rozk adem teoretycznym, jak i miara podobie stwa struktur wiadcz  o reprezentatywno ci 

próby. Rozmiar próby jest typowy. Metody ilo ciowe w ekonomii, pod red. W. Ostasiewicza, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 1999, s. 311. 
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Drug  cech  ró nicuj c  badane banki by  rodzaj obs ugiwanego rynku. 

Respondenci mieli do wyboru cztery rodzaje rynku:

1 – rynek wiejski,

2 – ma e miasto, z liczb  mieszka ców do 100 tysi cy,

3 – du e miasto z liczb  mieszka ców powy ej 100 tysi cy, oraz

4 – rynek mieszany.

Tabela 1

Podzia  banków bior cych udzia  w badaniu na grupy rówie nicze

nowe grupy wielko  aktywów

liczeb-

no

w popu-

lacji

liczeb-

no

próby

udzia  

próby

w popu-

lacji (%)

I. banki ma e do 50 mln 248 75 30,2

II. banki rednie powy ej 50 do 100 mln 193 64 33,2

III. banki du e powy ej 100 do 200 mln 98 43 43,8

IV. banki bardzo du e powy ej 200 mln 40 17 42,5

Razem 579 199 34,4

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z ankiet oraz danych Komisji Nadzoru 

Finansowego.

W tabeli 2 przedstawiona zosta a cz sto  wskaza  poszczególnych 

rodzajów rynku przez banki bior ce udzia  w badaniu.

Najcz ciej wskazywanym rodzajem obs ugiwanego rynku by  rynek 

mieszany. Ten rodzaj rynku wskaza o 135 banków, które wzi y udzia  

w badaniu i stanowi y 68% ca ej próby. Co czwarty z badanych banków 

(tj. w 50 przypadkach) wskaza , e dzia a na rynku wiejskim. 

Tabela 2

Wskazania rodzaju rynku przez banki uczestnicz ce w badaniu

Rodzaj rynku Liczba wskaza Udzia  procentowy

1 – wiejski 50 25,0

2 – ma e miasto 11 5,5

3 – du e miasto 3 1,5

4 – rynek mieszany 135 68,0

Razem: 199 100,0

ród o: obliczenia w asne na podstawie wyników badania ankietowego

Na obs ug  klientów jedynie z ma ego miasta wskaza o 11 banków, czyli 

5,5% próby, a na wy czn  obs ug  klientów z du ego miasta wskaza y 
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tylko 3 badane banki (1, 5% próby). Taki rozk ad odpowiedzi wskazuje, 

e rynki, na których dzia aj  banki spó dzielcze staj  si  coraz bardziej 

uniwersalne. 

Analizuj c zale no  miedzy wielko ci  badanego banku spó dzielczego 

a wskazywanym przez ten bank rodzajem rynku, który obs uguje, nale y 

zwróci  uwag  na widoczn  prawid owo  (patrz tabela 3).

Tabela 3

Wskazania rodzaju obs ugiwanego rynku w zale no ci od wielko ci banku 

wielko  banku
Rynek

1 2 3 4 Razem

banki ma e 42 3 1 29 75

banki rednie 10 4 0 50 64

banki du e 4 3 1 35 43

banki bardzo du e 1 1 1 14 17

Razem: 57 11 3 128 199

ród o: obliczenia w asne na podstawie wyników badania ankietowego.

 

Zastosowane testy statystyczne10 wykazuj , e wyst puje istotna zale -

no  pomi dzy wielko ci  banku a rodzajem obs ugiwanego rynku. I tak, 

banki ma e obs uguj  przede wszystkim rynki wiejskie (42 wskaza , co 

stanowi 56% tej grupy banków) i rynki mieszane (29 wskaza , tj. 38,7%). 

Banki rednie najcz ciej, bo w prawie 80% przypadków (50 banków z tej 

grupy) wskazywa y na rynek mieszany i w 10 przypadkach, co stanowi o 

15,6% banków rednich, wskazywa y na rynek wiejski.

W przypadku pozosta ych banków, 81,4% badanych banków du ych 

i 82,4% banków bardzo du ych wskazuje, e przede wszystkim obs uguj  

rynki mieszane (odpowiednio 35 i 14 wskaza ).

Ostatni  cech  ró nicuj c  badane banki by  rodzaj g ównego konku-

renta danego banku. W odpowiedzi na pytanie dotycz ce identyfikacji naj-

wa niejszego konkurenta banku, respondenci mogli dokona  wielokrotne-

go wyboru spo ród nast puj cych mo liwo ci: bank komercyjny, inny bank 

spó dzielczy, w asny bank zrzeszaj cy, Spó dzielcza Kasa Oszcz dno ciowo-

Kredytowa oraz inny rodzaj konkurenta.

10 Zastosowano test niezale no ci chi kwadrat, testy dwustronnne, dok adne, asympto-

tyczne, z poprawkami dla ma ych liczebno ci w poszczególnych kategoriach. Testy te ró -

ni  si  czu o ci  na ró norodne odst pstwa. Dla podwy szenia wiarygodno ci zastosowano 

wszystkie wymienione testy. Por. R. Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej, 

Oficyna wydawnicza Gis, Wroc aw 2002, s. 242 oraz S. Mynarski, Analiza danych ryn-

kowych i marketingowych z wykorzystaniem programu EXCEL, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 37 i nast pne.
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Jak wida  w tabeli 4, badane banki najcz ciej, bo w 170 przypadkach, 

za swojego g ównego konkurenta uznaj  bank komercyjny. Banki, które 

dokona y takiego wskazania stanowi y 84,5% wszystkich banków w próbie. 

Drugim, pod wzgl dem liczby wskaza , konkurentem badanych banków 

spó dzielczych s  SKOK-i. Na te instytucje, jako g ównych konkurentów 

wskaza o 109 banków, czyli 54,5% wszystkich badanych banków.

Konkurentów w innym banku spó dzielczym upatruje 66 banków, czyli 

co trzeci badany bank. Tylko 3% badanych banków, czyli w sze ciu przy-

padkach, banki spó dzielcze traktuj  w asny bank zrzeszaj cy jako swoje-

go g ównego konkurenta. 

Tabela 4

Wskazania wybranego rodzaju konkurenta przez badane banki spó dzielcze

rodzaj konkurenta liczba wskaza odsetek wskaza *

bank komercyjny 170 84,5

bank spó dzielczy 66 33,0

w asny bank zrzeszaj cy 6 3,0

SKOK 109 54,5

* nie sumuje si  do 100% poniewa  banki mog y wskazywa  wi cej ni  jednego konkurenta

ród o: obliczenia w asne na podstawie wyników badania ankietowego.

Pytanie dotycz ce g ównych konkurentów badanego banku spó dzielczego 

mia o charakter pytania otwartego. Oprócz wymienionych w kwestionariuszu 

rodzajów konkurentów, respondenci mieli mo liwo  podania innego, zidentyfi-

kowanego przez siebie konkurenta banku. Z mo liwo ci tej skorzysta o 29 ban-

ków. Najcz ciej, jako najwa niejsi konkurenci banku spó dzielczego wymieniani 

byli po rednicy kredytowi (w 16 przypadkach) oraz Poczta Polska i Bank Pocz-

towy (w 11 przypadkach). Dwa z badanych banków, za swoich istotnych kon-

kurentów uzna y instytucje wiadcz ce us ugi w systemie sprzeda y ratalnej.

3. Analiza wyników badania ankietowego

3.1. Analiza ocen sk adników potencja u 

konkurencyjno ci banków spó dzielczych

Scharakteryzowane w pierwszej cz ci pracy sk adniki potencja u konku-

rencyjno ci zosta y poddane ocenie przez ekspertów z banków spó dziel-

czych. List  ocenianych sk adników przedstawiono w tabeli 5. Na li cie tej 

znalaz y si  45 sk adniki podzielone na kategorie zasobów, których dotycz . 

W tabeli 5. przedstawione zosta y równie  mediany ocen uzyskanych w od-

powiedzi na pytania o wp yw wymienionych sk adników na osi ganie prze-

wagi konkurencyjnej. 
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Tabela 5

Warto ci rodkowe (mediany) ocen uzyskane w odpowiedziach na ankiet

lp.
Sk adniki potencja u 

konkurencyjno ci

ocena

stan aktualny stan po dany

1 2 3 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Prosz  oceni , jak na osi ganie prze-

wagi konkurencyjnej w Pa stwa banku 

wp ywa i jak powinien wp ywa : 

(zasoby – kapita  ludzki)
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1
poziom wykszta cenia pracowników 

banku
X X

2
stosowane systemy motywacji 

 pracowników
X X

3 stosowane systemy szkole X X

4
stosowane systemy rekrutacji 

 pracowników
X X

5 wydajno  pracy X X

6
do wiadczenie zawodowe 

(sta  pracy w banku)
X X

7 rotacja pracowników X X

8 rotacja kadry zarz dzaj cej X X

9 lojalno  pracowników wobec banku X X

10 stosunek do klienta i jego potrzeb X X

11 sk onno  do podnoszenia kwalifikacji X X

12 sk onno  do innowacji X X

13 wiek kadry zarz dzaj cej X X

14 p e  kadry zarz dzaj cej X X

Prosz  oceni , jaki wp yw na kon-

kurencyjno  Pa stwa banku maj  

i jaki mie  powinny: (zasoby – kapita  

klienta)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15 znajomo  potrzeb klientów X X

16
budowanie i utrzymywanie d ugotermi-

nowych zwi zków z klientami
X X

17
utrzymywanie tak e nierentownych 

klientów
X X

18
posiadanie szczegó owej, aktualnej 

bazy danych o klientach
X X



dr Gra yna Wo niewska126

1 2 3 4

W jakim stopniu na konkurencyjno  

w Pa stwa banku wp ywaj  i jak wp ywa  

powinny: (zasoby – kapita  organizacyjny)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19 struktura organizacyjna banku X X

20 wielko  banku X X

21
posiadanie i znajomo  przez pracowników 

celów strategicznych i misji banku
X X

22 jako  kadry zarz dzaj cej X X

23
sprawno  systemów komunikacji 

wewn trznej
X X

24 udzia  za ogi w zarz dzaniu X X

25 stosowana w banku polityka kadrowa X X

26 atmosfera pracy X X

Prosz  oceni  czy wymienione elemen-

ty kapita u finansowego maj , oraz czy 

powinny mie  znaczenie w budowaniu 

 konkurencyjno ci Pa stwa banku: 

(zasoby – kapita  finansowy)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

27
wielko  ca kowitych funduszy w asnych 

banku 
X X

28 wzrost udzia ów (funduszu udzia owego) X X

29

zwi kszanie funduszy przez dodatkow  

kwot  odpowiedzialno ci cz onków banku 

spó dzielczego

X X

30
zwi kszanie poziomu zobowi za  podporz d-

kowanych
X X

31
zwi kszanie funduszy w asnych banku 

przez obejmowanie wzajemnych udzia ów
X X

Prosz  okre li  czy na konkurencyjno  

w Pa stwa banku maj  i czy powinny mie  

wp yw: 

(zasoby – kapita  informacji i technologii)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

32
posiadana wiedza na temat potrzeb 

 klientów 
X X

33
posiadana wiedza na temat otoczenia ryn-

kowego
X X

34 posiadana wiedza na temat konkurentów X X

35 posiadana technologia informacyjna X X

36 wykorzystanie najnowszych rozwi za  IT X X

37 sta e ponoszenie nak adów na IT X X

38
posiadane systemy informacyjne wspoma-

gaj ce zarz dzanie
X X

39 posiadanie hurtowni danych X X

40
stosowanie outsourcingu w zakresie us ug 

informatycznych
X X
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1 2 3 4

W jaki sposób nast puj ce zasoby wp ywaj  

na konkurencyjno  Pa stwa banku i jak 

wp ywa  powinny: (zasoby materialne)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

41 posiadane budynki, budowle, lokale X X

42 wyposa enie sal operacyjnych X X

43 wyposa enie zaplecza X X

44
posiadana sie  bankomatów i innych 

 urz dze
X X

45 lokalizacja placówek X X

ród o: badania w asne

Za sk adniki o ma ym znaczeniu b d  bez znaczenia dla konkurencyj-

no ci banku uznane przez respondentów zosta y jedynie wiek i p e  kadry 

zarz dzaj cej (b d ce w grupie sk adników zwi zanych z kapita em ludz-

kim) oraz takie elementy kapita u finansowego jak zwi kszanie funduszy 

przez dodatkow  kwot  odpowiedzialno ci cz onków banku spó dzielczego, 

zwi kszanie poziomu zobowi za  podporz dkowanych czy obejmowanie 

wzajemnych udzia ów. Oceny te dotyczy y zarówno stanu faktycznego, jak 

i stanu po danego.

Otrzymane wyniki pokazuj , e pozosta e sk adniki maj  redni, du y, 

b d  bardzo du y wp yw na konkurencyjno  banku spó dzielczego, przy 

czym wp yw takich sk adników, jak:

− w kategorii zasobów ludzkich: stosowane systemy motywacji i rekruta-

cji pracowników, wydajno  pracy, sk onno  do podnoszenia kwalifika-

cji, stosunek pracownika do klienta i jego potrzeb,

− w kategorii kapita u klienta: znajomo  potrzeb klientów,

− w kategorii kapita u organizacyjnego: struktura organizacyjna banku, 

wielko  banku, jako  kadry zarz dzaj cej, atmosfera w pracy,

− w kategorii kapita u finansowego: wielko  ca kowitych funduszy w as-

nych banku,

− w kategorii kapita u informacji i technologii: posiadana wiedza na temat 

potrzeb klientów i otoczenia rynkowego, posiadane najnowsze rozwi -

zania IT, w tym hurtownie danych,

− w kategorii zasobów materialnych: wyposa enie zaplecza i lokalizacja 

placówek,

w ocenie stanu po danego osi gaj  wy sze noty ni  w ocenie stanu aktu-

alnego. 

Wynika z tego wniosek, e banki same zdaj  sobie spraw  z zasadniczej 

rangi tych czynników i z konieczno ci poprawy w asnych zasobów w tym 

zakresie.
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3.2. Analiza wp ywu cech charakteryzuj cych badane banki 

na udzielane odpowiedzi

Analizuj c otrzymane zwrotnie ankiety zbadano wp yw cech banku respon-

denta na udzielane odpowiedzi. Zastosowane testy jednorodno ci rozk adów 

umo liwiaj  zweryfikowanie hipotezy o istotno ci ró nic w odpowiedziach 

na pytania ze wzgl du na wielko  banku11. Testy te pozwalaj  odpowie-

dzie  na pytanie czy, na przyj tym poziomie istotno ci, wielko  banku, 

rodzaj obs ugiwanego rynku b d  rodzaj konkurenta ma wp yw na oceny 

sk adników potencja u konkurencyjno ci. Wyniki testów wykaza y, e ani 

rodzaj rynku ani rodzaj g ównego konkurenta nie maj  wp ywu na oceny 

sk adników potencja u konkurencyjno ci. Natomiast zale no  ocen od 

wielko ci banku-respondenta zosta a stwierdzona w przypadku sze ciu 

sk adników potencja u konkurencyjno ci (por. wykres 1.)

Wykres 1

Oceny sk adników potencja u konkurencyjno ci, na które istotny wp yw 

ma wielko  banku, w podziale na grupy rówie nicze

składniki potencjału

konkurencyjności

wielkość banku aktualna

wielkość banku pożądana

fundusze wł.

budynki

lokalizacja

system motywacji prac.
0

banki małe

o
ce

n
y

banki średnie banki duże banki bardzo
duże

1

2

3

4

5

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania ankietowego

Najbardziej znacz ce12 ró nice w odpowiedziach dotyczy y pytania 

o wp yw na konkurencyjno  banku spó dzielczego wielko ci banku. I to 

zarówno w odniesieniu do oceny stanu aktualnego jak i stanu po danego. 

Banki ma e, z aktywami poni ej 50 milionów z  oceni y, e wielko  banku 

ma rednie znaczenie (mediana równa 3) i powinna nadal mie  rednie 

znaczenie (mediana równa 3) w budowaniu przewagi konkurencyjnej. 

Banki rednie wskaza y, e wielko  banku obecnie jest czynnikiem 

o rednim znaczeniu dla konkurencyjno ci (mediana równa 3), ale znacze-

nie wielko ci w budowaniu przewagi konkurencyjnej powinno wzrosn  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 istotno  ró nic w poszczególnych grupach banków ze 

wzgl du na wielko .
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du ego (mediana 4). Natomiast banki du e i bardzo du e odpowiedzia y, 

e wielko  ma i powinna mie  du y wp yw na konkurencyjno  (obie 

mediany równe 4).

Ze wzgl du na swoj  wielko  banki ró ni  si  istotnie13 w odpowiedzi na 

pytanie o aktualne znaczenie wielko ci ca kowitych funduszy w asnych. Naj-

wi ksze znaczenie funduszom w asnym nadaj  banki du e uznaj c je za bar-

dzo istotne w budowaniu przewagi konkurencyjnej (mediana równa 5), nato-

miast pozosta e banki (ma e, rednie, bardzo du e) oceniaj  fundusze w asne, 

jako czynnik o du ym znaczeniu (mediana równa 4). Bardzo podobne wyniki 

uzyskano w przypadku kolejnego sk adnika potencja u konkurencyjno ci 

banku, jakim s  aktualnie posiadane budynki, budowle i lokale. W zale no ci 

od wielko ci, banki ró nie oceniaj  znaczenie tego sk adnika w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej14. Banki du e przywi zuj  do tych zasobów najwi k-

sze znaczenie, podczas gdy banki ma e, rednie oraz banki bardzo du e uwa-

aj , e posiadane zasoby materialne w postaci budynków, budowli i lokali 

maj  du y wp yw na osi ganie przewagi konkurencyjnej. Banki, zale nie od 

wielko ci, inaczej postrzegaj  po dany w przysz o ci wp yw na konkurencyj-

no  kolejnego elementu zasobów materialnych, jakim jest lokalizacja placówek. 

Lokalizacja placówek wed ug banków ma ych powinna w du ym stopniu wp y-

wa  na konkurencyjno  a w opinii banków rednich, du ych i bardzo du ych 

wp yw tego czynnika powinien by  zasadniczy (bardzo du y). 

3.3. Analiza ró nic w ocenach stanu aktualnego i po danego 

wp ywu sk adników na konkurencyjno  banku spó dzielczego

Analizuj c ró nice mi dzy ocenami stanu aktualnego a ocenami stanu 

po danego zastosowano test Wilcoxona do oceny jednorodno ci rozk adów15 

obu wersji odpowiedzi.

Test ten zosta  wykonany dla ka dego pytania osobno (czyli 45 razy) 

w parach: odpowiedzi dotycz ce stanu aktualnego versus odpowiedzi doty-

cz ce stanu po danego. Wyniki testu przedstawiono w za czniku 3. Na 

podstawie wyników mo na stwierdzi , e oprócz siedmiu pyta , w pozo-

sta ych przypadkach ró nice w ocenach stanu aktualnego i po danego s  

istotne statystycznie. 

Oceny stanu aktualnego i po danego nie ró ni  si  istotnie jedynie w 

odpowiedziach na pytania o wp yw na konkurencyjno  banku, takich 

sk adników potencja u jak: 

− do wiadczenie zawodowe, 

13 p-value=0,028.
14 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.
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− rotacja pracowników, 

− rotacja kadry zarz dzaj cej, 

− utrzymywanie nierentownych klientów, 

− wzrost udzia ów (funduszu udzia owego), 

− zwi kszanie funduszy przez dodatkow  kwot  odpowiedzialno ci cz on-

ków banku spó dzielczego oraz 

− zwi kszanie poziomu zobowi za  podporz dkowanych. 

Czyli, nale y przyj  hipotez , e oceny aktualnego wp ywu tych 7 sk ad-

ników na konkurencyjno  banku, jak i oceny po danego wp ywu na konku-

rencyjno  badanych banków spó dzielczych nie ró ni  si  od siebie. Inaczej 

mówi c, optymalny dla osi gania przewagi konkurencyjnej poziom wymie-

nionych sk adników potencja u konkurencyjno ci nie ró ni si  od aktualnego 

poziomu tych czynników w badanych bankach spó dzielczych. 

W przypadku wszystkich pozosta ych 38 sk adników, ocena ich wp ywu 

na konkurencyjno  banku jest istotnie ró na dla stanu aktualnego i dla 

stanu po danego. 

3.4. Analiza wp ywu cech charakteryzuj cych banki 

na ró nice w ocenach stanu aktualnego i po danego

Celem tego etapu bada  by o uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy na 

ró nice w ocenach stanu aktualnego i po danego sk adników potencja u 

konkurencyjno ci wp yw mia y takie cechy banku jak: wielko , rodzaj 

rynku, na którym dzia a b d  rodzaj konkurentów banku respondenta.

Badaj c zale no  mi dzy ocenami aktualnego i po danego wp ywu sk ad-

ników potencja u konkurencyjno ci ze wzgl du na cechy charakteryzuj ce 

bank wykorzystano testy Kruskala-Wallisa i medianowy16. Analizuj c otrzy-

mane wyniki mo na stwierdzi , e w przypadku rodzaju rynku i rodzaju kon-

kurentów banku, zastosowane testy nie wykazuj  istotnych statystycznie 

ró nic w odpowiedziach. A zatem, ani rodzaj rynku, który obs uguje badany 

bank ani rodzaj konkurentów nie wp ywa na ró nice w ocenie aktualnego 

i po danego wp ywu sk adników na konkurencyjno  banku spó dzielczego. 

Natomiast, badaj c zale no  mi dzy ocenami aktualnego i po danego 

wp ywu sk adników potencja u konkurencyjno ci ze wzgl du na wielko  

banku, zastosowane testy pokazuj  pewne zale no ci. I tak, w ocenie wp y-

wu na konkurencyjno  banku takich czynników jak: 

− wydajno  pracy, 

− posiadanie szczegó owej bazy danych o klientach banku, 

− znajomo  przez pracowników celów strategicznych i misji banku oraz

− sprawno  systemów komunikacji wewn trznej, 

16 Przyj to poziom istotno ci 0,05. Patrz: R. Magiera, op. cit., s. 261, 263 oraz S. Mynar-

ski, op. cit., s. 46, 50.
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mi dzy stanem aktualnym a stanem po danym w zale no ci od wielko ci 

banku, wyst puj  istotne ró nice (por. wykres 2.). Tak e w ocenie aktual-

nej i optymalnej roli funduszu udzia owego, jako czynnika konkurencyj-

no ci ró nice miedzy grupami banków wyodr bnionych ze wzgl du na 

wielko  s  istotne. 

Jak przedstawiono na wykresie 2, im mniejszy bank, tym rozpi to  

mi dzy ocen  aktualnego a po danego wp ywu wymienionych sk adników 

na konkurencyjno  banku jest mniejsza. Banki ma e, w odpowiedzi na 

pytanie o wp yw aktualny i wp yw po dany tych sk adników potencja u 

konkurencyjno ci, podawa y bardzo zbli one oceny.

Wykres 2

Sk adniki potencja u konkurencyjno ci, dla których zale no  ró nicy 

ocen stanu aktualnego i po danego od wielko ci banku jest istotna 

(w podziale na grupy rówie nicze)

składniki potencjału

konkurencyjności

wzrost funduszu udziałowego

sprawność systemów
komunikacji wewnętrznej

znajomość celów i misji banku

posiadanie bazy danych
o klientach

wydajność pracy

–0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

różnice w śr. ocen stanu aktualnego i pożądanego

banki małe

banki średnie

banki duże

banki bardzo
duże

ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników badania ankietowego

Najbardziej ró ni y si  w ocenach stanu aktualnego i po danego banki 

najwi ksze, z aktywami powy ej 200 milionów z . Ró nice mi dzy ocen  

stanu aktualnego a ocen  stanu po danego badanego czynnika konku-

rencyjno ci wiadcz  o u wiadomionej potrzebie zmian tego czynnika (b d -

cego elementem okre lonej kategorii zasobów banku).

Zako czenie

Zaproponowana autorska lista sk adników potencja u konkurencyjno ci 

banków spó dzielczych zosta a poddana ocenie eksperckiej w badaniu ankie-

towym skierowanym do banków spó dzielczych dzia aj cych w Polsce. Ana-

lizuj c cechy charakteryzuj ce banki spó dzielcze, bior ce udzia  w badaniu 

mo na skonstatowa , e: 
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• Najcz ciej wskazywanym rodzajem obs ugiwanego przez banki rynku 

jest rynek mieszany. Analizuj c rodzaj rynku, na którym funkcjonuje 

bank spó dzielczy nale y mie  na uwadze ograniczon  prawnie mo liwo  

wyboru rynku dzia ania przez bank. W zasadzie obszar dzia ania jest 

zdeterminowany wielko ci  banku i uregulowany rozwi zaniami usta-

wowymi. Z przeprowadzonych bada  wynika równie , e wyst puje 

istotna zale no  pomi dzy wielko ci  banków, które wzi y udzia  

w badaniu a rodzajem obs ugiwanego przez te banki rynku – banki 

ma e cz ciej obs uguj  rynki wiejskie a banki wi ksze dzia aj  na ryn-

kach mieszanych.

• Banki najcz ciej, bo w prawie 90% przypadków, jako swojego g ównego 

konkurenta wskazuj  bank komercyjny. Na drugim miejscu banki spó -

dzielcze obawiaj  si  zagro enia konkurencyjnego ze strony SKOK-ów 

(ponad po owa respondentów). Wyniki badania wiadcz  o tym, e banki 

spó dzielcze s  wiadome coraz ni szej lojalno ci w asnych klientów. Zja-

wisko to potwierdzaj  informacje Zwi zku Banków Polskich, z danych 

którego wynika, e 21% klientów banków spó dzielczych jest jednocze nie 

klientami SKOK-ów i a  70% klientów banków spó dzielczych to klienci 

banków komercyjnych (Krekora 2008, s. 11). Wy sze poziomy zagro enia 

konkurencyjnego postrzegane przez respondentów badania wynikaj  mi -

dzy innymi ze znajomo ci planowanych i realizowanych strategii rozwo-

ju sieci placówek banków komercyjnych w terenie. Kadry banków spó -

dzielczych s  wiadome wyzwania konkurencyjnego m.in. ze strony PeKaO 

SA, które po fuzji ma 25% udzia u w rynku i jako du a grupa bankowa 

oddzia uje tak e na rynki lokalne. Spó dzielcy bankowi obserwuj  na 

swoim terenie dzia ania wzmo on  konkurencj  ze strony PKO BP, które 

po przej ciu Banku Pocztowego powi ksza sie  dystrybucji swoich us ug 

do 10 tysi cy placówek i 3 tysi cy agencji pocztowych g ównie w rodo-

wisku wiejskim (na to zagro enie zwrócili uwag  respondenci badania, 

patrz p. 2 opracowania). Z kolei BZ WBK uruchomi  sie  oddzia ów part-

nerskich pod nazw  „minibank” dla obs ugi drobnych klientów, trady-

cyjnie obs ugiwanych do tej pory przez banki spó dzielcze. Wreszcie BG  

ma równie  przygotowan  strategi  rozwoju sieci stanowi c  powa n  

konkurencj  dla placówek banków spó dzielczych dzia aj cych w terenie. 

Je li chodzi natomiast o zagro enie konkurencyjne ze strony SKOK-ów, 

to spó dzielcze kasy posiadaj  sie  placówek, która stanowi 41% placówek 

banków spó dzielczych, ale dynamika ich aktywów w ostatnich latach 

by a wy sza ni  w ca ym sektorze bankowym i w bankach spó dzielczych. 

Wyniki badania potwierdzaj  istniej c  w bankach spó dzielczych wia-

domo  tych zagro e  konkurencyjnych.

Je eli chodzi o analiz  uzyskanych ocen sk adników potencja u konku-

rencyjno ci, to rekapituluj c nale y stwierdzi , e:

• Po pierwsze, wi kszo , bo 40 z 45 wymienionych w kwestionariuszu 

sk adników ma wed ug respondentów, redni, du y b d  bardzo du y 
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wp yw na konkurencyjno  banków spó dzielczych, czyli mo na je uzna  

za istotne z punktu widzenia strategii konkurencyjnych banków spó -

dzielczych. W ród cech charakteryzuj cych badane banki spó dzielcze 

jedynie wielko  banku jest cech , która ma wp yw na oceny kilku 

sk adników potencja u konkurencyjno ci. 

• Po drugie, w przewa aj cej cz ci, bo w przypadku 38 z 45 odpowiedzi 

na pytania dotycz ce sk adników potencja u konkurencyjno ci, ocena 

stanu aktualnego ró ni si  istotnie od oceny stanu po danego. Ró ni-

ce mi dzy ocenami stanu aktualnego i stanu po danego danego sk ad-

nika wiadcz  o istniej cej, u wiadomionej przez respondentów potrze-

bie zmian zasobów banku spó dzielczego reprezentowanych przez 

badany sk adnik potencja u konkurencyjno ci. 

• Po trzecie, ani rodzaj konkurentów banku spó dzielczego ani rodzaj 

rynku, który obs uguje badany bank nie wp ywa istotnie na ró nice w 

ocenie aktualnego i po danego wp ywu sk adników na konkurencyjno  

banku. Badania wykaza y natomiast, e istnieje zale no  mi dzy oce-

nami aktualnego i po danego wp ywu kilku analizowanych sk adników 

na konkurencyjno  ze wzgl du na wielko  banku. Im mniejszy bank, 

tym rozpi to  mi dzy ocen  aktualnego a po danego wp ywu sk ad-

ników na konkurencyjno  banku jest mniejsza. Banki nale ce do grupy 

bardzo du ych charakteryzuj  si  najwi ksz  rozpi to ci  mi dzy oce-

nami stanu aktualnego a po danego wp ywu sk adników potencja u 

konkurencyjno ci. Takie wyniki mog  sugerowa , e banki najwi ksze 

s  bardziej krytyczne w ocenie w asnego potencja u konkurencyjno ci, 

i co za tym idzie w ocenie posiadanych zasobów. Banki mniejsze nato-

miast nie odczuwaj  tak du ej potrzeby poprawy poziomu w asnych 

zasobów. Trudno jednoznacznie wyja ni  czy taka postawa ma ych ban-

ków wynika z ich dobrej samooceny (oceny poziomu swojej konkuren-

cyjno ci) czy te  raczej ze wiadomo ci ogranicze  w mo liwo ciach 

pozyskania odpowiednich sk adników potencja u konkurencyjno ci. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e w zdecydowanej wi kszo ci 

wymienione sk adniki maj  znacz cy wp yw na konkurencyjno  banku 

spó dzielczego, a w wi kszo ci przypadków ocena stanu aktualnego sk ad-

ników potencja u konkurencyjno ci ró ni si  istotnie od oceny stanu po -

danego. Wobec tego, kadry zarz dzaj ce banków spó dzielczych b d  d y-

y do zmian tych czynników tak, aby osi gn  ich najbardziej korzystny 

dla konkurencyjno ci poziom. Oceniane sk adniki potencja u konkurencyj-

no ci s  elementami zasobów banku, czyli zasoby te te  b d  podlega y 

modyfikacjom. Istotne s , zatem dalsze badania pozwalaj ce okre li  kie-

runek tych zmian, aby stanowi y one ród o przewagi konkurencyjnej banku 

spó dzielczego w przysz o ci.
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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. Pol-

ish cooperative banks are characterized by small market share but by large 

potential and development perspectives. The cooperative banks’ competitive-

ness 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


