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SpóádzielczoĞü bankowa na przykáadzie wybranych
europejskich banków zrzeszających
Cooperative banking as exemplified by selected European
banking groups
Abstract. The aim of the paper is an attempt to assess the economic and organisational situation of
the cooperative banking groups, associated in Unico. Unico is an European cooperative banking
organization uniting some banks from the EU and Switzerland. The analysis is based on data
published by Unico for years 2005 and 2006.
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Synopsis. Celem opracowania jest próba oceny sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej spóádzielczych
grup bankowych, stowarzyszonych w Unico, która jest europejską organizacją ponadwspólnotową.
AnalizĊ przeprowadzono w oparciu o dane opublikowane przez Unico za lata 2005 i 2006.
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WstĊp
Spóádzielnie kredytowe w Europie utrzymują udziaá ponad 30% ogóáu czáonków
spóádzielni, a dla paĔstw Unii Europejskiej wskaĨnik ten siĊgaá nawet 47% w roku 2000
[Gostomski 2006]. Banki spóádzielcze w krajach Europy Zachodniej, wyrosáe z rolnictwa
oraz rzemiosáa i nastawione początkowo wyáącznie na ich obsáugĊ kredytową, stają siĊ
aktualnie coraz czĊĞciej prawdziwymi bankami o charakterze powszechnym oraz
uniwersalnym, i chociaĪ nadal jedną z ich funkcji pozostaje kredytowanie wymienionych
sektorów, to jednak oprócz tego finansują one coraz czĊĞciej takĪe handel, drobny przemysá
(maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa) oraz turystykĊ i przedsiĊwziĊcia ekologiczne, co
zapewnia im szanse rozwoju i konkurencyjnoĞci [Orzeszko 1998].
Niniejszy artykuá prezentuje podstawowe dane ekonomiczno-organizacyjne
organizacji zrzeszających banki spóádzielcze, bĊdących czáonkami grupy bankowej Unico.
Grupa ta zostaáa zaáoĪona w 1977 r. przez szeĞü organizacji bankowoĞci spóádzielczej:
Credit Agricole (Francja), DZ Bank (Niemcy), ICCREA Holding (Wáochy), OKO Bank
(Finlandia), Rabobak (Holandia) i Raiffeisen Zentralbank ėsterreich (Austria), które są
peánymi czáonkami Unico. W roku 1997 grupa bankowa Unico zostaáa formalnie
zarejestrowana jako EEIG (European Economic Interest Group) i obecnie skáada siĊ z
oĞmiu czáonków. Dodatkowo dwóch czáonków stowarzyszonych to Banco Cooperativo
EspaĖol (Hiszpania) oraz Raiffeisen Schweiz (Szwajcaria) [Unico… 2008]. Stowarzyszenie
szwajcarskiej organizacji banków spóádzielczych Raiffeisena nadaáo grupie Unico
ponadwspólnotowy charakter.
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Struktury i modele spóádzielczoĞci bankowej w Europie
Niemcy staáy siĊ ojczyzną ruchu spóádzielczoĞci rolniczej, podobnie jak w zakresie
spóádzielczoĞci spoĪywców byáa nią Anglia [Boczar 1986]. W szczególnoĞci dotyczy to
spóádzielczoĞci kredytowej (w tym spóádzielczoĞci bankowej). Podstawą tworzenia i
funkcjonowania banków spóádzielczych w wielu krajach europejskich byáy koncepcje
dziaáania kas kredytowych opracowane przez Fryderyka Wilhelma Raiffeisena oraz Franza
Hermana Schultzego z Delitzsch. Gáównym celem powoáywania do Īycia kas byáo
przezwyciĊĪenie niedorozwoju i biedy w Ğrodowiskach wiejskich oraz umoĪliwienie
kupcom, rzemieĞlnikom i drobnym producentom z miast uniezaleĪnienia siĊ od
lichwiarskich poĪyczek [Gostomski 2006].
Wilhelm Haas uruchomiá mniej doktrynerską gaáąĨ spóádzielczoĞci. W koĔcu XIX
wieku grupa Haasa wcielaáa wiĊkszoĞü wiejskich spóádzielni kredytowych w Niemczech.
Organizacje Haasa i Raiffeisena rozwijaáy proste lokalne struktury [Guinnane 2001].
Wielką zasáugą Haasa byáo zrozumienie znaczenia integracji organizacyjnej oraz
gospodarczej spóádzielczoĞci rolniczej w postaci związków gospodarczych i patronackich
(w tym sensie mówi siĊ o modelu Haasa) [Boczar 1986].
Banki spóádzielcze mają najwyĪszy udziaá w rynku kredytów we Francji, Finlandii,
Holandii, Austrii, Niemczech i Wáoszech. W wielu krajach liczba udziaáowców przewyĪsza
liczbĊ akcjonariuszy [Gostomski 2004]. We wszystkich tych krajach banki spóádzielcze
naleĪą do maáych lub Ğrednich przedsiĊbiorstw bankowych i dlatego teĪ zazwyczaj
funkcjonują w ramach zrzeszeĔ lub grup bankowych. Nadal wzorują siĊ one bądĨ na typie
Raiffeisena (kasy oszczĊdnoĞciowo-kredytowe), bądĨ banku Schulzego (banki ludowe)
[Gniewek 2003].
Dyskusja na temat struktur spóádzielczoĞci bankowej trwa od dawna. Nad kwestią tą
zastanawiali siĊ jeszcze twórcy spóádzielczoĞci kredytowej [Tokarzewski 1998]. W
praktyce efektywna moĪe byü zarówno dwuszczeblowa jak i trójszczeblowa struktura
organizacyjna. Zawsze jednak kluczowe znaczenie dla siáy sektora spóádzielczego ma bank
krajowy. W wiĊkszoĞci krajów europejskich uksztaátowaáa siĊ jedna spóádzielcza grupa
bankowa, ale we Francji, Austrii i Wáoszech funkcjonują dwie lub trzy grupy banków
spóádzielczych [Gostomski 2006]. Z racji zastosowania kryterium czáonkostwa w Unico, w
niniejszej pracy przeanalizowano po jednej organizacji zrzeszającej banki spóádzielcze w
tych krajach.
Struktura dwuszczeblowa skáada siĊ ze szczebla podstawowego, który tworzą lokalne
banki spóádzielcze, oraz szczebla krajowego, na którym dziaáa bank zrzeszający o zasiĊgu
krajowym lub regionalnym, peániący funkcje banku centralnego dla zrzeszonych w nim
banków spóádzielczych. Struktura dwuszczeblowa istnieje miĊdzy innymi w spóádzielczym
sektorze bankowym Holandii, Finlandii, Hiszpanii oraz we francuskiej grupie Credit
Agricole. Natomiast trójstopniowa struktura organizacyjna wystĊpuje przede wszystkim w
austriackiej grupie banków Raiffeisena i we Wáoszech [Gostomski 2006]. System
trójszczeblowy funkcjonuje takĪe w Szwajcarii [Tokarzewski 1998]. System niemiecki
stanowi poáączenie obu rozwiązaĔ, a funkcjonująca tam struktura organizacyjna banków
spóádzielczych nazywana jest strukturą mieszaną, bowiem w ostatnich latach ewoluuje ona
bardzo silnie w kierunku struktury dwustopniowej i na obecnym etapie moĪna ją
zaklasyfikowaü do grona tych struktur zrzeszeniowych [AliĔska 2002].
Struktura spóádzielczych sektorów bankowych w wysoko rozwiniĊtych krajach
europejskich jest inna niĪ w Polsce. Z reguáy w ich skáad wchodzą typowo komercyjne
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specjalistyczne instytucje finansowe, takie jak instytucje leasingowe, inwestycyjne czy
faktoringowe. W rezultacie powiĊkszają siĊ zakresy dziaáalnoĞci sektora, który obejmuje
swym zasiĊgiem nie tylko rynki lokalny czy regionalny, ale takĪe krajowy i
miĊdzynarodowy, oraz liczba jego klientów [Gniewek 2005].
SpóádzielczoĞü kredytową krajów europejskich moĪna rozpatrywaü takĪe przez
pryzmat wspóáczesnych modeli organizacyjnych, które moĪna podzieliü na:
• federacyjno-sieciowy;
• atomistyczno-konkurencyjny;
• hybrydowy.
Zrzeszenie banków spóádzielczych moĪe byü zakwalifikowane do modelu
federacyjno-sieciowego, gdy:
posiada jednolity wizerunek lub narodową markĊ, co oznacza, Īe banki spóádzielcze
postrzegane są jako typowe jednostki struktury, które moĪna porównywaü do jednostek
organizacyjnych korporacji;
struktura wyĪszego szczebla zorganizowana jest na zasadzie pomocniczoĞci i nie moĪe
prowadziü dziaáalnoĞci konkurencyjnej w stosunku do banków zrzeszonych;
wystĊpują ograniczenia terytorialne lub licencyjne w Ğwiadczeniu usáug finansowych
przez jednostki zrzeszenia;
czáonkami banków spóádzielczych są osoby fizyczne lub prawne, natomiast czáonkami
struktur wyĪszego rzĊdu są wyáącznie banki spóádzielcze;
zgodnie z zasadą subsydiarnoĞci i terytorialnoĞci banki wyĪszego szczebla nie
prowadzą dziaáalnoĞci detalicznej;
system jest ustrukturyzowany w pionach: reprezentacji polityczno-samorządowej
czáonków, operacyjno-biznesowym oraz monitoringu i kontroli, przy czym nadzór
bankowy traktowany jako podmiot zewnĊtrzny moĪe delegowaü czĊĞü swych uprawnieĔ
organom monitorująco-kontrolnym systemu federacyjno-sieciowego;
uzupeánieniem systemu jest instytucja gwarantująca depozyty w bankach.
Model ten powstawaá w drodze ewolucji systemów spóádzielczoĞci kredytowej typu
Raiffeisena lub niemieckich Volksbanków i wystĊpuje gáównie w Europie kontynentalnej:
Austrii, Belgii, Francji, Niemczech oraz Holandii.
W modelu atomistyczno-konkurencyjnym:
• spóádzielnie kredytowe funkcjonują gáównie jako niezaleĪne podmioty
manifestujące swoją indywidualną toĪsamoĞü;
• zakres usáug banku wyĪszego rzĊdu jest ograniczony;
• funkcje monitorująco-kontrolne wykonywane przez organy systemu
spóádzielczego ograniczone są do minimum;
• banki nie mają wáaĞciwie ograniczeĔ konkurencji wobec siebie;
• banki z punktu widzenia pozyskiwania depozytów i udzielania kredytów mają
charakter otwarty lub zamkniĊty.
Do modelu atomistyczno-konkurencyjnego zalicza siĊ systemy spóádzielcze w takich
krajach jak Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania czy Wáochy.
Model hybrydowy to rozwiązanie powstaáe z eklektycznego poáączenia cech
poprzednich modeli, przy czym związki organizacyjne miĊdzy czáonkami grupy są
znacznie luĨniejsze, co oznacza przede wszystkim brak relacji hierarchicznych, a podmioty
w grupie nie stanowią proceduralnie i produktowo zintegrowanej sieci [SzambelaĔczyk
2006].
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Charakterystyka wybranych spóádzielczych grup bankowych
Europejskie grupy bankowoĞci spóádzielczej wykazują duĪą aktywnoĞü, dynamikĊ i
siáĊ, a duĪe nasycenie placówkami bankowymi obszarów wiejskich oraz duĪych
aglomeracji miejskich powoduje, Īe kraje te naleĪą do paĔstw o najwiĊkszej gĊstoĞci sieci
bankowej [Siudek 2006]. Potwierdzają to dane zawarte w tabeli 1, z której wynika, iĪ w
analizowanych spóádzielczych grupach bankowych na kaĪdy bank lokalny przypadaáo na
koniec 2006 r. ponad 6 placówek. W porównaniu z rokiem 2005 wartoĞü tego wskaĨnika
ulegáa nieznacznej poprawie (o 0,13). SpoĞród wszystkich czáonków Unico najwiĊkszą
liczbĊ banków spóádzielczych zrzesza francuska grupa Credit Agricole (2573), natomiast
najbardziej rozbudowaną siecią placówek dysponują banki spóádzielcze zrzeszone w
hiszpaĔskim Banco Cooperativo, które posiadają przeciĊtnie po 48 placówek. HiszpaĔskie
banki spóádzielcze są równieĪ najmniej liczne. Bardzo rozbudowany system spóádzielczoĞci
bankowej tworzą banki lokalne zrzeszone w niemieckim DZ Bank, które posiadają okoáo
14 tys. placówek, czyli 11 w przeliczeniu na spóádzielniĊ kredytową2. Do najmniej
rozbudowanych europejskich systemów spóádzielczoĞci bankowej zaliczyü naleĪy
szwajcarską i austriacką grupĊ Raiffeisena, fiĔską grupĊ OKO Bank oraz francuską grupĊ
Credit Agricole. Na kaĪdy funkcjonujący w tych systemach bank spóádzielczy przypada
Ğrednio okoáo 3 placówek. Liczba banków spóádzielczych i ich placówek wykazywaáa z
reguáy tendencjĊ spadkową (z wyjątkiem zrzeszonych w grupach Credit Agricole oraz
Banco Cooperativo), co wynika z poszukiwania alternatywnych kanaáów dystrybucji usáug
bankowych. Jako przykáad moĪna podaü bankowoĞü elektroniczną. W 2000 r. fiĔskie banki
spóádzielcze jako pierwsze na Ğwiecie wprowadziáy elektroniczną kartĊ identyfikacyjną,
umoĪliwiającą klientom szerokie korzystanie z bankowoĞci elektronicznej jeszcze przed
prawnym uregulowaniem w Finlandii kwestii podpisu elektronicznego [Gostomski 2001].
Pod wzglĊdem liczby klientów wyróĪniają siĊ spóádzielcze sektory bankowe z Francji
i Niemiec. W roku 2006 banki lokalne zrzeszone w grupie Credit Agricole obsáugiwaáy 31
mln klientów, natomiast banki spóádzielcze zrzeszone w grupie DZ Bank 30 mln i liczba ta
utrzymuje siĊ na niezmienionym poziomie. Na szczególną uwagĊ zasáuguje fakt, iĪ
francuskie banki lokalne odnotowaáy wzrost liczby klientów o blisko poáowĊ w porównaniu
z 2005 r. Z kolei systemy spóádzielczoĞci bankowej o najmniejszej liczbie klientów
zbudowane są w austriackich i szwajcarskich grupach Raiffeisena, gdzie liczba ta nie
przekracza 3 mln. JednakĪe miary te w duĪym stopniu zaleĪą od populacji zamieszkującej
poszczególne kraje, dlatego lepiej je odnieĞü do liczby banków spóádzielczych lub ich
placówek. Z obliczonych w ten sposób wskaĨników wynika, iĪ w roku 2006 najwiĊcej
klientów przypadaáo na bank lokalny w Hiszpanii (97,3 tys.) oraz Holandii (47,9 tys.), zaĞ
najmniej ponownie w Austrii i Szwajcarii (odpowiednio 4,8 oraz 7,5 tys.). W przeliczeniu
na placówkĊ banku spóádzielczego najwiĊcej klientów przypadaáo w holenderskiej grupie
Rabobank (6,4 tys.) i fiĔskiej grupie OKO Bank (6,1 tys.), a najmniej we wáoskiej grupie
IC CREA (1,3 tys.) oraz austriackiej grupie Raiffeisena (1,6 tys.).

2
Spóádzielnia kredytowa jest pojĊciem szerszym od banku spóádzielczego, poniewaĪ tym mianem okreĞliü moĪna
równieĪ unie (związki) kredytowe, znane w Polsce jako Spóádzielcze Kasy OszczĊdnoĞciowo-Kredytowe
(SKOK). JednakĪe dla potrzeb niniejszego opracowania pojĊcia „banków spóádzielczych” i „spóádzielni
kredytowych” uĪywane są zamiennie.
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Tabela 1. Podstawowe dane ekonomiczno-organizacyjne systemów spóádzielczoĞci bankowej w wybranych krajach europejskich

Liczba klientów znalazáa przeáoĪenie w kwocie udzielonych kredytów i
zgromadzonych depozytów. Podobnie jak w przypadku liczby klientów, tak i tu przodują
banki lokalne z Francji oraz Niemiec. Banki spóádzielcze zrzeszone we francuskiej grupie
Credit Agricole w 2006 r. odnotowaáy zwiĊkszenie akcji kredytowej aĪ o 152,6%, podczas
gdy przyrost prowadzonej dziaáalnoĞci depozytowej wyniósá 25%. Są to najwyĪsze
wskaĨniki dynamiki wĞród wszystkich czáonków Unico. Jednak o faktycznej sile banków
lokalnych Ğwiadczy ich udziaá rynkowy. Pod wzglĊdem udziaáu w rynku rekordzistami są
Holandia i Finlandia z blisko 1/3 rynku opanowaną przez banki spóádzielcze [Policha
2004]. SpóádzielczoĞü bankowa odgrywa teĪ waĪną rolĊ w Austrii, gdzie banki lokalne
grupy Raiffeisena opanowaáy blisko czwartą czĊĞü rynku kredytowego oraz depozytowego.
Z kolei udziaá francuskich banków spóádzielczych, funkcjonujących w strukturach Credit
Agricole, wyniósá na rynku kredytów i depozytów po 22%, choü w relacji do stanu z roku
2005 nastąpiá spadek o 6%. Wysoką pozycjĊ na krajowych rynkach finansowych zajmują
równieĪ niemieckie oraz szwajcarskie banki lokalne, natomiast udziaáy rynkowe spóádzielni
kredytowych reprezentujących wáoską grupĊ IC CREA oraz hiszpaĔską grupĊ Banco
Cooperativo ksztaátują siĊ na poziomie kilku procent.
Na szczególną uwagĊ zasáuguje fakt, Īe w wiĊkszoĞci europejskich spóádzielczych
grup bankowych udziaá w rynku depozytów jest wyĪszy niĪ w rynku kredytów (z
wyjątkiem grupy Credit Agricole), co potwierdza powszechnoĞü zagroĪenia zjawiskiem
drenaĪu finansowego. Problem ten poruszony zostaá w postulacie A. V. Banerjee, T.
Besley’a i T. W. Guinnane’a gáoszącym, iĪ jeĞli koszty alternatywne caáych funduszy
poĪyczkowych spóádzielni są wyĪsze w jej otoczeniu, to w ogóle nie powinna ona poĪyczaü
od swoich czáonków, ale wykorzystaü pewną ich czĊĞü jako organ monitorujący [Banerjee,
Besley, Guinnane 1994]. JeĪeli wiĊc istnieją moĪliwoĞci bardziej opáacalnego
kredytowania poza krĊgiem spóádzielców, to powinny byü one wykorzystane [Kulawik
2000a]. Biorąc jednak pod uwagĊ realia, a zwáaszcza atrakcyjnoĞü oprocentowania dla
deponentów i banków spóádzielczych, dziaáalnoĞü ta doĞü czĊsto sprzeczna jest z zasadą
terytorialnoĞci, a w konsekwencji z misją banków lokalnych [SzambelaĔczyk 2006].
Koszty pozyskiwania depozytów w bankach spóádzielczych są wyĪsze niĪ w pozostaáej
czĊĞci systemu bankowego. W Ğlad za tym pogarsza siĊ opáacalnoĞü ich inwestowania, co
w warunkach dekoniunktury staje siĊ czynnikiem zachĊcającym, a nawet zmuszającym do
transferu oszczĊdnoĞci do innych regionów [Kulawik 2000b].
PrzeciĊtna suma bilansowa banku lokalnego, zrzeszonego w analizowanych
europejskich grupach bankowych, wyniosáa na koniec 2006 r. 600,9 mln euro i byáa wyĪsza
od wartoĞci z roku 2005 o 80,8 mln euro, czyli o 15,5%. NajwiĊksze banki spóádzielcze
pod wzglĊdem wartoĞci posiadanych aktywów funkcjonują w strukturach holenderskiego
Rabobanku. Tam na kaĪdy bank lokalny na koniec 2006 r. przypadaáy blisko 3 mld euro
sumy bilansowej. W porównaniu z dalszymi w kolejnoĞci hiszpaĔskimi i niemieckimi
spóádzielniami kredytowymi (odpowiednio 0,86 i 0,76 mld euro), wartoĞü ta byáa niemal 4krotnie wyĪsza. Podobna kolejnoĞü wystąpiáa, gdy za miernik przyjĊto poziom kapitaáów
(funduszy) wáasnych banków lokalnych. Grupa Rabobank jako jedyny prywatny bank na
Ğwiecie ma najwyĪszy rating kredytowy AAA, nadany przez najbardziej znaną na Ğwiecie
agencjĊ ratingową Standard & Poor’s [Gostomski 2007]. Udziaá kredytów w aktywach
holenderskich banków lokalnych w roku 2006 wyniósá 58,2% i byá wyĪszy tylko od
wskaĨników w bankach spóádzielczych reprezentujących grupĊ Credit Agricole (46,1%)
oraz DZ Bank (51,8%). Znamienne jest to, Īe najmniejsze pod wzglĊdem sumy bilansowej
i funduszy wáasnych szwajcarskie oraz austriackie banki lokalne miaáy w 2006 r. najwyĪsze
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udziaáy naleĪnoĞci w aktywach (odpowiednio 83,4% i 72,7%). Spóádzielnie kredytowe z
grup Raiffeisena cechowaáy siĊ takĪe najwyĪszymi relacjami depozytów do sumy
bilansowej. W Austrii wskaĨnik ten wyniósá 78%, a w Szwajcarii 77,1%.
Inną miarą wielkoĞci banków spóádzielczych jest poziom zatrudnienia. àączne
zatrudnienie w spóádzielczych przedsiĊbiorstwach bankowych reprezentujących
analizowane grupy w roku 2006 przekroczyáo 531 tys. osób i byáo wyĪsze od stanu z 2005
r. o 12,2%. ĝredni poziom zatrudnienia w przeliczeniu na bank lokalny ulegá zwiĊkszeniu z
80 do 93 osób, zaĞ w przeliczeniu na placówkĊ bankową z 13 do 15 osób. NajwiĊksza
liczba pracowników przypadáa w roku 2006 na banki lokalne, dziaáające w Holandii (269
osób), Hiszpanii (175), Niemczech (149) oraz Austrii, a najmniejsza w Szwajcarii (20). W
przypadku przeciĊtnego zatrudnienia przypadającego na placówkĊ banku spóádzielczego
najwyĪsze liczby odnotowano w austriackiej grupie Raiffeisena (47) i holenderskiej grupie
Rabobank (36), natomiast najniĪsze w grupach z Hiszpanii (4) oraz Wáoch i Szwajcarii (po
7).
Analizowane spóádzielcze grupy bankowe wykazywaáy teĪ zróĪnicowaną
wypáacalnoĞü. NajwyĪsze wspóáczynniki wypáacalnoĞci stwierdzono w bankach lokalnych
zrzeszonych w szwajcarskiej grupie Raiffeisena i wáoskiej grupie IC CREA, gdzie wartoĞci
te oscylowaáy okoáo 16%. Z kolei najniĪsze wartoĞci wspóáczynnika wypáacalnoĞci
odnotowaáy spóádzielnie kredytowe reprezentujące francuską grupĊ Credit Agricole, w
których wskaĨnik ten na koniec roku 2006 wyniósá 7,7% i byá niĪszy w porównaniu ze
stanem z 2005 r. o 3,1%.
Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 obliczono równieĪ wskaĨniki rentownoĞci
aktywów (ROA), rentownoĞci kapitaáu wáasnego (ROE) oraz rentownoĞci zatrudnienia
(ROW). NajwyĪsze wskaĨniki ROA na koniec roku 2006 stwierdzono w bankach
spóádzielczych funkcjonujących w strukturach fiĔskiej grupy OKO Bank (1344,6%) i
wáoskiej grupy IC CREA (1152,7%), zaĞ najniĪsze w niemieckiej grupie DZ Bank
(258,6%), holenderskiej grupie Rabobank (421,4%) oraz francuskiej grupie Credit Agricole
(518,1%). Te wzglĊdne wartoĞci wskaĨnika rentownoĞci aktywów nie oddają jednak
bezwzglĊdnego poziomu zysku netto, który byá najwyĪszy w spóádzielczych grupach
bankowych z Francji, Niemiec i Holandii, natomiast najniĪszy w Finlandii, Hiszpanii oraz
Szwajcarii
NajwyĪsze wskaĨniki rentownoĞci funduszy wáasnych odnotowano w ramach
austriackiej grupy Raiffeisena (17,5 tys.%), fiĔskiej grupie OKO Bank (15,7 tys.%) i
francuskiej grupie Credit Agricole (12,2%), a najniĪsze w niemieckiej grupy DZ Bank (6,2
tys.%), szwajcarskiej grupy Raiffeisena (7,8 tys.%) oraz holenderskiej grupy Rabobank
(8,0 tys.%), co oznacza, iĪ suma bilansowa i poziom funduszy wáasnych nie róĪnicowaáy
wartoĞci wskaĨnika ROE.
Z kolei najwyĪsze wartoĞci wskaĨników rentownoĞci zatrudnienia osiągnĊáy banki
lokalne reprezentujące fiĔską grupĊ OKO Bank (6,6 mld%) oraz szwajcarską grupĊ
Raiffeisena (6,4 mld%). Najmniej rentowne pod tym wzglĊdem okazaáy siĊ spóádzielcze
przedsiĊbiorstwa bankowe funkcjonujące w Niemczech (1,3 mld%), Austrii (2,5 mld%) i
Hiszpanii (4,0 mld%). To oznacza, Īe najmniej efektywne pod tym wzglĊdem byáy z reguáy
banki lokalne dysponujące najwiĊkszą liczbą placówek terenowych, choü takĪe w tym
przypadku wartoĞü wskaĨnika ROW ksztaátowaáa siĊ bez wzglĊdu na wielkoĞü zysku netto,
aktywów oraz kapitaáów wáasnych.
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Podsumowanie
Organizacje stowarzyszone w grupie bankowej Unico naleĪą do najlepiej rozwiniĊtych
systemów spóádzielczoĞci bankowej, lecz wykazują miĊdzy sobą duĪe zróĪnicowanie.
NajwiĊkszym Ğrednim majątkiem, a takĪe poziomem kapitaáów wáasnych, dysponowaáy
banki spóádzielcze reprezentujące holenderski Rabobank, niemiecki DZ Bank i hiszpaĔski
Banco Cooperativo. Banki lokalne dziaáające w ramach tych struktur zrzeszeniowych
wykazywaáy najwiĊksze przeciĊtne zatrudnienie, ale teĪ przewaĪnie niĪszą efektywnoĞü
mierzoną wskaĨnikami ROA, ROE czy ROW, choü efektywnoĞü ta w analizowanych
grupach byáa na ogóá bardzo wysoka. WskaĨniki te jednak ksztaátowaáy siĊ niezaleĪnie od
wyniku finansowego netto w ujĊciu bezwzglĊdnym.
Z kolei najsáabiej wyposaĪone kapitaáowo są austriackie i szwajcarskie spóádzielnie
kredytowe, w których odnotowano najwyĪsze udziaáy kredytów oraz depozytów w sumie
bilansowej. W bankach spóádzielczych zrzeszonych w austriackich i szwajcarskich grupach
Raiffeisena przypadaáa równieĪ najmniejsza liczba klientów w przeliczeniu na placówkĊ.
Natomiast najwiĊcej klientów w przeliczeniu na placówkĊ bankową stwierdzono w grupach
z Holandii i Finlandii. Banki lokalne funkcjonujące w ramach tych zrzeszeĔ opanowaáy
najwiĊkszą czĊĞü krajowych rynków kredytowych oraz depozytowych. NajniĪsze udziaáy
na tych rynkach mają spóádzielnie kredytowe reprezentujące hiszpaĔską grupĊ Banco
Cooperativo i wáoską grupĊ IC CREA.
Niepokoiü zaĞ moĪe sytuacja we francuskiej grupie Credit Agricole, która aktualnie
zrzesza najwiĊkszą liczbĊ banków spóádzielczych, przynoszących najwyĪszy wynik
finansowy netto, spoĞród wszystkich analizowanych grup. Pomimo braku zagroĪenia
drenaĪem finansowym spoáecznoĞci lokalnych, ze wzglĊdu na zrównowaĪone udziaáy w
rynkach kredytów oraz depozytów, udziaáy w tych rynkach w roku 2006 zmalaáy o 6% w
porównaniu z 2005 r. i byá to najwiĊkszy spadek spoĞród wszystkich czáonków Unico.
Ponadto udzielone kredyty stanowiáy mniej niĪ poáowĊ aktywów w bankach lokalnych
grupy Credit Agricole, a wspóáczynnik wypáacalnoĞci w roku 2006 spadá poniĪej
akceptowalnego poziomu 8%.
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