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WYKORZYSTANIE MEDIANY
DO KLASYFIKACJI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
WEDŁUG STANU ICH KONDYCJI FINANSOWEJ
Streszczenie: W artykule przeprowadzono klasyfikację banków spółdzielczych należących
do zrzeszenia regionalnego SGB pod względem stanu ich kondycji finansowej w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Dzięki temu możliwe było ustalenie, które z banków najlepiej
wykorzystały szanse i poprawiły swoją konkurencyjność na rynku. Do przeprowadzenia
przedmiotowej klasyfikacji wykorzystano metodę opartą na medianie zaproponowaną przez
D. Strahl. Wydaje się to zasadne, gdyż banki spółdzielcze charakteryzują się mocno zróżnicowaną skalą i strukturą swojej działalności.
Słowa kluczowe: kondycja finansowa banków spółdzielczych, klasyfikacja banków spółdzielczych, metody klasyfikacji.
DOI: 10.15611/pn.2015.384.31

1. Wstęp
Segment banków spółdzielczych jest jedną z podstawowych składowych sektora
bankowego w Polsce. Jego udział w tym sektorze, jakkolwiek ciągle jeszcze jest
niewielki, to jednak systematycznie rośnie. Rozwój technologii informatycznych
w bankach spółdzielczych spowodował, że mogły one podnieść jakość swoich
operacji bankowych, usprawnić procedury rozliczeniowe oraz tworzyć nowoczesne
produkty bankowe i kanały dystrybucji. Wskutek tego banki spółdzielcze jeszcze
bardziej, niż to było do niedawna, różnią się między sobą wielkością oraz skalą i
strukturą swojej działalności, a tym samym i kondycją finansową.
Celem artykułu jest przeprowadzenie klasyfikacji banków spółdzielczych należących do zrzeszenia SGB-bank pod względem ich kondycji finansowej w czteroletnim horyzoncie czasowym. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie, które z badanych banków najlepiej wykorzystują swoje szanse i poprawiają swoją konkuren-
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cyjność na rynku, a których siła finansowa była słaba bądź stawała się coraz słabsza w analizowanym przedziale czasowym. Będziemy mogli zidentyfikować też
mocne i słabe zmienne diagnostyczne, od których zależy przede wszystkim pozycja finansowa badanych banków. Zrealizowanie założonych wyżej celów wymaga
zastosowania odpowiedniej metody postępowania badawczego. Metoda ta powinna
być wybrana zgodnie z kardynalną zasadą poznania naukowego mówiącą,
że przedmiot badania i jego właściwości determinują metodę badania. Sądzimy
w kontekście powyższego, że zastosowanie do przeprowadzenia przedmiotowej
klasyfikacji metody opartej na medianie będzie w pełni zasadne. Mediana kumuluje bowiem w sobie wrażliwość na dyspersję cech diagnostycznych w każdym
obiekcie badanym oraz uwzględnia pozycyjną wartość tych cech w poszczególnych obiektach [Strahl (red.) 2006, s. 187]. Praca stanowi kontynuację badań autorów dotyczących weryfikacji przydatności metod WAS do badania kondycji finansowej banków spółdzielczych. Niektóre wyniki tych badań były prezentowane
również na konferencjach SKAD.

2. Metoda badania
Przeprowadzenie klasyfikacji banków spółdzielczych należących do przedmiotowego zrzeszenia ze względu na stan ich kondycji finansowej wymaga, w pierwszej
kolejności, wyspecyfikowania zmiennych diagnostycznych tę kondycję opisujących, jako że kondycja finansowa jest, ze statystycznego punktu widzenia, zjawiskiem złożonym [Jajuga 1993, s.15]. W związku z tym wybrano najpierw potencjalny zestaw cech diagnostycznych uwzględniając podstawowe obszary działalności bankowej, a mianowicie obszar operacyjny i finansowy. Obszar operacyjny
charakteryzuje rentowność i wykorzystanie zasobów banku, obszar finansowy zaś
skoncentrowany jest na płynności banku i jego bezpieczeństwie finansowym
[Grabczan 1996, s.136]. Przy jego specyfikacji wzięto również pod uwagę ograniczenia leżące po stronie dostępności materiału źródłowego.
Dla określenia optymalnego, w danych warunkach, wektora zmiennych diagnostycznych wykorzystano metodę ortogonalizacji zmiennych [Malina, Zeliaś
1997, s. 245]. Metodę tę zastosowano oddzielnie dla każdego roku. W skład optymalnego wektora zmiennych diagnostycznych weszły te zmienne, które powtarzały
się najczęściej w badanych latach.
Wybrany zgodnie z powyższą procedurą finalny wektor zmiennych diagnostycznych posłużył do przeprowadzenia klasyfikacji banków według stanu ich
kondycji finansowej. Zastosowano metodę zaproponowaną przez D. Strahl [Strahl
2008, s. 9-12]. Proces klasyfikacji według tej metody przebiega następująco:
1) zakładamy, że każdy obiekt Pi (i = 1,2,….,n) opisany jest wektorem m
zmiennych diagnostycznych Xj ( j = 1,2,….,m) w t jednostkach czasu (t=1,2,…..,T),
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2) wśród wybranych zmiennych diagnostycznych muszą występować tylko
stymulanty. Jeśli występują destymulanty i nominanty, muszą być przekształcone na
stymulanty. Żeby tego dokonać można zastosować jedną z metod normalizacji.
W pracy zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej, która pozwala sprowadzić
zmienne o różnym charakterze do porównywalności [Kukuła 2000, s. 226]. Przekształcenia tego dokonuje się oddzielnie dla każdej jednostki czasowej t. Wtedy każdy obiekt Pi opisany jest w jednostce czasowej t macierzą w postaci:
Pi(t) = {zij(t)},
3) dla każdej zmiennej Zj w jednostce czasowej t oblicza się medianę Me(j),
4) dokonujemy klasyfikacji obiektów Pi w każdym okresie t oddzielnie według
następujących zasad:
• do klasy G1 wchodzą te obiekty ze zbioru P, w których wartości wszystkich m
zmiennych diagnostycznych Zj są wyższe od Me(j) bądź jej równe,
• do grupy G2 wchodzą te obiekty ze zbioru P, w których wartości (m – 1) cech
diagnostycznych Zj są wyższe od mediany Me(j) bądź jej równe,
• do grupy Gm wchodzą te obiekty ze zbioru P, w których wartość tylko jednej
zmiennej diagnostycznej Zj jest większa od mediany Me(j) bądź jest jej równa,
• do grupy G(m+1) wchodzą te obiekty ze zbioru P, w których wartość żadnej
cechy diagnostycznej Zj nie jest większa od mediany Me(j) bądź jej równa.
Postępując w podany wyżej sposób, otrzymuje się, jak łatwo zauważyć, podział
obiektów badanych na (m+1) rozłącznych grup.

3. Wyniki badania empirycznego
Omówioną w punkcie 2 metodę klasyfikacji zastosowano do przeprowadzenia
dynamicznej klasyfikacji banków spółdzielczych należących do zrzeszenia SGB
w latach 20RA-20RD 1. Liczba tych banków nie była stała. W każdym badanym
roku było ich jednakże ponad 150. Podstawę klasyfikacji stanowiła ich kondycja
finansowa. Źródłami danych były uproszczone bilanse i rachunki zysków i strat
pochodzące ze wszystkich banków. W pierwszym etapie prowadzonego postępowania badawczego dokonano specyfikacji optymalnego wektora cech diagnostycznych opisujących kondycję przedmiotowych banków.
Optymalny wektor cech diagnostycznych wybrany według procedury podanej
w punkcie 2 zawiera z kolei tab. 1. W wektorze tym brak jest współczynnika wypłacalności, który uznawany jest za podstawowy miernik bezpieczeństwa i wiarygodności banku [Świderski 1999, s. 81-82]. Było to spowodowane wyłącznie brakiem możliwości jego obliczenia dla wszystkich badanych banków.
1

Na podanie rzeczywistego przedziału czasowego badania nie wyraził zgody bank zrzeszający
SGB, który udostępnił autorom dane.
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Tabela 1. Optymalny zestaw cech diagnostycznych opisujących kondycję finansową
badanych banków spółdzielczych w latach 20RA-20RD
Lp.
1
2
3
4
5
6

Zmienna diagnostyczna
wskaźnik kapitału własnego ‒ X1
produktywność wynagrodzeń – X2
wskaźnik jakości portfela kredytowego – X3
wskaźnik dochodu odsetkowego – X4
rentowność kapitału własnego – X5
jednostkowy koszt kapitału trwałego – X6

Formuła obliczeniowa
kapitał własny/aktywa
aktywa/wynagrodzenia
kredyty zagrożone/kredyty ogółem
dochód odsetkowy/aktywa
zysk netto/kapitał własny
koszty pozostałe/aktywa trwałe

Źródło: zestawienie własne.

Zmienna diagnostyczna X3, czyli wskaźnik jakości portfela kredytowego,
uwzględnia ryzyko kredytowe banku. Wzrost tego wskaźnika oznacza konieczność
zwiększonych odpisów na rezerwy celowe, a tym samym spadek zysku banku
[Kopiński 2008, s. 147]. Z kolei zmienna X1, to jest wskaźnik kapitału własnego,
określa udział stałych źródeł finansowania banku w finansowaniu ogółem i stanowi
jego zabezpieczenie przed niewypłacalnością [Kopiński 2008, s.148]. Zmienne
diagnostyczne X4 i X5 mierzą rentowność działalności bankowej, przy czym X4
pokazuje rentowność działalności podstawowej banku. Wzrost tych wskaźników
jest więc zawsze pożądany. Dwie ostatnie zmienne diagnostyczne, tj. X2 i X6, określają sprawność działania banku. Pierwsza z nich, czyli X2 pokazuje, jaka jest efektywność pracy personelu banku, druga zaś (X6) informuje o tym, jaki jest koszt
jednostkowy zaangażowanego kapitału fizycznego (trwałego).
Jak z powyższego opisu wynika, wybrane zmienne reprezentują różne obszary
działalności bankowej, a mianowicie: rentowność, sprawność działania, bezpieczeństwo banku oraz jakość aktywów i pasywów. Zmienne te spełniały również
podstawowe postulaty, jakich wymaga się od cech diagnostycznych, czyli: uniwersalność, mierzalność, dostępność, ekonomiczność i interpretowalność [Zeliaś (red.)
2000, s. 37-38].
W tabeli 2 zaprezentowane zostały wartości mediany obliczone dla poszczególnych cech diagnostycznych w latach 20RA-20RD po uprzednim sprowadzeniu
ich do postaci stymulant w drodze przekształcenia unitaryzacyjnego.
Tabela 2. Mediana zmiennych diagnostycznych opisujących kondycję finansową
badanych banków spółdzielczych w latach 20RA-20RD
Zmienna
X1
X2
X3
X4
X5
X6

20RA
0,3428
0,1683
0,8973
0,5786
0,5225
0,6899

Źródło: obliczenia własne.

20RB
0,2613
0,1631
0,8592
0,4629
0,3755
0,7352

20RC
0,2573
0,2206
0,8737
0,4161
0,3776
0,7447

20RD
0,2603
0,2552
0,8902
0,4385
0,2495
0,6828
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Tabela 3. Klasyfikacja banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia SGB
według stanu ich kondycji finansowej w latach 20RA–20RD (grupy G1 i G2)
Lata
20RA
8539 Grabów
8674 Jutrosin
8328 Kościerzyna
8175 Nowe n/W
9271 Wartkowice
8937 Białośliwie
9326 Człuchów
9251 Działoszyn
9491 Grębocin
8529 Kleczew
8943 Lipka
9617 Lubcza
8384 Lwówek Śl.
8324 Sierakowice
8308 Stegna
8174 Tuchola
8558 Wierzbinek

20RB
8558 Wierzbinek
8937 Białośliwie
9326 Człuchów
8346 Gniew
8674 Jutrosin
8166 Kcynia
8367 Międzyrzecz
8173 Nowe n/W
9423 Ożarów
8682 Poniec
8337 Pszczółki
8543 Strzałkowo
8168 Świecie n/W
9271 Wartkowice
8544 Zagórów

20RC
8537 Aleksandrów Kuj.
9271 Wartkowice
8937 Białośliwie
9326 Człuchów
9527 Dzierżoniów
8346 Gniew
9377 Gryfino
8328 Kościerzyna
8410 Krotoszyn
8943 Lipka
8557 Malanów
8682 Poniec
9549 Radziejów
8168 Świecie n/W
8174 Tuchola
8558 Wierzbinek

20RD
9251 Działoszyn
8328 Kościerzyna
8174 Tuchola
9537 Aleksandrów Kuj.
9326 Człuchów
8346 Gniew
9075 Kostrzyn
8410 Krotoszyn
8682 Poniec
8320 Susz
9084 Śrem
8558 Wierzbinek

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Banki spółdzielcze o słabej i bardzo słabej kondycji finansowej (grupy G6 i G7)
Lata
20RA
8363 Gorzów Wlkp.
9048 Mosina
8159 Strzelno
8164 Szubin
8581 Świdwin
9511 Toruń
9393 Wolin
8876 Wołczyn
8181 Żnin
8163 Więcbork

20RB
8566 Darłowo
9375 Goleniów
8144 Koronowo
9068 Łubowo
9048 Mosina
8371 Rzepin
8431 Skalmierzyce
8542 Słupca
8345 Tczew
9511 Toruń
9550 Włocławek
9393 Wolin
8876 Wołczyn
8562Białogard
8935 Jastrowie
8164 Szubin

Źródło: opracowanie własne.

20RC
8562 Białogard
8213 Ciechanów
8566 Darłowo
9375 Goleniów
8678 Gostyń
9048 Mosina
8179 Nakło n/Notecią
8369 Ośno Lubuskie
8170 Pruszcz Pom.
9085 Środa Wlkp.
8345 Tczew
9511 Toruń
9393 Wolin
9681 Września
8164 Szubin
8162 Więcbork
8876 Wołczyn

20RD
8566 Darłowo
9375 Goleniów
8678 Gostyń
9068 Łubowo
9081 Rakoniewice
8164 Szubin
8345 Tczew
9315 Ustka
8162 Więcbork
9681 Września
8876 Wołczyn
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Obserwacja zawartych w tab. 2 charakterystyk liczbowych wskazuje, że w badanym okresie zmniejszyła się przeciętna rentowność banków, poprawiła się natomiast ich sprawność działania oraz bezpieczeństwo. Charakterystyki liczbowe zawarte w tab. 2 dały możliwość dokonania klasyfikacji banków przedmiotowego
zrzeszenia według stanu ich kondycji finansowej za pomocą omówionej w punkcie
2 metody. Wyniki tej klasyfikacji znajdują się w tab. 3-4.
Ze względu jednakże na dużą liczebność zbiorowości banków w tab. 3-4
przedstawiona została przynależność przedmiotowych banków do grup skrajnych,
a więc do grup G1 i G2 oraz G6 i G7. Pierwsze dwie grupy reprezentują banki
o najlepszej i bardzo dobrej kondycji finansowej, dwie pozostałe zaś o słabej i bardzo słabej kondycji finansowej.
Otrzymane rezultaty dają asumpt do sformułowania następujących wniosków
i spostrzeżeń:
1) w subpopulacji banków o najlepszej i najgorszej kondycji finansowej znalazły
się banki położone w różnych województwach Polski Północnej i Zachodniej,
w miejscowościach o różnej wielkości. Sugeruje to, iż o kondycji finansowej badanych banków nie decydowało ich usytuowanie przestrzenne,
2) poprawa kondycji finansowej banków, jak również jej pogorszenie w badanym horyzoncie czasowym nie było zdeterminowane wyłącznie przez zmiany sumy
bilansowej banków w tym okresie. Okazało się bowiem, że zarówno w grupie banków „najlepszych”, jak i „najgorszych” aktywa wzrosły w analizowanych latach o
ponad 100%, nieznacznie bardziej przy tym w bankach z pierwszej grupy. Średni
poziom aktywów był wszakże większy w grupie banków „najgorszych” pod względem ich kondycji finansowej,
3) pozycja finansowa banków była w dużym stopniu uzależniona od tego, jaka
była w nich dynamika akcji kredytowej i depozytowej oraz relacja między nimi.
Otóż, generalnie rzecz biorąc, w grupie banków „najlepszych” znalazły się banki,
które nacisk położyły na równomierny przyrost akcji kredytowej i depozytowej.
Dynamika akcji kredytowej w bankach o najlepszym stanie kondycji finansowej
wynosiła bowiem 153,1%, zaś w podzbiorowości banków „najgorszych” pod tym
względem 132,7%. Dynamika ekspozycji depozytowych wynosiła natomiast odpowiednio 153,8% i 104,6%,
4) stan kondycji finansowej był też lepszy w tych bankach spółdzielczych, które
bardziej rozwinęły u siebie technologie informatyczne, dzięki czemu mogły wprowadzić nowe produkty bankowe i podnieść jakość oferowanych usług,
5) stopień wykorzystania depozytów do prowadzenia akcji kredytowej w bankach należących do grup G1 i G2 był zdecydowanie większy niż w bankach należących do grup G6 i G7. W tych dwóch pierwszych grupach współczynnik kreatywności wynosił około 86%, podczas gdy w grupach G6 i G7 był on na poziomie 69,7%
w roku 20RA i 79,3% w roku 20RD,
6) w bankach należących do podzbiorowości banków o najlepszym stanie kondycji finansowej bardziej korzystnie kształtował się wskaźnik jakości portfela kredy-
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towego. Otóż kredyty zagrożone stanowiły w nich średnio 2% kredytów ogółem w
roku 20RA i 0,48% kredytów ogółem w roku 20RD. W bankach natomiast należących do grup G6 i G7 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 9,3% i 3,5%,
7) przez wszystkie lata w grupie banków o najlepszej kondycji finansowej znajdowały się banki w Człuchowie i Wierzbinku, począwszy zaś od roku 20RB banki
spółdzielcze w Gniewie, Pońcu, a od roku 20RC dodatkowo banki w Tucholi, Kościerzynie i Krotoszynie,
8) w podzbiorowości banków o najgorszej sytuacji finansowej we wszystkich latach znajdowały się natomiast banki w Szubinie i Wołczynie, począwszy zaś od roku
20RB dodatkowo banki w Darłowie, Goleniowie i Tczewie,
9) w stosunku do lat wcześniejszych poprawiły swoją sytuację finansową w roku
20RD banki w Wolinie, Toruniu i Mosinie. Przez pierwsze trzy lata znajdowały się
one bowiem w subpopulacji banków o najgorszej sytuacji finansowej. Pogorszyły
zaś swoją pozycję banki spółdzielcze w Wartkowicach i Białośliwiu.
W tabeli 5 przedstawiona została z kolei struktura badanej zbiorowości banków
według stanu ich kondycji finansowej w latach 20RA-20RD.
Tabela 5. Struktura banków spółdzielczych według ich kondycji finansowej
w analizowanym horyzoncie czasowym (w %)
Grupa
G1 (najlepsza kondycja)
G2 (kondycja bardzo dobra)
G3 (kondycja dobra)
G4 (kondycja przeciętna)
G5 (kondycja poniżej przeciętnej)
G6 (kondycja słaba)
G7 (kondycja bardzo słaba)
Ogółem

20RA

20RB

20RC

20RD

3,21
7,69
17,30
36,54
28,85
5,77
0,64
100,00

0,65
9,15
24,18
35,95
19,61
8,50
1,96
100,00

1,32
9,21
25,00
30,26
23,03
9,21
1,97
100,00

1,97
5,92
18,42
45,39
21,05
6,58
0,67
100,00

Źródło: opracowanie własne.

Zawarte w tej tabeli wskaźniki struktury wskazują, że najliczniejszą grupą była
grupa zawierająca banki o przeciętnej kondycji finansowej. W roku 20RD banków
tych było aż 45,39%, to jest o ca 15 p.p. więcej niż w roku poprzednim i o 9 p.p.
więcej niż w roku 20RA. Spadła natomiast frakcja banków o najlepszym i bardzo
dobrym stanie kondycji finansowej. O ile bowiem w roku 20RA było ich 10,9%, o
tyle w roku 20RD tylko 7,9%. Nieznacznie wzrósł z kolei odsetek banków o słabej
i bardzo słabej kondycji finansowej.
Generalnie jednak zmiany strukturalne w badanej zbiorowości banków
w roku 20RD w porównaniu z rokiem 20RA nie były zbyt duże. Obliczony bowiem wskaźnik zmian strukturalnych wynosił 0,805 [Nowak (red.) 2001, s. 21].
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Oznacza to, że badane struktury były w porównywanych okresach podobne do
siebie w ponad 80%. Większe różnice miały miejsce w roku 20RD w porównaniu
do roku 20RC i 20RB. W pierwszym przypadku podobieństwo struktur wynosiło
72,7% , a w drugim 78,3%.

4. Wnioski
Rezultaty przeprowadzonego badania empirycznego dają asumpt do sformułowania następujących wniosków i spostrzeżeń:
• zastosowanie mediany jako kryterium w procedurze klasyfikacyjnej było uzasadnione faktem występowania mocno zróżnicowanej i o dużym, przeciętnie
biorąc, natężeniu dyspersji cech diagnostycznych w analizowanej zbiorowości
banków. Dyspersja ta mierzona współczynnikiem zmienności była rzędu
40-50%. Wynikało to z faktu, że banki te charakteryzowały się mocno zróżnicowaną wielkością, a co za tym idzie – skalą i strukturą swojej działalności,
• za zaletę wykorzystanej w badaniu metody klasyfikacji należy uznać fakt, że
liczba klas jest jednoznacznie ustalona,
• zastosowana metoda klasyfikacji dała możliwość dokonania zobiektywizowanego podziału przedmiotowych banków na grupy typologiczne, zobiektywizowanego w tym sensie, że uwzględniającego równocześnie wielowymiarowy
charakter kondycji finansowej oraz jej zmiany w czasie,
• stan kondycji finansowej badanych banków nie zależał w prostej linii od ich
wielkości mierzonej sumą bilansową, jako że w grupie banków o najlepszej sytuacji finansowej nie znalazły się wcale banki o największej sumie bilansowej,
zaś w subpopulacji banków o najgorszej kondycji finansowej tylko banki o
najmniejszej sumie bilansowej,
• o stanie kondycji finansowej poszczególnych banków nie decydowało ich usytuowanie przestrzenne,
• o przynależności banków do określonych grup w dużym stopniu decydowała
dynamika akcji kredytowej i depozytowej oraz relacja między nimi, a także jakość portfela kredytowego.
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CLASSIFICATION OF COOPERATIVE BANKS ACCORDING
TO THEIR FINANCIAL SITUATION USING THE MEDIAN
Summary: The main goal of the article is to classify cooperative banks belonging to the regional association SGB taking into account their financial situation in the period of several
years. Thanks to this approach it was possible to establish which banks had taken the opportunity the best and improved their competitiveness on the market. To achieve the main aim
the method proposed by D. Strahl and based on the median was used. It seems reasonable
because the cooperative banks are characterized by a diverse scale and the structure of their
activity.
Keywords: financial situation of cooperative banks, classification of cooperative banks,
classification methods.

