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Zastosowanie metody Panzara-Rosse’a
do pomiaru poziomu konkurencji
w sektorze banków spółdzielczych
Streszczenie: W pracy podjęto próbę pomiaru poziomu konkurencji w sektorze banków spółdzielczych funkcjonujących w Polsce, jako że poziom konkurencji ma istotne znaczenie dla
stabilności tych banków, wpływa bowiem na ich dochodowość oraz jakość i dostępność oferowanych produktów. Dążono do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaki był poziom i typ konkurencji w badanym segmencie banków spółdzielczych i jak
dalece był on zmienny w czasie?
2. Czy zmiany w poziomie konkurencji są powiązane ze zmianami poziomu koncentracji
w przedmiotowym segmencie banków spółdzielczych?
Jako narzędzie badawcze zastosowano jedną z metod WAS – metodę Panzara-Rosse’a.
Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, pomiar poziomu konkurencji, statystyka H.

1. Wstęp
Szybki postęp technologiczny, jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował,
że banki będące dotychczas instytucjami zaufania publicznego coraz częściej zmieniają się w agresywnie działające przedsiębiorstwa nastawione na maksymalizację
dochodów i wzrost swojej wartości rynkowej. Implikuje to, że poziom konkurencji
w sektorze bankowym powinien się zwiększać, ponieważ konkurencja wpływa na
efektywność działalności bankowej i dostępność usług finansowych dla firm i gospodarstw domowych oraz jakość oferowanych przez banki produktów [Pawłowska
2005, s. 7].
Problem ten dotyczy nie tylko banków komercyjnych, ale również banków spółdzielczych, które, jak wiadomo, są jedną z podstawowych składowych sektora bankowego i ich udział w rynku wolno, ale sukcesywnie rośnie.
Banki te rozszerzają bowiem zarówno swoją ofertę produktową, jak i krąg odbiorców swoich usług, konkurując coraz częściej na tych polach zarówno z bankami
komercyjnymi, jak i przede wszystkim między sobą.
W XXI wieku konkurencja w segmencie banków spółdzielczych zarówno w skali
całej ich zbiorowości, jak i w ramach poszczególnych zrzeszeń stała się faktem. Ma
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ona swoje uzasadnienie w rozwoju technologii informatycznych oraz we wzroście
akcji kredytowej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów gospodarczych, szczególnie mikroprzedsiębiorstw (kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe, hipoteczne itp.). Dzięki temu banki te mogły, w różnych zakresie, wprowadzać
nowe produkty bankowe i rozwijać kanały ich dystrybucji. Dotyczy to takich produktów, jak: bankowośc internetowa, home banking, karty kredytowe i debetowe,
rachunek walutowy, przelewy zagraniczne, transakcje bankomatowe za pomocą kart
płatniczych, polecenie zapłaty, transakcje wymiany walut czy doradztwo finansowe.
O tym, że w bankowości spółdzielczej mamy do czynienia z występowaniem konkurencji, świadczy też spadek w czasie marży odsetkowej. Postęp techniczny w bankowości stał się też jednym z podstawowych czynników wewnętrznych stymulujących
doskonalenie systemów zarządzania w bankach, co stanowi istotne źródło przewagi
konkurencyjnej tych banków, które potrafiły to zrealizować.
W tym kontekście celowe wydaje się podjęcie próby pomiaru poziomu konkurencji w bankowości spółdzielczej, a jest to tym bardziej zasadne, że poziom
konkurencji ma istotne znaczenie zarówno dla siły dochodowej, jak i dla stabilności
banków wchodzących w skład tego segmentu bankowego.
Do pomiaru poziomu konkurencji w sektorze banków spółdzielczych zastosowana zostanie jedna z metod wielowymiarowej analizy statystycznej, a mianowicie
metoda Panzara-Rosse’a. Za wykorzystaniem w badaniu tej właśnie metody przemawiały następujące okoliczności:
1) jest ona często stosowanym w krajach UE narzędziem pomiaru poziomu konkurencji w sektorze bankowym, jej przydatność została więc praktycznie zweryfikowana,
2) umożliwia pomiar poziomu konkurencji w przekroju poszczególnych segmentów systemu bankowego, a nie tylko w całym systemie bankowym,
3) zastosowanie jej pozwoli uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania:
• czy konkurencja w badanym segmencie bankowym miała miejsce i jaki był jej
poziom,
• jaki typ konkurencji miał miejsce w badanym segmencie bankowym,
• jaka była skala zmian poziomu konkurencji w tym segmencie w czasie,
• czy zmiany w poziomie konkurencji i w poziomie koncentracji w analizowanym
zrzeszeniu były ze sobą powiązane.

2. Opis metody badania
Metody badania poziomu konkurencji, generalnie biorąc, można podzielić na strukturalne i niestrukturalne. Metody strukturalne rozwinęły się na bazie teorii badającej
organizację rynku i konkurencję. Testuje się w nich hipotezy wyjaśniające zależności
między takimi kategoriami, jak udział w rynku, koncentracja rynku czy efektywność
podmiotów [Łyszkiewicz 2002, s. 28].

33-Witkowska, Witkowski.indd 307

2012-08-20 11:43:58

308

Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski

Metody niestrukturalne zaś oparte są na tzw. nowej empirycznej teorii konkurencji
(new empirical industrial organisation). Pozwalają one na pomiar poziomu konkurencji bez użycia explicite informacji o strukturze rynku [Łyszkiewicz 2002, s. 30; Pawłowska 2005, s. 13]. Do metod tych należy m.in. metoda Panzara i Rosse’a.
W metodzie tej zakłada się, że bank operuje jako pośrednik finansowy. Oznacza
to, że jest on pośrednikiem przekształcającym i przekazującym zasoby finansowe
z jednostek posiadających ich nadwyżki do jednostek posiadających niedobór pieniądza. To implikuje występowanie trzech nakładów banku: funduszy (depozytów),
pracy i kapitału trwałego. Efektami działalności bankowej są zaś kredyty i inne aktywa dochodowe, np. papiery wartościowe, pożyczki czy akcje (udziały) innych podmiotów [Kopaczewski, Pawłowska 2001, s. 15; Kopiński 2008, s. 89].
Panzar i Rosse zdefiniowali poziom konkurencji jako wartość sumy elastyczności funkcji przychodu banków wchodzących w skład sektora względem cen nakładów niezbędnych do uzyskania tego przychodu, co można wyrazić wzorem [Pawłowska 2004, s. 62; 2005, s. 15; Bikker 2004, s. 85-86]:
∂Y X k
,
⋅
Y
k =1 ∂X k
m

H =∑

gdzie:

(1)

∂Y
– pochodna cząstkowa funkcji przychodu względem ceny k-tego na∂X k
kładu,
Y

– przychód banków wchodzących w skład badanego segmentu bankowego,
– cena k-tego nakładu w bankach analizowanego segmentu bankowego.

Xk

Statystyka H przyjmuje wartości z przedziału {–∞; 1), co pozwala dokonać klasyfikacji struktury organizacyjno-produkcyjnej badanego segmentu bankowego na
trzy rodzaje, co pokazuje tab. 1.
Tabela 1. Interpretacja statystyki H
Lp.

Wartość statystyki

Struktura rynku

1

H≤0

Monopol lub oligopol

2

0<H<1

Konkurencja monopolistyczna

3

H =1

Konkurencja doskonała

Źródło: [Pawłowska 2004, s. 61].

Warto też wskazać, że w przypadku drugim im większą wartość przyjmuje statystyka H, tym poziom konkurencji jest wyższy.
Dla oszacowania statystyki H konieczna jest znajomość funkcji przychodu.
W pracy założyliśmy, że postać jej będzie taka sama jak postać funkcji przychodu
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przyjęta w badaniu poziomu konkurencji w całym polskim systemie bankowym
[Pawłowska 2004, s. 62]. W badaniu tym, definiując zmienne w regresyjnym modelu przychodu, oparto się na pracy G.R. Gelosa i J. Roldosa [2002, s. 22].
Postać przedmiotowej funkcji jest następująca:
lnY = α0 + α1 ln X1 + α2 ln X2 + α3 ln X3 + α4X4 + U,
gdzie: Y
X1
X2
X3

(2)

–
–
–
–

przychód odsetkowy/aktywa (produktywność aktywów),
koszty pracy/aktywa (jednostkowy koszt pracy),
koszty odsetkowe/depozyty (jednostkowe koszty odsetkowe),
koszty kapitału fizycznego/aktywa trwałe (jednostkowy koszt kapitału),
X4 – kredyty zagrożone/aktywa,
U – składnik losowy.

W funkcji tej suma współczynników regresji cząstkowej (α1 + α2 + α3) określa
wartość statystyki H dla badanego segmentu bankowego.

3. Wyniki badania empirycznego
Prezentowaną w punkcie 2 metodę zastosowaliśmy, jak już wcześniej wskazaliśmy,
do pomiaru poziomu konkurencji banków spółdzielczych należących do zrzeszenia
„Z”, którego nazwy nie możemy jednak ujawnić. Podstawę źródłową dla prowadzonego badania stanowiły dane pochodzące z uproszczonych wersji bilansów i rachunków zysków i strat banków spółdzielczych wchodzących w skład tego zrzeszenia.
Dane te pochodziły z lat 2002-2007.
Przed oszacowaniem poziomu konkurencji w przedmiotowym segmencie bankowym uznaliśmy wszakże za celowe dokonanie syntetycznej charakterystyki badanej zbiorowości banków z punktu widzenia wybranych cech opisujących ich wyniki
finansowe i skalę działalności. Otrzymane rezultaty zawarliśmy w tab. 3.
Obserwacja ujętych w tab. 3 charakterystyk liczbowych pozwala skonstatować,
że przeciętny poziom większości wyróżnionych zmiennych miał tendencję wzrostową. Świadczy to o powiększaniu się skali działalności bankowej oraz polepszaniu
się wyników finansowych banków spółdzielczych należących do zrzeszenia „Z”.
Ponadto widać, że rozkłady tych zmiennych charakteryzowały się z reguły dużą
dyspersją oraz asymetrią prawostronną. Można więc powiedzieć, że w analizowanym zrzeszeniu przeważały banki o skali działalności i wynikach finansowych gorszych niż średnie. Wydaje się, że jednym z czynników mogących mieć wpływ na
taki stan rzeczy była skala konkurencji, jaka miała miejsce w analizowanym segmencie bankowym w latach 2002-2007.
W związku z tym dokonaliśmy oszacowania statystyki H w latach 2002-2007,
mierzącej, jak wcześniej podaliśmy, poziom konkurencji w badanym segmencie
bankowym.
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Wyniki zaprezentowaliśmy w tab. 2.
Tabela 2. Wartości statystyki H dla segmentu bankowego „Z” w latach 2002-2007
Lata

Statystyka H

Wartość R2 (%)

Istotność R2
(α = 0,05)

2002

0,335

53,2

tak

2003

0,782

70,4

tak

2004

0,276

86,0

tak

2005

0,515

65,9

tak

2006

0,553

47,1

tak

2007

0,408

66,7

tak

Źródło: obliczenia własne.

Zawarte w tab. 2 charakterystyki liczbowe wskazują, że we wszystkich latach mieliśmy do czynienia z konkurencją monopolistyczną. Oznacza ona występowanie na
rynku dużej liczby podmiotów, ale produkty przez nie sprzedawane nie są identyczne.
Inaczej mówiąc, powyższa struktura „organizacyjno-produkcyjna” charakteryzuje się
tym, że wiele banków oferuje zróżnicowane produkty, traktując równocześnie ceny
produktów innych banków jako dane [Łyszkiewicz 2002, s. 368-372].
Warto dalej zauważyć, że poziom konkurencji w badanym segmencie bankowym był zmienny w czasie. Największy był w latach 2003 i 2006, a więc w latach,
w których miał miejsce wzrost popytu na kredyty, w tym na kredyty hipoteczne.
Akcja kredytowa wzrosła wtedy o 23-25% w stosunku do lat poprzednich.
Wzrost poziomu konkurencji w tych latach w porównaniu z latami poprzednimi
związany był też z rozwojem technik komputerowych w bankach spółdzielczych,
dzięki czemu mogły one podnieść jakość operacji bankowych i usprawnić procedury
rozliczeniowe (rok 2003), oraz z rozwojem technologii IT i sieci Internet, co przyczyniło się do tworzenia nowoczesnych produktów bankowych i kanałów ich dystrybucji. W badanym segmencie proces ten był szczególnie nasilony w roku 2006.
Skwantyfikowanie poziomu konkurencji dało nam asumpt do poszukiwania odpowiedzi na dwa pytania.
1. Czy w przedmiotowym segmencie bankowym występuje zależność pomiędzy
poziomem konkurencji i rentownością?
2. Czy istnieje związek pomiędzy poziomem konkurencji i poziomem koncentracji w badanym segmencie rynku bankowego? Pytanie to jest tym bardziej zasadne,
że i w badanym zrzeszeniu miał miejsce proces konsolidacji, wynikiem którego była
tendencja spadkowa liczby banków spółdzielczych wchodzących w jego skład.
Żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, obliczyliśmy współczynnik korelacji
między statystyką H a rentownością aktywów ROA. Okazało się, że pomiędzy tymi
dwiema zmiennymi występowała korelacja ujemna (r = –0,7). Fakt ten może su-
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Kapitał własny

Zysk netto

Kredyty zagrożone

Zobowiązania ogółem

Liczba zatrudnionych

2

3

4

5

6

Źródło: obliczenia własne.

Vx (%) – współczynnik zmienności.
As – współczynnik asymetrii.

Suma bilansowa

Wyszczególnienie

1

Lp.

Średnia (etaty)
Vx (%)
As

Średnia
Vx (%)
As

Średnia
Vx (%)
As

Średnia
Vx (%)
As

Średnia
Vx (%)
As

Średnia
Vx (%)
As

Parametr

48,58
66,90
2,18

34 134
77,2
1,77

1389
167,1
4,32

572
87,9
1,44

3492
57,5
1,33

37 782
73,7
1,71

2002

50,31
68,54
2,29

38 454
78,2
1,75

1601
158,6
3,84

548
88,1
2,18

4084
60,6
1,34

42 052
76,9
1,83

2003

52,24
71,96
2,56

45 123
72,0
2,56

1535
140,2
2,50

809
87,5
-0,12

4435
63,7
1,38

47 924
77,3
1,85

2004

2005

55,29
77,64
3,16

54 979
79,2
1,87

1665
178,0
4,67

948
71,3
1,58

5518
63,3
1,66

59 010
76,3
1,82

Lata

55,32
77,86
3,15

71 144
79,8
1,91

1673
177,7
4,66

1038
73,2
1,95

6593
63,4
2,15

73 450
77,7
1,98

2006

60,59
82,56
3,40

83 976
89,8
2,39

1485
176,4
4,24

1439
86,1
3,57

7881
66,9
1,73

89 688
82,2
2,16

2007

Tabela 3. Podstawowe charakterystyki liczbowe opisujące rozkłady zmiennych diagnostycznych w bankach spółdzielczych zrzeszenia „Z” w latach
2002-2007 (tys. zł)
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gerować, że badany segment jako całość nie korzystał z przyrostu siły finansowej
pojedynczych banków spółdzielczych wchodzących w jego skład.
Żeby natomiast odpowiedzieć na drugie pytanie,
Tabela 4. Wartości wskaźnika
obliczyliśmy
wskaźnik koncentracji Herfindahla-HirHHI dla przedmiotowego
schmana (HHI). Jest on sumą kwadratów udziałów
segmentu bankowego
w rynku poszczególnych banków według takich krytew latach 2002-2007
riów, jak: aktywa, kredyty, depozyty itp. Wskaźnik ten
Lata
Wskaźnik HHI
przyjmuje wartości z przedziału <1/n, 1>. Jeśli przy tym
2002
0,0097
HHI < 0,1, to taki rynek uważa się za słabo skoncentro2003
0,0101
wany, gdy natomiast HHI > 0,18, to mówimy o rynku
skoncentrowanym [EBC, May 2005, s. 83; Duraj 1994,
2004
0,0101
s. 132]. W pracy udział w rynku poszczególnych ban2005
0,0103
ków spółdzielczych został określony przez wskaźnik
2006
0,0105
struktury aktywów będący stosunkiem aktywów da2007
0,0110
nego banku do aktywów ogółem. Wartości wskaźnika
HHI zostały zaprezentowane w tab. 4.
Źródło: obliczenia własne.
Zamieszczone w tab. 4 wskaźniki HHI pokazują, że
badany rynek był słabo skoncentrowany w analizowanym horyzoncie czasowym,
jakkolwiek poziom tego skoncentrowania miał lekką tendencję wzrostową. Oczywisty w związku z tym jest wniosek, że zmiany poziomu konkurencji i koncentracji
w przedmiotowym zrzeszeniu były w gruncie rzeczy niezależne.
Fakt ten może trochę zaskakiwać, gdyż wyższej koncentracji powinien odpowiadać niższy poziom konkurencji.

4. Wnioski
Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania empirycznego rezultaty zarówno poznawcze, jak i metodyczne upoważniają nas do sformułowania następujących
wniosków:
• Metoda Panzara-Rosse’a wydaje się użytecznym narzędziem pomiaru poziomu konkurencji w badanym segmencie bankowym. Pozwoliła ona bowiem nie
tylko skwantyfikować skalę konkurencji w przedmiotowym segmencie, ale również określić, z jakim typem konkurencji mamy do czynienia. Cenną zaletą tej
metody jest również to, iż daje ona możliwość pomiaru poziomu konkurencji
poszczególnych segmentów rynku, a nie tylko całego sektora bankowego.
• Poziom konkurencji w analizowanym segmencie bankowym okazał się zróżnicowany w czasie, w każdym roku była to wszakże konkurencja monopolistyczna. Wydaje się przy tym, że duży wpływ na to zróżnicowanie miał popyt na
kredyty, w tym na kredyty hipoteczne, oraz rozwój technologii informatycznych
w bankach spółdzielczych zrzeszonych w ramach zrzeszenia „Z”.
• Poziom konkurencji w przedmiotowym segmencie bankowym zmieniał się
znacznie w kolejnych latach niezależnie od zmian poziomu jego koncentracji.
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Ten ostatni miał bowiem w badanym okresie tendencję lekko wzrostową, jakkolwiek natężenie koncentracji było słabe. Warto jednak zauważyć, że podobne
rezultaty przyniosły badania poziomu konkurencji całego sektora bankowego
zarówno w Polsce, jak i w krajach UE. Badania te wykazały, że pomimo procesu
konsolidacji tego sektora, nie ma jednoznacznych związków między wzrostem
koncentracji systemu bankowego a poziomem jego konkurencji [Pawłowska
2004; 2005; Gelos, Roldos 2002].
Rentowność aktywów była ujemnie skorelowana z poziomem konkurencji, co
może sugerować, że badany segment bankowy jako całość nie korzystał w wyróżnionym horyzoncie czasowym z przyrostu siły finansowej pojedynczych banków wchodzących w jego skład.
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Use of the Panzar-Rosse method
to assess the competition level
in the cooperative banks sector
Summary: The competition level is very significant for the stability of cooperative banks, as
it influences their profitability and the quality and availability of products. This study tries to
assess the competition level in the cooperative banks sector in Poland. The following questions are answered:
1. What was the level and type of competition in the cooperative banks sector, and how
it has been changing over time?
2. Are the changes in the competition level connected to changes in the concentration
level in the cooperative banks sector?
The research tool applied in the study is the Panzar-Rosse method, one of the WAS
methods.
Keywords: cooperative banks, competition level assessment, statistics H.
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