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Analiza wpáywu rolników jako grupy kredytobiorców na
rentownoĞü i bezpieczeĔstwo banków spóádzielczych
w Polsce w latach 2012-2017
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE FARMERS,
AS DEBTORS, HAVE ON THE PROFITABILITY
AND SOLVENCY OF COOPERATIVE BANKS
IN POLAND BETWEEN 2012-2017
Gáównym celem artykuáu jest ocena znaczenia rolników jako kredytobiorców oraz
wpáywu tej grupy klientów na rentownoĞü i bezpieczeĔstwo banków spóádzielczych w Polsce w
latach 2012-2017. AnalizĊ oparto na danych kwartalnych z okresu od grudnia 2012 do czerwca
2017 roku (19 obserwacji).
Postawiono nastĊpujące hipotezy: udziaá rolników w strukturze kredytów banków
spóádzielczych maleje (H1), spadek udziaáu kredytów dla rolników w kredytach ogóáem w bankach
spóádzielczych powoduje spadek rentownoĞci, mierzony wskaĨnikiem ROA, a siáa tej korelacji jest
co najmniej umiarkowana (H2), spadający udziaá rolników w portfelu kredytowym banków
spóádzielczych jest dodatnio skorelowany z poziomem áącznego wspóáczynnika wypáacalnoĞci oraz
wspóáczynnika kapitaáowego Tier-1 i Īe jest to korelacja co najmniej o umiarkowanej sile (H3).
Przeprowadzone badania pozwalają na wysuniĊcie nastĊpujących wniosków: udziaá
kredytów dla rolników w áącznym portfelu kredytowym w bankach spóádzielczych w Polsce spada,
jest on skorelowany z poziomem rentownoĞci aktywów, korelacja jest dodatnia, a jej siáa co
najmniej umiarkowana, jednoczeĞnie jest ujemnie skorelowany z poziomem wspóáczynnika
wypáacalnoĞci oraz wspóáczynnika kapitaáowego Tier-1. Zatem pozytywnie zweryfikowane zostaáy
dwie z trzech postawionych hipotez.
Sáowa kluczowe: banki spóádzielcze, rolnicy, rentownoĞü, wypáacalnoĞü

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich lat banki spóádzielcze ulegáy znaczącym przemianom. Z
klasycznych podmiotów depozytowo-kredytowych przeobraziáy siĊ w dynamicznie
dziaáające konsorcja, funkcjonujące w kaĪdym obszarze rynku finansowego oraz
posiadające szeroką gamĊ Ğwiadczonych usáug bankowych. Gáównym celem artykuáu
jest ocena znaczenia rolników jako kredytobiorców dla banków spóádzielczych oraz
wpáywu tej grupy klientów na rentownoĞü i bezpieczeĔstwo banków spóádzielczych w
Polsce w latach 2012-2017.
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BankowoĞü spóádzielcza podlegaáa w ostatnich latach silnym przeobraĪeniom
strukturalnym, prognozuje siĊ, Īe te zmiany bĊdą nadal zachodziáy intensywnie. Banki
spóádzielcze zmieniáy swój profil z niszowego, skierowanego gáównie do rolników i
rzemiosáa, na uniwersalny o bardziej zdywersyfikowanej ofercie produktowej1.
Czáonkostwo w UE spowodowaáo dostĊp do nowych Ĩródeá finansowania dziaáalnoĞci
rolniczej, jednoczeĞnie ograniczyáo protekcjonizm kredytowy. To wpáynĊáo na strukturĊ
Ĩródeá finansowania, relatywnie zmniejszyáo rolĊ kredytów bankowych w finansowaniu
rolnictwa. Tym samym banki spóádzielcze, które najczĊĞciej kredytowaáy rolników
poszukują innych grup klientów, w których lokują swoje kapitaáy, stąd hipoteza (H1), Īe
udziaá rolników w strukturze kredytów banków spóádzielczych maleje.
Poszukiwanie nowej grupy klientów przez banki spóádzielcze związane jest
z przygotowywaniem szerszej produktowo oferty, tym samym oczekiwaü moĪna
zdynamizowania dochodów innych niĪ odsetkowe. Zmniejszenie udziaáu kredytowania
rolników, dla których kredyty są wyĪej dochodowe, powoduje obniĪenie wyniku
odsetkowego, przyczynia siĊ równieĪ w konsekwencji do obniĪenia wyniku netto
banków. Spadek ten przy rozszerzeniu oferty produktowej powinien byü czĊĞciowo
kompensowany innymi przychodami, niemniej jednak trudno oczekiwaü, Īe uda siĊ ten
uszczerbek zrekompensowaü w peáni, dlatego przyjmuje siĊ hipotezĊ (H2), Īe spadek
udziaáu kredytów dla rolników w kredytach ogóáem w bankach spóádzielczych powoduje
obniĪenie rentownoĞci tych banków, mierzonej wskaĨnikiem ROA, a siáa tej korelacji
jest co najmniej umiarkowana.
Zakáadany zmniejszający siĊ udziaá kredytów dla rolników, które cechują siĊ
wysoką jakoĞcią portfela kredytowego i zwykle wyĪszą rentownoĞcią wynikającą ze
stosowanych marĪ odsetkowych, w portfelu kredytowym banków spóádzielczych,
wpáywa na pogorszenie rentownoĞci dziaáalnoĞci banków. Z jednej strony moĪe to mieü
swój wyraz we wzroĞcie kosztów tworzonych rezerw celowych, poniewaĪ kredyty dla
rolników cechują siĊ relatywnie lepszą jakoĞcią od przeciĊtnej w portfelu banków
spóádzielczych. Z drugiej strony, pogorszenie rentownoĞci moĪe nastąpiü równieĪ
wskutek stosowania niĪszych marĪ odsetkowych wobec klientów innych niĪ rolnicy, co
jest choüby konsekwencją próby pozyskiwania tych innych grup klientów kredytowych.
Zmniejszenie wyniku netto banków spóádzielczych, który jest elementem funduszy
wáasnych, bezpoĞrednio wpáywa na poziom ich finansowego bezpieczeĔstwa. Stąd teza,
Īe spadający udziaá rolników w portfelu kredytowym banków spóádzielczych jest
dodatnio skorelowany z poziomem áącznego wspóáczynnika wypáacalnoĞci oraz
wspóáczynnika kapitaáowego Tier-1 (H3) i Īe jest to korelacja co najmniej o
umiarkowanej sile.

1
S. Kozak: Ewolucje strukturalne w sektorze banków spóádzielczych w latach 1996-2011. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 96, Siedlce 2013, s. 126-127; R. Kata: Bankowa
obsáuga rolnictwa w kontekĞcie zmian modelu funkcjonowania bankowoĞci spóádzielczej w Polsce. Roczniki
Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVII, z. 4, Warszawa 2015, s. 129-130.
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Rolnicy jako specyficzna grupa klientów banków spóádzielczych
Konkurencja na rynku bankowym jest coraz wiĊksza, dodatkowo roĞnie zagroĪenie
ze strony placówek niebankowych, które oferują produkty zamienne, przez co moĪna
uznaü problem konkurencyjnoĞci za narastający2. W bankowoĞci szczególnie waĪną
pozycjĊ zajmują klienci, to od ich satysfakcji zaleĪy pozycja rynkowa banku3. Klienci są
postrzegani za wyjątkowy zasób banku. Ich kapitaá w banku spóádzielczym ma
szczególne znaczenie i wpáywa na dziaáalnoĞü tych instytucji. Bliskie relacje z klientami,
dobre rozeznanie ich potrzeb wynikają z lokalnego charakteru banków spóádzielczych.
Dodatkowo klienci banków spóádzielczych czĊsto są wspóáwáaĞcicielami banku, z usáug
którego korzystają, dlatego zainteresowani są kondycją finansową i rozwojem banków
spóádzielczych podwójnie – jako klienci oraz jako wáaĞciciele. Banki spóádzielcze
chĊtnie deklarują, iĪ zysk nie jest ich gáównym celem dziaáalnoĞci, tylko relacyjny
charakter związków z klientami, co sprzyja tworzeniu wizerunku instytucji wartych
zaufania. JednoczeĞnie warto zaznaczyü, Īe banki spóádzielcze mogą áatwo straciü
zaufanie i dobrą reputacjĊ przez poszerzanie skali dziaáania poza zasiĊg lokalny. Szybko
w ten sposób mogą straciü bliskie relacje z klientami, dziaáając w ten sam sposób jak
banki komercyjne, zatracając swój unikatowy, lokalny charakter4.
LojalnoĞü i homogenicznoĞü klientów banków spóádzielczych są elementami
tworzącymi ich przewagĊ konkurencyjną, ale teĪ powodują, Īe banki te są uzaleĪnione
od swoich klientów. JednorodnoĞü interesantów depozytowych powoduje brak
róĪnicowania Ĩródeá finansowania aktywnoĞci banku, natomiast ze wzglĊdu na
niezróĪnicowanych klientów – kredytobiorców nie dochodzi do dywersyfikacji ryzyka
kredytowego w banku spóádzielczym. Niemniej jednak klienci lojalni są bardziej
rentowni dla banku. CzĊsto klient usatysfakcjonowany staje siĊ klientem aktywnym,
który chĊtniej korzysta z oferty banku, wobec tego staje siĊ klientem rentownym i mniej
skáonnym do wyboru konkurencji5.
We wspóáczesnej gospodarce rynkowej korzystanie przez rolników, a takĪe
gospodarstwa rolne, z obsáugi bankowej i dostĊpu do finansowania zewnĊtrznego jest
nieodzownym elementem ich stabilnoĞci finansowej i rozwoju. Gáównym celem relacji
rolników z bankami jest chĊü alokacji osiągniĊtej nadwyĪki finansowej, czy teĪ
pozyskanie zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania dziaáalnoĞci rolniczej. JednoczeĞnie
rolnicy bĊdący nabywcami produktów i usáug bankowych trafiają na szereg barier i
ograniczeĔ, poĞród których wiele jest specyficznych dla sektora rolnego. Aktywa jakimi
dysponują i którymi zarządzają rolnicy są nieelastyczne i indywidualne dla danego
gospodarstwa. RównieĪ charakter produkcji rolnej uzaleĪniony jest w duĪym stopniu od

2
A. Nowakowska-Krystman, B. Kublik: Strategia rozwoju sektora polskich banków spóádzielczych, w:
Perspektywy rozwoju bankowoĞci spóádzielczej w Polsce, red. M. StefaĔski. WyĪsza Szkoáa HumanistycznoEkonomiczna we Wáocáawku, Wáocáawek 2009, s. 34.
3
P. Snarski: Metody pomiaru satysfakcji klientów bankowych wykorzystywanych do analizy konkurencyjnoĞci
banków. Oficyna Wydawnicza Politechniki Biaáostockiej, Biaáystok 2012, s.9 92.
4
G. WoĨniewska: Analiza potencjaáu konkurencyjnego banku spóádzielczego – zarys koncepcji. Annales
Universitatis Mariae Curie-Skáodowska, Sectio H Oeconomia, UMCS, Lublin 2010, s. 330-331.
5
A. Szelągowska: Wspóáczesna bankowoĞü spóádzielcza. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 110-111.
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okolicznoĞci przyrodniczych. Gospodarstwa rolne charakteryzują siĊ duĪym
zróĪnicowaniem co do wariantu prowadzonej dziaáalnoĞci, jak i kapitaáocháonnoĞci6 .
Rolnicy jest to segment klientów, któremu banki oferują swoje produkty, naleĪycie
dobrane do ich potrzeb. Rolnicy najczĊĞciej korzystają z usáug banków spóádzielczych,
dla wiĊkszoĞci z nich są one jedynym bądĨ najistotniejszym bankiem w zakresie obsáugi
finansowej. W duĪym stopniu o powiązaniach rolników z bankami spóádzielczymi
decydują uwarunkowania mikroekonomiczne gospodarstw rolnych, w tym spoáecznoosobowe. Indywidualny charakter rolnictwa i obszarów wiejskich, ma bezwzglĊdne
znaczenie przy doborze oferty produktów i usáug bankowych, które odnoszą siĊ do
podmiotów znajdujących siĊ na terenach wiejskich7. Rozpoznanie aktualnych i
póĨniejszych potrzeb rolników, staje siĊ coraz istotniejszą kwestią. W nastĊpstwie tego
banki są zobowiązane caáy czas analizowaü rynek, aby produkty i usáugi, które
proponują rolnikom, realizowaáy ich oczekiwania i byáy konkurencyjne8.

Wyniki badaĔ oraz ich omówienie
Wzmocnienie rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce jest jednym z
najistotniejszych wyzwaĔ dla gospodarki narodowej, a tym samym dla banków
spóádzielczych oraz innych podmiotów angaĪujących siĊ w finansowanie rolnictwa9.
Kredytowanie w rolnictwie jest uznawane za niezbĊdne do wspierania rozwoju obszarów
wiejskich, skutecznej alokacji kapitaáu i potĊgowania skáonnoĞci do inwestowania przez
rolników. Znaczenie kredytów w rolnictwie zaczĊáo szybko wzrastaü w wyniku
liberalizacji gospodarki oraz przyáączenia siĊ Polski do Unii Europejskiej, przez co
wzmocniáy siĊ stosunki gospodarstw rolnych i innych podmiotów wiejskich z
gospodarką finansową. Powolne gromadzenie kapitaáów wáasnych niejednokrotnie byáy
niedostateczne, aby dokonaü caákowitej modernizacji rolnictwa10.
Kredyty dla rolnictwa udzielane są gáównie przez banki spóádzielcze, które
posiadają jedną z najlepiej rozwiniĊtych sieci oddziaáów bankowych w Polsce.
Funkcjonują one na rynkach lokalnych, obsáugując przewaĪnie sektor rolnictwa, czy teĪ
drobną przedsiĊbiorczoĞü. Banki spóádzielcze dziaáając w pobliskich okolicach
gospodarstw rolnych są naturalnym partnerem finansowym rolników11. Zapotrzebowanie
na kredyty w rolnictwie wynika gáównie z wahaĔ dochodów, spowodowanych m.in.
6
R. Kata: Korzystanie z usáug bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce. Journal of Agrobusiness
and Rural Development, nr 4(22), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 87-88.
7
A. Rosa: Korzystanie z usáug bankowych przez rolników pomorza Ğrodkowego. Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nr 6, z. 6, Politechnika KoszaliĔska , Koszalin 2016, s.
415-416.
8
R. Kata: Bankowa obsáuga rolnictwa w kontekĞcie zmian modelu funkcjonowania bankowoĞci spóádzielczej
w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVII, z. 4, Warszawa
2015, s. 127.
9
T. Siudek: Wpáyw kredytów rolniczych udzielanych przez banki spóádzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce.
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki ĩywnoĞciowej, Warszawa
2008, s. 37-38.
10
T. Siudek: Banki spóádzielcze jako instytucje kredytujące rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocáawiu nr 540, Wrocáaw 2006, s. 47.
11
R. Kata: Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze Ĩródeá zewnĊtrznych, w:
KonkurencyjnoĞü podmiotów rynkowych, red. D. KopyciĔska. Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin 2009,s. 125127.
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Wykres 1. Struktura naleĪĪnoĞci od klienttów niefinansow
wych w bankacch spóádzielczyych w Polsce
w latach 2012-2017 (w%)
ħródáo: opraccowanie wáasne na
n podstawie infoormacji o sytuacjji banków spóádzzielczych i zrzeszzających siĊ w
latach 2012-22017, http://www
w.knf.gov.pl/indexx.html, [dostĊp: 31.10.2017]

WartooĞü udzielonyych kredytów,, w tym takĪee kredytów dla
d rolników w badanym
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3 mld zá, tj. o ok. 20%
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12
R. Kata: Kredyty
K
bankowee w strukturze zewnĊtrznych Ĩró
ódeá finansowaniaa rolnictwa w Poolsce. Zeszyty
Naukowe SG
GGW w Warszawiie, Problemy Rollnictwa ĝwiatoweego, t. XXIII, Waarszawa 2009, s. 885-86.
13
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kredytów osobom prywatnym, tj. 52%, podczas gdy caáy portfel przyrasta w tempie
31%. MoĪna zatem zauwaĪyü, Īe dynamika portfela kredytów dla rolników jest niĪsza
od dynamiki portfeli kredytowych dla wielu innych grup klientów, a takĪe caáego
portfela kredytowego banków spóádzielczych, co musiaáo obniĪyü znaczenie portfela
kredytów dla rolników w dziaáalnoĞci kredytowej banków spóádzielczych w Polsce w
analizowanym czasie. Pomimo, iĪ wartoĞü portfela kredytów rolniczych w bankach
spóádzielczych w badanym okresie wzrastaáa, to ich udziaá w áącznym wolumenie
naleĪnoĞci od klientów niefinansowych banków spóádzielczych spada z poziomu 31% w
roku 2012, do 28% w roku 2017. Fakt ten spowodowaá, Īe rolnicy przestali byü
dominującą grupą w podmiotowej strukturze kredytów w bankach spóádzielczych.
Sytuacja ta utrzymuje siĊ od I kwartaáu 2013 roku.
Na potrzeby niniejszego artykuáu w celu weryfikacji hipotez H2 oraz H3, ustalono
związek statystyczny odpowiednio miĊdzy udziaáem rolników w portfelu kredytowym w
bankach spóádzielczych a rentownoĞcią aktywów oraz wypáacalnoĞcią banków
spóádzielczych w Polsce w latach 2012-2017. Zastosowano wspóáczynnik korelacji
liniowej Pearsona, zbadano teĪ jego statystyczną istotnoĞü (przyjĊto próg istotnoĞci
statystycznej 0,05 oraz 17 stopni swobody). AnalizĊ oparto na danych kwartalnych –
zawartych w tabeli 1 - począwszy od ostatniego kwartaáu roku 2012 do II kwartaáu roku
2017, áącznie 19 obserwacji.
Tabela 1. RentownoĞü aktywów, áączny wspóáczynnik wypáacalnoĞci i wspóáczynnik
wypáacalnoĞci Tier-1 oraz udziaá rolników w portfelu kredytowym banków spóádzielczych w
Polsce w latach 2012-2017 (%)
Wyszczególnienie
kwartaá
rok
IV
2012
I
2013
II
2013
III
2013
IV
2013
I
2014
II
2014
III
2014
IV
2014
I
2015
II
2015
III
2015
IV
2015
I
2016
II
2016
III
2016
IV
2016
I
2017
II
2017

ROA (X1)
1,2
1,0
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,4
0,7
0,7
0,6
0,5
0,8
0,7

Wspóáczynnik
kapitaáowy (X2)
13,8
14,0
13,8
14,2
14,1
14,7
16,1
15,8
15,8
15,6
15,9
15,6
13,7
17,0
17,4
17,1
17,1
17,0
17,5

Tier-1 (X3)
13,1
13,1
13,6
13,4
13,4
13,3
14,8
14,9
14,7
14,9
14,8
14,5
12,6
15,9
16,2
16,0
16,0
16,0
16,5

Udziaá kredytów
dla rolników (Y)
30,6
29,9
29,8
29,9
29,6
28,9
28,7
28,4
28,4
27,5
27,9
29,0
29,0
28,8
28,8
28,6
28,2
28,1
28,1

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie informacji o sytuacji banków spóádzielczych i zrzeszających siĊ w
latach 2012-2017, http://www.knf.gov.pl/index.html, [dostĊp: 31.10.2017]
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Tabela 2 zawiera obliczenia dotyczące wspóázaleĪnoĞci statycznej miĊdzy
zmiennymi.
Tabela 2. Wspóáczynniki korelacji miĊdzy zmiennymi X1 i Y, X2 i Y oraz X3 i Y w Polsce w
latach 2012-2017
Zmienne
Wspóáczynnik korelacji

X1-Y
0,541

X2-Y
-0,713

X3-Y
-0,688

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Tabeli 1

W oparciu o przeprowadzone badanie moĪna stwierdziü, Īe miĊdzy rentownoĞcią
aktywów a udziaáem rolników w portfelu kredytowym w bankach spóádzielczych w
Polsce w latach 2012-2017 wspóázaleĪnoĞü statystyczna jest dodatnia o umiarkowanej
sile, a dodatkowo wyznaczony wspóáczynnik korelacji jest istotny statystycznie.
Oznacza to, Īe wzrostowi udziaáu kredytów dla rolników w portfelu kredytowym
banków spóádzielczych towarzyszy wzrost rentownoĞci aktywów tych banków i
odwrotnie, spadającemu znaczeniu w portfelu kredytowym kredytów dla rolników
towarzyszy spadająca rentownoĞü aktywów.
Z kolei miĊdzy wspóáczynnikami kapitaáowymi opisującymi wypáacalnoĞü
finansową banków a udziaáem rolników w portfelu kredytowym w bankach
spóádzielczych w Polsce w latach 2012-2017 wspóázaleĪnoĞü statystyczna jest ujemna,
co oznacza, Īe wzrostowi znaczenia kredytów dla rolników w portfelu kredytowym
banków spóádzielczych w Polsce towarzyszy spadek wspóáczynników kapitaáowych i
odwrotnie. SiáĊ tej korelacji moĪna oceniü jako znaczącą, przy czym wyznaczone
wspóáczynniki korelacji miĊdzy zmiennymi nie są istotne statystycznie.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych w pracy badaĔ sformuáowano nastĊpujące
wnioski:
WartoĞü kredytów udzielonych rolnikom przez banki spóádzielcze w Polsce w
latach 2012-2017 konsekwentnie wzrastaáa, jednak w tempie niĪszym od przyrostu
naleĪnoĞci od pozostaáych grup klientów tych banków. Udziaá kredytów dla rolników w
áącznym portfelu kredytowym w bankach spóádzielczych w Polsce wg stanu na koniec
2012 roku wynosiá 30,6%, natomiast na póárocze 2017 roku 28,1%. Warto zwróciü
uwagĊ, Īe początkowo byáa to najwaĪniejsza grupa kredytobiorców pod wzglĊdem
udziaáu w wolumenie kredytowym, jednak juĪ od 2013 roku zostali wyprzedzeni przez
MSP i ta relacja zostaáa zachowana do koĔca badanego okresu. PowyĪsze wnioski
potwierdzają hipotezĊ (H1), Īe systematycznie spada udziaá kredytów dla rolników w
áącznym portfelu naleĪnoĞci od klientów niefinansowych banków spóádzielczych w
Polsce.
Poziom rentownoĞci aktywów segmentu banków spóádzielczych w Polsce w caáym
badanym okresie zmniejszaá siĊ. Na początku badanego okresu wskaĨnik ROA
przyjmowaá wartoĞü 1,2%, by na koniec przyjąü poziom 0,8%, choü najniĪszą wartoĞü
wskaĨnika zanotowano w IV kwartale 2015, wówczas oscylowaá on wokóá 0,4%.
JednoczeĞnie zmniejszaá siĊ udziaá rolników jako grupy kredytobiorców. PomiĊdzy
udziaáem kredytów dla rolników w portfelu kredytowym banków spóádzielczych w
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Polsce w latach 2012-2017 a rentownoĞcią aktywów w badanym okresie wystąpiáa
korelacja dodatnia o umiarkowanej sile. Zatem przedstawione wnioski potwierdzają
hipotezĊ (H2).
W caáym badanym okresie wypáacalnoĞü sektora banków spóádzielczych mierzona
áącznym wspóáczynnikiem kapitaáowym, jak i wspóáczynnikiem Tier-1, pozostawaáa na
wysokim poziomie. àączny wspóáczynnik kapitaáowy banków spóádzielczych w Polsce
w latach 2012-2017 przyjmowaá wartoĞci w zakresie od 13,8% do 17,5%, w
wspóáczynnik kapitaáowy Tier-1 odpowiednio: od 13,1% do 16,5%. NaleĪy zauwaĪyü,
Īe w caáym badanym okresie wartoĞü wspóáczynników wypáacalnoĞci byáa powyĪej
wymaganego przepisami prawa minimum. MiĊdzy udziaáem rolników w portfelu
kredytowym a áącznym wspóáczynnikiem kapitaáowym i wspóáczynnikiem kapitaáowym
Tier-1 wystąpiáa korelacja ujemna, a nie jak zakáadano - korelacja dodatnia, w związku
z czym hipoteza (H3) nie zostaáa potwierdzona.
UwzglĊdniając przytoczone wyniki badaĔ, moĪna stwierdziü, Īe rolnicy pozostają
dla banków spóádzielczych bardzo waĪną grupą klientów i to niezaleĪnie od tego, Īe
udziaá kredytów od tej grupy klientów banków spóádzielczych w áącznym wolumenie
kredytowym zmniejsza siĊ. Z uwagi na relacyjny charakter bankowoĞci na poziomie
spóádzielczym, lokalny charakter dziaáania takich banków, relatywnie wysoką jakoĞü
portfela kredytowego dla rolników (wielokrotnie lepszą w porównaniu do portfela
kredytów MSP i przedsiĊbiorców indywidualnych) i zaobserwowaną korelacjĊ miĊdzy
udziaáem kredytów dla rolników w caákowitym portfelu kredytowym a rentownoĞcią
aktywów banków spóádzielczych, powinny one rozwaĪyü podjĊcie zintensyfikowanych
dziaáaĔ w celu zwiĊkszenia znaczenia rolników jako kredytobiorców.
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Summary
The main objective of the article is to assess of the importance of farmers as debtors and the
influence of this group of clients on the profitability and security of cooperative banks in Poland
between 2012-2017. The analysis was based on quarterly data between December 2012 and June
2017 (19 observations).
The following hypotheses were introduced: the share of farmers in the credit structure of
cooperative banks decreases (H1), the decrease in the farmers’ credit share in the total number of
credits in cooperative banks lowers their profitability measured by the ROA index, and the
correlation magnitude is at least moderate (H2), the decreased share of farmers in the credit
portfolio of cooperative banks is positively correlated with the level of the total solvency ratio and
Tier-1 capital ratio, and this correlation is at least of moderate magnitude (H3).
The conducted research allows to conclude that: the share of credits for farmers in the total
credit portfolio of cooperative banks in Poland is decreasing. It is correlated with the level of
assets profitability, the correlation is positive, and its magnitude is at least moderate.
Simultaneously, it is negatively correlated with the level of Tier-1 capital ratio. Hence, only two
out of three hypotheses have been verified.
Key words: cooperative banks, farmers, profitability, solvency
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