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G rupy spółdzielcze działające w kra-
jach Unii Europejskiej są zróżni-
cowane pod względem wielkości, 

struktury organizacyjnej i realizowanych 
strategii rozwoju. 

Centrum dowodzenia
Do największych spółdzielczych grup 

bankowych pod względem wielkości akty-
wów należą: francuska Grupa Crédit Agri-

W latach 1997–2004 w krajach „piętnastki” Unii 
Europejskiej ubyło 25 proc. wszystkich banków, 
natomiast o 8 proc. zmniejszyła się liczba 
oddziałów bankowych. 
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cole (1170 mld euro), niemiecka Grupa Banków Ludowych i Raif-
feisena, francuska Grupa Caisse d’Epargne i holenderska Grupa 
Rabobank. Natomiast najmniejszymi europejskimi spółdzielczymi 
grupami bankowymi są: irlandzka Grupa Unii Kredytowych, au-
striacka Grupa Banków Ludowych i fińska OP Pohjola Group.

W niektórych krajach europejskich spółdzielcze grupy ban-
kowe charakteryzują się bardzo wysokim udziałem swoich klien-
tów w ogólnej liczbie mieszkańców w kraju, np. w przypadku 
szwajcarskiej i fińskiej grupy relacja ta kształtuje się na poziomie 
około 60 proc. Duże różnice między spółdzielczymi grupami 
bankowymi w Europie istnieją też w zakresie ich udziału w ryn-
ku produktów bankowych. Największym udziałem w segmencie 
depozytów i kredytów, przekraczającym 30 proc., charakteryzują 
się: Rabobank, Reiffeisen Austria i OP Pohjola  Group.

Większość grup posiada zdecentralizowaną strukturę organiza-
cyjną, ale istnieją też banki silnie scentralizowane (Rabobank, OP 
Pohjola Group, Crédit Agricole i Caisse d’Epargne). Przykładowo: 
w grupie francuskich kas oszczędności, które w wyniku prywatyzacji 
w 1999 r. zostały przekształcone w banki spółdzielcze. Istnieje 450 
jednostek zrzeszonych w 31 kasach regionalnych, które mają bar-
dzo ograniczone możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. 
O konstrukcji wszystkich sprzedawanych produktów i warunkach 
ich sprzedaży decyduje się na szczeblu centralnym grupy.

Rynek specjalistów
Pierwszy rodzaj strategii ukierunkowany jest na poszerzenie 

krajowej bazy klientów i wzrost przeciętnych dochodów genero-
wanych przez jednego klienta. Konkurencja na rynku jest jednak 
bardzo silna i banki spółdzielcze bez przejęcia innych 
banków mają małe szanse rozwijać się szybciej niż po-
zostałe banki krajowe. 

Strategię rozwoju w oparciu o rynek rodzimy 
realizują w Europie przede wszystkim niemieckie, 
szwajcarskie, fińskie i irlandzkie banki spółdzielcze, 
a w mniejszym stopniu banki francuskie należące do 
Grupy Crédit Mutuel i Caisse d’Epargne. Warun-
kiem powodzenia strategii opartej na przywództwie 
cenowym jest specjalizacja banku w ograniczonym 
asortymencie produktów. Tak postępują m.in. niemie-
ckie Sparda – Banken, które oferują po niskich cenach 
standardowe produkty bankowe.

Strategię wzrostu opartą na przejmowaniu banków krajo-
wych spoza spółdzielczego sektora bankowego realizują m. in. 
następujące banki:
Ë  Crédit Agricole (przejął Crédit Lyonnais),
Ë  DZ Bank (przyłączył Norisbank),
Ë  OKO Bank (przejął fińską firmę ubezpieczeniową Pohjola),
Ë  Berliner Volksbank (zakupił bank Berliner Gesellschaft).

Korzyści z efektu skali
Głównym celem kolejnej (agresywnej) strategii jest uzyska-

nie dodatkowych źródeł dochodów na rynkach zagranicznych 
i skorzystanie z efektu skali. 

Generalnie w europejskiej bankowości spółdzielczej obowią-
zuje umowa dżentelmeńska w zakresie podziału rynku. Oznacza 
to, że poszczególne grupy nie powinny ze sobą konkurować. Jed-

nakże w warunkach nasycenia rynku bardzo atrakcyjnym roz-
wiązaniem dla silnej grupy bankowej jest wyjście poza granice 
kraju. Na sukcesy na rynkach zagranicznych mogą liczyć przede 
wszystkim banki o silnej bazie kapitałowej, atrakcyjnej ofercie 
produktowej oraz doświadczeniu międzynarodowym, szczegól-
nie w zakresie przejmowania banków zagranicznych.

Strategię ekspansji zagranicznej realizuje w Europie m.in. 
Rabobank i Crédit Agricole. W 1994 roku Rabobank wszedł na 
rynek irlandzki, aby obsługiwać tam przedsiębiorstwa. W 2002 
roku przejął irlandzki ACCBank specjalizujący się w usługach 
dla małych firm i bankowości detalicznej dla ludności wiejskiej. 
W 2005 roku powstał RaboDirect Bank, który stał się znaczą-
cym bankiem internetowym w Irlandii. 

Podobną strategię realizuje Crédit Agricole, który w celu 
wejścia na rynek niemiecki nabył Credit Plus Bank. Ponadto 
wszedł on na rynek hiszpański, grecki, węgierski, włoski, holen-
derski i polski.

Bardzo obiecującą strategią jest stymulowanie rozwoju ban-
ków spółdzielczych poprzez międzynarodową kooperację. Celem 
tej strategii jest poprawa efektywności banków spółdzielczych po-
przez łączenie krajowych i zagranicznych zasobów finansowych 

W wyniku kooperacji międzynarodowej 
banki spółdzielcze mogą pozyskać 
nowych klientów, poszerzyć paletę 
oferowanych produktów lub obniżyć 
swoje koszty operacyjne

NIE MA IDEALNEGO MODELU!
W zachodnich grupach spółdzielczych istnieją duże róż-
nice w zakresie kompetencji banków centralnych. Za-
wsze są one odpowiedzialne za wyrównywanie płynności 
finansowej w ramach grupy, pozyskiwanie środków na 
rynku kapitałowym, rozliczanie transakcji zagranicznych 
i lokowanie nadwyżkowych środków na rynkach finan-
sowych. Ponadto w niektórych krajach pełnią one funkcję 
banku komercyjnego, obsługując podmioty gospodarcze, 
a niekiedy też klientów detalicznych.
Niektóre banki centralne spółdzielczych grup bankowych, 
np. Raiffeisen Zentralbank Austria i Rabobank są bardzo 
aktywne na rynkach zagranicznych, szczególnie w kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej, utrzymując w nich 
oddziały lub banki w formie spółek zależnych.
W Europie nie ma więc uniwersalnego modelu spółdziel-
czości bankowej, który miałby przewagę nad innymi roz-
wiązaniami. Każda grupa bankowa dysponuje pewnymi 
silnymi stronami, które warto by upowszechnić. 
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i know-how. Przedmiotem kooperacji międzynarodowej mogą 
być następujące obszary działalności banków spółdzielczych:
Ë  sprzedaż produktów o wysokiej marży odsetkowej,
Ë  współpraca w zakresie funkcji 

back-office,
Ë  kooperacja wzdłuż łańcucha two-

rzenia wartości.
Przesłanką kooperacji banków 

z różnych krajów jest harmonizacja 
regulacji prawnych we współpracują-
cych ze sobą bankach.

Banki spółdzielcze w celu zwiększe-
nia dochodów coraz częściej dystrybuują 
w swoich placówkach produkty innych 
banków, niekoniecznie spółdzielczych, 
np. szwajcarskie banki Raiffeisena sprze-
dają produkty banku Vontobel i polisy 
ubezpieczeniowe firmy Patria Helvetia, 
a niemieckie banki spółdzielcze i irlandz-
kie unie kredytowe dystrybuują produk-
ty ubezpieczeniowe firmy Alianz. Dla 
małych banków spółdzielczych (fińskich 
czy irlandzkich) często bardzo atrakcyjna 
jest sprzedaż jednostek uczestnictwa za-
granicznych funduszy inwestycyjnych.

W większości europejskich grup spółdzielczych udało się w pełni 
zintegrować rozliczanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartoś-
ciowych w specjalnie do tego celu utworzonych spółkach krajowych, 
np. dla niemieckich banków spółdzielczych funkcje rozliczeniowe 
świadczy dwp bank, a dla Grupy Caisse d’Epargne spółka Gestitres. 
Konsolidacja tych spółek na płaszczyźnie europejskiej niewątpliwie 
związana byłaby z dużym efektem synergicznym.

Spółdzielcze joint ventures
Najbardziej intensywną formą współpracy zagranicznych 

partnerów stanowią joint ventures, dzięki którym wykorzystać 
można know-how każdego partnera i zdywersyfikować ryzyko 
związane z łańcuchem tworzenia wartości w banku. Ciągle jesz-
cze w sektorze bankowym funkcjonują tylko nieliczne joint ven-
tures. Przykładem joint venture jest spółka VBI – Volksbanken 
działająca w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w której 
partycypują kapitałowo niemieckie i austriackie banki ludowe 
oraz Banque Populaire. Wskazuje się, że potrzebne są joint ven-
tures zajmujące się udzielaniem kredytów hipotecznych.

W wyniku kooperacji międzynarodowej banki spółdzielcze 
mogą pozyskać nowych klientów, poszerzyć paletę oferowanych 
produktów lub obniżyć swoje koszty operacyjne (przez wykorzy-

stanie banków transakcyjnych).
Dotychczas w europejskiej ban-

kowości spółdzielczej dominowała 
strategia oparta na „wzroście krajo-
wym”. Aby tą drogą zwiększyć docho-
dy banków, w warunkach nasyconego 
rynku konieczne jest przejmowanie 
innych banków. Dla silnych banków 
krajowych (centralnych), atrakcyj-
ny jest scenariusz rozwoju uwzględ-
niający współpracę transgraniczną. 
Korzystnym rozwiązaniem dla wielu 
grup spółdzielczych jest współpraca 
międzynarodowa w określonych dzie-
dzinach, takich jak sprzedaż jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwesty-
cyjnych, rozliczanie transakcji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych 
i tworzenie joint ventures. ®

 
Autor jest pracownikiem Uniwersytetu 

Gdańskiego

BACK-OFFICE RZĄDZI…
Banki spółdzielcze chętnie nawiązują 
współpracę z innymi bankami w celu 
obniżenia kosztów back-office. Jest 
to zgodne ze starą ideą podziału pra-
cy i dlatego istnieje wiele przykładów 
owocnej współpracy w tej dziedzinie. 
W 2005 r. kooperację podjęła bel-
gijska firma Fin-Force NV, ze spółką 
TAI AG należącą do niemieckiego 
banku krajowego DZ Bank w za-
kresie wykonywania transakcji płat-
niczych. Pod koniec 2005 r. do tego 
porozumienia przystąpił Rabobank, 
który zlecił Fin-Force NV przeprowa-
dzanie swoich rozliczeń międzyna-
rodowych. Bankiem transakcyjnym 
szwajcarskiej Grupy Raiffeisena jest 
bank Vontobel.

STRATEGIE SPÓŁDZIELCÓW
Niemiecka firma doradcza Eurogroup Consulting 
we współpracy z Instytutem Spółdzielczości Uni-
wersytetu Münster opracowała trzy scenariusze 
rozwoju dla banków spółdzielczych w Europie:
Ë  strategia rozwoju w oparciu o rynek krajowy;
Ë  strategia ekspansji na rynki zagraniczne;
Ë  strategia międzynarodowej kooperacji.


