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Banki spółdzielcze w Europie 



Bankowość spółdzielcza w Europie – wysoka skala działalności 

Banki spółdzielcze w Europie posiadają 209 mln klientów, a aktywa tych banków to ok. 50% PKB UE 
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W Europie funkcjonuje ponad 3 100 banków spółdzielczych 

Banki te posiadają 80,5 mln udziałowców – co szósty 
Europejczyk jest udziałowcem banku spółdzielczego 

Banki spółdzielcze posiadają ok. 210 mln klientów 

BS dysponują siecią 57,5 tys. oddziałów 

Aktywa sektora przekraczają 7 bln Euro 



Bankowość spółdzielcza – ambicja celów 
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Otoczenie ekonomiczne 

Trendy zmian – 
społecznych, w technologii, 
bankowości, ekologii, itp.. 

Nadzór bankowy i 
regulacje 

Governance i model 
biznesowy – wpływ 
udziałowców, kapitalizacja, 
innowacyjność, 
efektywność, strategia 

Otoczenie zewnętrzne i czynniki wewnętrzne Wymiary postępu 

   Satysfakcja członków 

   Wizerunek i reputacja 

   Zyskowność i zdolność 
przetrwania 

  Tworzenie wartości 
dodanej w wymiarze 
społecznym 

   Udział w rynku i pozycja 
rynkowa 

W opracowaniu Tilburg University „Snapshot of European Co-operative Banking 2017” wskazano na 5 

istotnych wymiarów dla postępu w bankowości spółdzielczej   



Bankowość spółdzielcza w Europie – walka o pozycję 

Doświadczenia europejskie pokazują, że jedynie sektory BS posiadający silne zaplecze udziałowców, dobrze 

zorientowane na rynek i posiadające dobrze zorganizowany biznes osiągają znaczącą pozycję na swoich rynkach 
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Ofensywna polityka w zakresie 
pozyskiwania udziałowców 

Strategia ekspansji rynkowej – profil 
klientów 

Zorganizowanie biznesu 
zapewniające wysoką rentowność 

Budowanie udziałów rynkowych i 
znaczenia społecznego 

Udziałowcy 1 

Strategia rynkowa 

Organizacja 

Pozycja rynkowa 

2 

3 

Cel 



Udziałowcy banków spółdzielczych 

Relacyjność banków spółdzielczych opiera się na udziałach mieszkańców – o ile liczba udziałowców w Europie 

systematycznie rośnie, to w Polsce uległa istotnemu obniżeniu 

Liczba udziałowców w Europie Liczba udziałowców w Polsce 

Udziałowcy (L) Udziałowcy do ludności (P) 

Ubytek liczby udziałowców jest skutkiem wielu czynników, w tym 

polityki części banków oraz regulacji, które komplikują i 

biurokratyzują użycie udziałów jako kapitału, wypłaty dywidend, 

czy powiększenia kapitału.  



Udziałowcy banków spółdzielczych 

Liczba udziałowców bezpośrednio przekłada się na potencjał banku spółdzielczego na rynku 

Potencjał rynkowy w relacji do bazy udziałowców  

Zdobycie dużej bazy udziałowców jest kluczem 

do rozwoju bankowości spółdzielczej 



Rynek europejski nie jest jednorodny 

Ze względu na bazę udziałowców można określić siłę sektora BS 

Potencjał rynkowy w relacji do bazy udziałowców  

Państwa ze słabymi 

sektorami BS Państwa z silnymi 

sektorami BS 



Wielkie grupy bankowości spółdzielczej – przykład Francji 

      banki spółdzielcze               banki pozostałe 

Udziałowcami bankowości spółdzielczej we Francji jest blisko połowa aktywnego społeczeństwa 



Bankowość spółdzielcza oparta na małych bankach i centrach regionalnych - 
Austria 

Grupa Reiffeisen jest dużą strukturą spółdzielczą posiadającą wiodącą rolę na rynku Austrii 

Członkowie •1,7 mln 

Banki 
spółdzielcze 

•434 

Banki 
Regionalne 

•8 

Grupa Reiffeisen jest największą grupą bankową w Austrii: 

 

• Stanowi ponad ¼ austriackiego sektora bankowego; 

• W skład grupy wchodzi ogólnokrajowa sieć oddziałowa 434 niezależnych 

banków z 1 500 oddziałami i biurami; 

• Ogólna liczba członków to 1,7 mln; 

• Zatrudnienie w Austrii wynosi 25,100; 

• Grupa posiada własny system gwarantowania depozytów. 



Bankowość spółdzielcza oparta na małych bankach i centrach regionalnych 

Obraz funkcjonowania sektora jest widoczny przez struktury regionalne – na przykładzie Reiffeisen 

Niederösterraich Wien. Widoczny jest duży poziom konkurencyjności banku. 

Bank regionalny Nö-Wien: 

 

• Bank regionalny zrzesza 60 niezależnych banków 

spółdzielczych; 

• Działa na terenie zamieszkałym przez 40% populacji Austrii; 

• Bank posiada: 965 tys. klientów, 484 oddziały, 2790 

pracowników; 

• Suma aktywów wynosi 27,7 mld EUR; 

• Klientami banku są 

o Klienci korporacyjni, w tym SMI; 

o Firmy handlowe; 

o Bankowość prywatna; 

o Klienci detaliczni; 

o JST. 

• Bank prowadzi aktywną sprzedaż kredytów hipotecznych. 

 

Udziały na rynku wiedeńskim 

Klienci detaliczni 
Klienci 

korporacyjni 
Firmy handlowe 



Bankowość spółdzielcza oparta na małych bankach – przykład Niemiec 
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Niemiecki system bankowości spółdzielczej opiera się na małych podmiotach i wkomponowuje się w ogólny 

model bankowości regionalnej 

Banki 
prywatne   

Banki 
oszczędno

ściowe   

Banki 
spółdzielcze   

Banki 
pozostałe   

Liczba banków 
 (%)   

Aktywa 
(%)   

Banki niemieckie według grup wielkości 



Banki spółdzielcze w Europie mają silnie zdefiniowany profil działalności 
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BS są silnie kredytowe – profil rynkowy BS oparty jest na specjalizacji w zakresie kredytów mieszkaniowych i 

kredytów dla MSP 

Profil rynkowy jest podyktowany 

potrzebami udziałowców; 

Ma on stosunkowo jednolity charakter w 

Europie. 



Banki spółdzielcze w długim horyzoncie czasu utrzymują wysoką rentowność  
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Duża baza klientów, więzy relacyjne z udziałowcami i dobra organizacja biznesu zapewniają wysoką rentowność 

BS, lepszą niż w bankach komercyjnych 

Banki spółdzielcze 

Średnie ROE dla BS 

Cały sektor bankowy 

Średnie ROE dla całego sektora bankowego 



Niemieckie banki spółdzielcze – strukturalnie wysoka rentowność 
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Niezrównoważona 

ekspansja 
 2004 - 2007 

Kryzys 
 2008 - 2009 

Przejście do nowej 
rzeczywistości 
 2010 - 2013 

Niemieckie prywatne 
Zagraniczne prywatne   

Landesbanken 
Sparkassen   

BS centralne 
BS lokalne   

Bausparkassen 
 

Banki hipoteczne 
 

Banki rozwoju  

Średnia dla Niemiec 

Średnie ROE po opodatkowaniu 

BS w Niemczech utrzymywały poprawną rentowność przed kryzysem 2008, w czasie kryzysu (2008 – 2009), jak 

również po kryzysie 

Pozycja 

biznesowa 

Kapitały i 

dochody 

Mocny 

Mocny 

Ryzyko Odpowiedni 

Finansowanie Powyżej przec. 

Finansowanie Mocny 

Ocena 

wyjściowa A- 

SACP 
Stand-alone 
credit profile 

AA- 

Mocny 

Ocena grupy DZ przez S&P 



Na konkurencyjnym rynku niemieckim BS zwiększyły swoją pozycję w dochodach 
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Banki spółdzielcze na rynku niemieckim należą do grupy pierwszego wyboru 

Niemieckie banki prywatne 

Zagraniczne banki prywatne   

Landesbanken   

Sparkassen   

BS centralne 

BS lokalne   

Niezrównoważona 

ekspansja 

 2004 - 2007 

Bausparkassen, Banki hipoteczne, 

Banki rozwoju  

Przejście do nowej 

rzeczywistości 

 2010 - 2013 

Zysk po opodatkowaniu 
mld 
EUR 

Banki regionalne silnie zwiększyły swoją 

pozycję rynkową 

Mocne strony:  

• Profil kredytowy grupy oparty na wsparciu 

solidarności i kompleksowym systemie ochrony; 

• Pozycja rynkowa nr 2 w niemieckiej bankowości 

detalicznej; 

• Stabilne depozyty i spora nadwyżka płynności od 

lokalnych banków spółdzielczych; 

• Silna kapitalizacja dzięki wysokiej retencji zysków. 



Banki spółdzielcze w Polsce 



Źródło: Dane KNF 

Ograniczenie 1 – jaki jest profil BS w Polsce 

 

• Po 2009 r. systematycznie obniżają się udziały rynkowe 

w finansowaniu rolników indywidualnych; 

• BS poszukują możliwości rekompensaty w rozwijaniu 

innych działalności kredytowych: 

- silnie zwiększano wolumen kredytów dla MSP (2009-

2014) – skutkiem był istotnym wzrost NPL i odpisów 

na ryzyko kredytowe; 

- po 2014 r. wysoką dynamikę posiadają jedynie 

kredyty mieszkaniowe. 

Postępuje tracenie pozycji w finansowaniu rolników. Równolegle portfele kredytowe rozwijane są w sposób 
przypadkowy - poprzez poszukiwanie luki rynkowej, a nie zaplanowanej strategii



Źródło: Dane KNF 

Ograniczenie 2 - strukturalny spadek dochodowości 

 

• WDB na zatrudnionego w BS to ok. 1/3  osiąganej wartości w 

bankach komercyjnych; 

• WDB minus koszty na jednego zatrudnionego w BS to 

zaledwie ¼ wartości osiąganej w bankach komercyjnych – 

efekt obciążania wyniku kosztami; 

• WDO na zatrudnionego w BS to 1/5 wartości osiąganej w 

bankach komercyjnych – efekt zwiększającego się ryzyka 

kredytowego; 

• Istnieje kilka czynników, które będą pogarszać sytuację BS – 

wzrost płac, brak pracowników, wzrost odpisów itp.. 

• Kontynuowanie trendu postępującego spadku WDO na zatrudnionego może doprowadzić liczną grupę banków do 

ograniczenia zdolności w zakresie kreowania wyniku i doprowadzi do strat; 

• W najgorszej sytuacji pozostają banki znajdujące się poza strukturami IPS. 

Model biznesowy BS nie zapewnia już wzrostu WDB na zatrudnionego – stąd inflacja, rosnące płace i odpisy 
zmniejszają systematycznie WDO



Źródło: Dane KNF 

Ograniczenie 3 - Eskalacja odpisów 

• Sektor BS wymaga wspólnych procesów, ujednolicenie 

praktyk decyzyjnych  i oprzyrządowania 

technologicznego;  

• Eskalacja ryzyka kredytowego może stworzyć istotne 

zagrożenie dla wielu banków – w skali przekraczającej 

możliwości finansowe IPS. 

Wzrost odpisów w 

skali podobnej do 

2008 r. tworzy 

systemowe 

zagrożenie dla BS 

Dynamika odpisów jest 3-krotnie wyższa niż dynamika sumy bilansowej. 

Sytuacja jest wynikiem: 

• ograniczonej konkurencyjności - pozyskiwania klientów wyższego 

ryzyka – nieatrakcyjnych dla sektora komercyjnego; 

• ograniczonych kompetencji w udzielaniu kredytów dla MSP; 

• presji nadzorczej do zwiększania odpisów – niski poziom odpisów w 

stosunku do sektora komercyjnego. 

Ekspansywny rozwój działalności kredytowej w ostatnich latach skutkuje nieproporcjonalnym wzrostem odpisów 



Polska bankowość spółdzielcza wymaga wyraźnego celu i właściwych działań 

Polska bankowość spółdzielcza posiada marginalne znaczenie tak w wymiarze Europejskim jak również w Polsce 

Polska bankowość spółdzielcza na tle europejskich 

grup spółdzielczych 
Udziały banków spółdzielczych w polskim sektorze bankowym  



Zmiany w sektorze bankowym 

Obejmuje następujące zagadnienia: 

• Tempo wzrostu sektora w relacji do tempa wzrostu PKB jest zbyt powolne (w tym w okresie koniunktury). Kontynuowanie 

takiego trendu może ograniczać rozwój gospodarki kraju – perspektywicznie tworzone jest zagrożenie niedorozwoju usług 

bankowych i finansowania gospodarki; 

• Rentowność mierzona zwrotem z kapitału jest niska – tworzy istotne ograniczenia: 

• niska atrakcyjność dla inwestorów; 

• małe możliwości wzrostu organicznego; 

• przy osłabieniu koniunktury i dalszym obniżeniu ROA mogą wystąpić ograniczenia w zakresie dostępności do kapitału. 

• Pogarszająca się koniunktura gospodarcza może skutkować dalszymi istotnymi ograniczeniami sektora: 

• wzrost NPL; 

• ograniczenie możliwości wspierania gospodarki; 

• powstanie obciążeń dla gospodarki na skutek potrzeby restrukturyzacji licznej grupy małych banków; 

• utracenie przez sektor zdolności do auto-sanacji (przejmowanie banków w ramach private sector solution).  

• Niedostateczna infrastruktura rynku w zakresie restrukturyzacji banków. 

 

 
Istnieje potrzeba dokonania zmian poprawiających warunki wzrostu sektora oraz przygotowanie banków na funkcjonowanie 

w warunkach pogorszonej koniunktury 

Wiele istotnych kwestii dotyczących sektora bankowego będzie wymagać rozwiązań 



Zmiany w sektorze bankowym 

Bankowość komercyjna rozwija się w kierunku: 

• konsolidacji; 

• zwiększenia udziału technologii i zmniejszenia zatrudnienia; 

• zbliżenia procesowego do firm technologicznych. 

 

Jednokierunkowe zmiany dużych banków tworzą szanse dla banków spółdzielczych: 

• świat globalny okazał się mniej solidarny niż lokalny i regionalny; 

• usługi stają się szybsze, ale coraz mniej dostosowane do lokalnej specyfiki rynków;  

• wiele osób woli „widzieć” swoje aktywa; 

• mogą powstawać szumy informacyjne oraz ujawniać się niedostosowania związane ze zmianami na rynkach, oszustwami, słabością 

nadzorów; 

• nasilać się będzie presja na zaspokajanie potrzeb w zakresie wspierania coraz bardziej indywidualnych projektów regionalnych - 

mieszkańców najbardziej dotykają sprawy konkretne - drogi, autobusy, służba zdrowia, szkoły, ekologia. 

 
Zasadny może być powrót do idei wspólnotowych instytucji finansowych – opartych o dobrą strategię rynkową i 

nowoczesnych technologiczne. Jeżeli będą skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi, ich rola może się skutecznie 

zwiększać. 

Być może warto odpowiedzieć na pytanie jakie idee tworzą ruch pro-spółdzielczy w Europie w XXI wieku?



Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, 
nie dostosowuj celów, dostosuj działania 

 
Konfucjusz 



www.zbp.pl 
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