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BARIERY W DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI FINANSOWYCH
NA TLE ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI
Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę kształtowania się podstawowych
barier ograniczających prowadzenie działalności przez instytucje finansowe oraz dokonano
oceny ich zmian na tle sytuacji gospodarczej Polski. Najczęściej występującą barierą była
konkurencja ze strony firm krajowych. Na dalszych miejscach pod względem częstości występowania znalazły się: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz konkurencja firm
zagranicznych. Natężenie większości uwzględnionych w badaniu barier zmienia się wraz ze
zmianą sytuacji gospodarczej kraju, co potwierdzają wyniki analizy korelacji. Siła zależności
jest zróżnicowana. Poprawa sytuacji gospodarczej prowadzi w szczególności do rzadszego
negatywnego oddziaływania na sytuację instytucji finansowych takich czynników, jak:
niedostateczny popyt, niejasne i niespójne przepisy prawne, niepewność ogólnej sytuacji
gospodarczej.
Słowa kluczowe: instytucje finansowe, bariery działalności, sytuacja gospodarcza.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.38

1. Wstęp
Rozwój instytucji finansowych zależy od przyjętych przez nie strategii rynkowych.
O ostatecznych efektach prowadzonej działalności gospodarczej – osiągniętym udziale
rynkowym oraz wyniku finansowym – decydują również w istotnym stopniu uwarunkowania zewnętrzne. Korzystne kształtowanie się czynników zewnętrznych oznacza,
że rzadziej występują utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i w konsekwencji mniejszy odsetek instytucji finansowych doświadcza występowania barier.
Celem artykułu jest określenie zależności między sytuacją gospodarczą kraju
i natężeniem barier utrudniających działalność instytucjom finansowym. Prowadzone analizy empiryczne będą służyły weryfikacji głównej hipotezy badawczej, zakładającej, że poprawa sytuacji makroekonomicznej prowadzi do spadku częstości występowania barier prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje finansowe.
Podstawę analiz będą stanowiły dane z badania realizowanego przez GUS w sektorze usług, dotyczące działu 64 sekcji K PKD, uwzględniającego finansową działal-
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ność usługową, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych1. Dział ten
obejmuje w szczególności usługi pośrednictwa pieniężnego (w tym działalność
związaną z przyjmowaniem depozytów oraz udzielaniem kredytów), fundusze inwestycyjne, faktoring oraz leasing. Największy udział banków wśród jednostek
świadczących usługi w ramach powyższej grupy sprawia, że ich sytuacja najsilniej
wpływa na wyniki działu 64 otrzymywane przez GUS.

2. Ogólne uwarunkowania prowadzenia działalności
przez instytucje finansowe
Na efekty działalności podmiotów gospodarczych oddziałują czynniki wewnętrzne
(zasoby i umiejętności firmy) oraz zewnętrzne (otoczenie firmy). Powyższe grupy
elementów rozpatrywane są podczas prowadzenia analizy strategicznej. W ramach
otoczenia zewnętrznego można wyróżnić otoczenie przemysłowe, obejmujące dostawców, odbiorców, konkurentów i substytuty, a także makrootoczenie, które jest
tworzone przez otoczenie ekonomiczne, społeczne, demograficzne, technologiczne,
polityczno-prawne oraz globalne [Pierścionek 2003, s. 88-98].
W badaniu realizowanym przez GUS, w zestawie barier2 ograniczających działalność podmiotów sektora usług, widoczne są wyraźne nawiązania do wymienionych elementów otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa. Zestaw ten zawiera bowiem zarówno odnoszące się do konkurentów dwie bariery – konkurencja firm
krajowych oraz konkurencja firm zagranicznych, jak i czynnik związany z odbiorcami usług – niedostateczny popyt. Ponadto wśród pozostałych barier można znaleźć
nawiązania do otoczenia polityczno-prawnego (niejasne i niespójne przepisy prawne) oraz ekonomicznego (niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, wysokie obciążenia na rzecz budżetu, trudności z uzyskaniem kredytu). Zestawu dopełniają związane z zasobami i umiejętnościami firmy elementy, takie jak: koszty zatrudnienia,
niedobór wykwalifikowanych pracowników, niedobór powierzchni usługowej i/lub
wyposażenia. Warto podkreślić również, że większość spośród wymienionych czynników zewnętrznych zaliczana jest do najważniejszych determinant rozwoju banków [Harasim 2005, s. 33].
Tempo wzrostu gospodarczego uznawane jest za główny czynnik o charakterze
ogólnoekonomicznym, wpływający na działalność banków oraz innych instytucji
finansowych [Calza, Gartner, Sousa 2001, s. 7-12]. Mechanizm oddziaływania sytuacji gospodarczej na poszczególne segmenty rynku oraz grupy instytucji finansowych jest jednak złożony i zróżnicowany.
W przypadku banków dobra koniunktura w gospodarce przynosi wzrost liczby
i wartości udzielanych kredytów. Wraz z dalszą poprawą sytuacji gospodarczej
Zestaw barier prowadzenia działalności jest identyczny w przypadku wszystkich wyodrębnianych grup podmiotów sektora usług. Rozwiązanie to sprawia, że nie są uwzględniane specyficzne czynniki wywierające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej poszczególnych branż.
2
Pełne zestawienie barier prowadzenia działalności zawarte jest w tabeli 1.
1
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i zwiększaniem się wskaźnika inflacji podnoszone są stopy procentowe banku centralnego, które ograniczają zbyt silny wzrost akcji kredytowej [Alińska, Pietrzak
(red.) 2012, s. 148-149; Albertazzi, Gambacorta 2006]. Wśród czynników decydujących o tempie rozwoju akcji kredytowej istotną rolę odgrywa również poziom ryzyka kredytowego, które w okresie dobrej koniunktury zmniejsza się i sprzyja rozwijaniu akcji kredytowej. Podczas złej koniunktury gospodarczej ryzyko kredytowe
wzrasta i przyczynia się do ograniczania wartości nowo udzielanych kredytów
[Pyka, Cichorska, Cichy 2012, s. 58-59]. Ze słabą koniunkturą w gospodarce i wzrostem ryzyka kredytowego związany jest także rosnący udział należności niespłacanych terminowo, oznaczający pogarszanie się jakości portfela kredytów [Księżopolski 2013, s. 125-127; Miller, Noulas 1997, s. 505-510].
Zmiany sytuacji gospodarczej znajdują swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu
się popytu na usługi finansowe, w tym popytu na kredyty bankowe, a ponadto wpływają na podaż depozytów [Garczarczyk, Skikiewicz 2009, s. 69-77]. Na konkurencyjnym rynku usług finansowych niedostateczny popyt oraz nasilająca się walka
konkurencyjna o klienta oznaczają częstsze występowanie ograniczeń planowanego
rozwoju instytucji finansowych [Pietrzak 2003, s. 56-58; Korenik 2002, s. 170-171].
W konsekwencji słabsza koniunktura gospodarcza, a wraz z nią pogorszenie sytuacji
poszczególnych instytucji finansowych, może prowadzić do częstszego postrzegania
występowania barier ograniczających prowadzoną przez nie działalność.

3. Metodyka analiz i przebieg procesu badawczego
Przeprowadzone analizy zostały oparte na danych z badań GUS prowadzonych metodą testu koniunktury w sektorze usług oraz danych statystycznych dotyczących
kształtowania się stopy wzrostu PKB w Polsce. W części poświęconej kształtowaniu
się barier działalności instytucji finansowych oparto się na danych miesięcznych za
okres od stycznia 2004 r. do września 2013.
Przy dokonywaniu oceny zależności między sytuacją gospodarczą oraz częstością występowania poszczególnych barier konieczne było przekształcenie danych
miesięcznych z badania metodą testu koniunktury do postaci kwartalnej. Wartości
dla każdego kwartału zostały wyznaczone jako średnie z wartości dla trzech miesięcy
danego kwartału. Otrzymane dane obejmują okres od I kw. 2004 do III kw. 2013 r.3
Następnie porównano kształtowanie się barier oraz stopy wzrostu PKB, a siłę i kierunek zależności oceniono na podstawie analizy korelacji. Określona została również przeciętna częstość występowania poszczególnych barier w okresach o niskim,
średnim oraz wysokim tempie rozwoju gospodarczego4.
3
Ograniczenie zakresu czasowego analiz do III kw. 2013 r. wynikało z dostępności danych dotyczących stopy wzrostu PKB.
4
Przy wyodrębniania okresów o wysokim, średnim oraz niskim tempie wzrostu gospodarczego
oparto się na wartościach kwartyla 1 i 3. Kwartały, w trakcie których stopa wzrostu PKB kształtowała
się poniżej kwartyla 1 (2,55%), przypisano do okresów niskiego tempa rozwoju gospodarczego. Z kolei
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4. Kształtowanie się barier prowadzenia działalności
w okresie styczeń 2004 – wrzesień 2013
Spośród jedenastu barier prowadzenia działalności zdecydowanie najczęściej przedstawiciele instytucji finansowych wskazywali konkurencję firm krajowych. Doświadczało jej przeciętnie 75,6% instytucji finansowych, przy czym w poszczególnych miesiącach sytuacja zmieniała się i w najkorzystniejszym okresie bariera ta
stanowiła problem dla 51,5% jednostek, a w okresie najtrudniejszym aż dla 91,7%.
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75,6%
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konkurencja firm zagranicznych

41,7%
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37,9%
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29,0%
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16,7%

inne

11,0%

trudności z uzyskaniem kredytu

7,0%
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Rys. 1. Częstość występowania barier prowadzenia działalności przez instytucje finansowe
w okresie styczeń 2004 – wrzesień 2013
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Przeciętnie o około połowę mniej liczna była grupa instytucji finansowych,
doświadczających występowania czterech dalszych barier – niepewności sytuacji
gospodarczej kraju (44,8%), konkurencji firm zagranicznych (41,7%), niejasnych
i niespójnych przepisów prawnych (37,9%) oraz kosztów zatrudnienia (37,3%)
(rysunek 1).
kwartały, podczas których przekroczona została wartość kwartyla 3 (6,05%), zostały przypisane do
okresów wysokiego tempa rozwoju gospodarki. Pozostałe kwartały sklasyfikowano do okresów średniego tempa rozwoju gospodarczego.
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Bardzo niewielką grupę stanowiły instytucje, dla których ważnym utrudnieniem
rozwoju działalności był niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia. Przeciętnie tylko 2,9% jednostek doświadczało tego problemu. Maksymalny odsetek
wskazań tej bariery nigdy nie przekraczał 12,6%.

5. Tempo wzrostu gospodarczego a częstość występowania
barier działalności w okresie I kw. 2004 – III kw. 2013
Wśród czynników utrudniających prowadzenie działalności większość instytucji finansowych wykazuje związek z sytuacją w całej gospodarce. Przeprowadzona analiza korelacji potwierdza silną i umiarkowaną ujemną zależność między stopą wzrostu PKB oraz częstością występowania takich barier, jak: niepewność ogólnej
sytuacji gospodarczej, niejasne i niespójne przepisy prawne, niedostateczny popyt
oraz inne (tabela 1). Wraz z poprawą sytuacji ogólnogospodarczej czynniki te utrudniają prowadzenie działalności coraz mniejszej grupie instytucji finansowych. Z kolei pogorszenie kondycji gospodarki związane jest z częstszym ich występowaniem.
Tabela 1. Współczynniki korelacji między stopą wzrostu PKB i częstością występowania barier
prowadzenia działalności dla instytucji finansowych w okresie I kwartał 2004 - III kwartał 2013
Bariery prowadzenia działalności

Współczynnik korelacji Pearsona

Inne

–0,70***

Niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej

–0,69***

Niejasne i niespójne przepisy prawne

–0,57***

Niedostateczny popyt

–0,54***

Konkurencja firm krajowych
Niedobór wykwalifikowanych pracowników

0,36**
0,30*

Wysokie obciążenia na rzecz budżetu

–0,30*

Koszty zatrudnienia

–0,29*

Trudności z uzyskaniem kredytu

0,18

Konkurencja firm zagranicznych

–0,18

Niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia

–0,01

Zależności istotne statystycznie przy poziomie istotności
*** -α = 0,01; ** -α = 0,05; * -α = 0,1.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Warto zwrócić uwagę na dwie bariery, które choć wykazują słabą zależność od
stopy wzrostu PKB, nasilają się wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, a przy jej
pogorszeniu ulegają zmniejszeniu. Powyższą dodatnią zależność z podstawowym
wskaźnikiem sytuacji makroekonomicznej kraju wykazuje konkurencja firm krajowych oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.
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Zidentyfikowane zostały ponadto trzy bariery, których kształtowanie się nie zależało od zmian sytuacji gospodarczej. Były to: konkurencja firm zagranicznych,
trudności z uzyskaniem kredytu oraz niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia. Uzyskane współczynniki korelacji Pearsona w ich przypadku potwierdzają
brak związku ze stopą wzrostu PKB (tabela 1).
Do trzech barier działalności instytucji finansowych, wykazujących najsilniejszy
związek z sytuacją całej polskiej gospodarki, należą niespójne przepisy prawne.
Analiza kształtowania się odsetka instytucji, w przypadku których występowała ta
bariera oraz stopy wzrostu PKB (rysunek 2), wskazuje, że od I kwartału 2006 r.
zwiększaniu się tempa wzrostu gospodarczego zasadniczo towarzyszył spadek odsetka instytucji finansowych, dla których niejasne i niespójne przepisy prawne stanowiły utrudnienie w prowadzeniu działalności. Pogorszenie sytuacji gospodarczej
prowadziło z kolei do zwiększania się częstości występowania analizowanej bariery.
Największy odsetek instytucji, w których czynnik ten postrzegany był jako utrudniający w istotny sposób prowadzenie działalności, każdorazowo występował w okresie najniższego tempa wzrostu gospodarczego.
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Rys. 2. Kształtowanie się bariery – niejasne i niespójne przepisy prawne na tle stopy wzrostu PKB
w okresie I kwartał 2004 – III kwartał 2013
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Rozpatrując kształtowanie się konkurencji instytucji krajowych, można zauważyć, że w okresie charakteryzującym się relatywnie wysokim tempem wzrostu gospodarczego (od III kwartału 2005 r. do III kwartału 2008) stosunkowo wysoki odsetek przedstawicieli instytucji finansowych (od 74,7% do 87,1%) potwierdzał jej
oddziaływanie na prowadzoną działalność (rysunek 3). Równocześnie w okresach
bardzo niskiego tempa rozwoju gospodarki odsetek wskazań analizowanej bariery
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prowadzenia działalności ulegał niewielkiemu zmniejszeniu. Można zatem wnioskować, że zmiany sytuacji gospodarczej kraju oddziałują na postrzeganie aktywności konkurencji na rynku jako bariery działalności. Jednak biorąc pod uwagę siłę
zależności między obiema zmiennymi, należy stwierdzić, że na częstość występowania analizowanej bariery działalności oddziałują również inne czynniki, w tym
szczególnie ważne są zapewne te związane bezpośrednio z sektorem finansowym.
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Rys. 3. Kształtowanie się bariery – konkurencji firm krajowych na tle stopy wzrostu PKB
w okresie I kwartał 2004 – III kwartał 2013
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Znaczny spadek średniego odsetka instytucji finansowych doświadczających trudności z powodu niedostatecznego popytu widoczny jest przy porównaniu kwartałów o
niskim tempie wzrostu PKB oraz charakteryzujących się wysokim tempem. W okresach najgorszych pod względem kondycji gospodarki średnio 33,8% jednostek wskazywało na występowanie powyższej bariery, podczas gdy w okresach najlepszych odsetek ten był znacznie niższy i wynosił tylko 16,2%. Można wskazać również dalsze
bariery, które nasilają się w obliczu złej sytuacji makroekonomicznej, a przy jej znacznej poprawie ulegają zmniejszeniu. W grupie tej znajdują się: koszty zatrudnienia,
wysokie obciążenia na rzecz budżetu, niejasne i niespójne przepisy prawne, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz kategoria – inne bariery (tabela 2).
Z drugiej strony są także bariery, których przeciętna częstość występowania
wzrasta wraz z poprawą sytuacji gospodarczej. Do tej grupy należy konkurencja firm
krajowych, która postrzegana była jako czynnik ograniczający działalność podczas
kwartałów o niskim tempie wzrostu PKB przeciętnie przez 72,7% przedstawicieli
instytucji finansowych, zaś w okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wy-
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Tabela 2. Średnia częstość występowania barier prowadzenia działalności w zależności od tempa
wzrostu PKB w okresie I kwartał 2004 – III kwartał 2013
Bariery prowadzenia działalności

Tempo wzrostu PKB
niskie

średnie

wysokie

Niedostateczny popyt

33,8%

27,7%

16,2%

Koszty zatrudnienia

39,0%

37,2%

35,9%

Wysokie obciążenia na rzecz budżetu

32,9%

29,1%

24,8%

Niejasne i niespójne przepisy prawne

43,6%

36,7%

34,4%

Inne

16,5%

11,3%

4,9%

Niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej*

59,2%

35,2%

-

Niedobór wykwalifikowanych pracowników

14,1%

15,7%

21,2%

Konkurencja firm krajowych

72,7%

74,9%

79,7%

Konkurencja firm zagranicznych

42,8%

41,3%

41,1%

Niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia

2,1%

3,5%

2,7%

Trudności z uzyskaniem kredytu

4,2%

9,1%

5,7%

* Bariera działalności „niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej” uwzględniana jest w badaniu
GUS od stycznia 2010 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

stępowała nieco częściej i była dostrzegana średnio przez 79,7% z nich. Podobne
prawidłowości obserwowane są w przypadku czynnika „niedobór wykwalifikowanych pracowników”.

6. Wnioski
W całym okresie objętym analizą barierą utrudniającą działalność największej liczbie instytucji finansowych pozostawała konkurencja firm krajowych. Spośród pozostałych czynników oddziałujących na prowadzoną przez nie działalność uwagę
zwraca duże znaczenie konkurencji firm zagranicznych, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, a także elementów związanych zarówno z oddziaływaniem państwa (niejasne i niespójne przepisy prawne, wysokie obciążenia na rzecz budżetu),
jak i tych odnoszących się do nabywców usług (niedostateczny popyt) i czynnika
pracy (koszty zatrudnienia).
Otrzymane wyniki ukazują, że zmiany sytuacji makroekonomicznej w zróżnicowany sposób wpływają na warunki prowadzenia działalności przez instytucje finansowe. Można wskazać czynniki uznawane za bariery prowadzenia działalności, których
częstość występowania zwiększyła się wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, oraz
takie, które występują wówczas rzadziej. Kształtowanie się części barier prowadzenia
działalności nie wykazuje natomiast związku z tempem rozwoju gospodarczego.
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BARRIERS OF ACTIVITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS
AGAINST THE BACKGROUND OF CHANGES
IN THE ECONOMIC SITUATION OF POLAND
Summary: The article presents the characteristic of development of the main barriers to
financial institutions activity and the assessment of their changes against the background of
the economic situation of Poland. The most common barrier was a competition from domestic
companies. Next, according to the frequency of occurrence, there were the following barriers:
uncertainty of general economic situation and competition from foreign companies. The
frequency of occurrence of most of the barriers, which were considered in the study, varies
with the change of the economic situation of the country, which is confirmed by the results of
the correlation analysis. The strength of relationship between variables is varied. The
improvement of economic situation of the country results in less frequent negative impact on
the activities of financial institutions of such factors as insufficient demand, unclear and
inconsistent legislation, the uncertainty of the overall economic situation.
Keywords: financial institutions, barriers of activity, economic situation.
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