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Chociaż co najmniej od 10 lat postępuje 
proces konsolidacji i globalizacji, w systemach 
większości krajów na świecie pod względem 
ilościowym dominują małe banki. W Europie 
są nimi przede wszystkim lokalne banki 
spółdzielcze. 

C
zy banki te mają rację bytu i szansę utrzymania 
się na rynku, gdy nasila się konkurencja ze strony 
potężnych instytucji o zasięgu globalnym, coraz 
większe sukcesy odnoszą banki internetowe i gdy 
tradycyjnym bankom wielu klientów w obszarze 

rozliczeń pieniężnych, mobilizowania oszczędności finansowych 
i udzielania pożyczek zabierają agresywnie działające instytu-
cje poza- i parabankowe? Atutem małych banków jest przede 
wszystkim to, że są blisko swoich klientów. Trzeba jednak pod-
kreślić, że w dobie bankowości online czynnik bliskiego położe-
nia placówki bankowej traci na zaznaczeniu. 

Zdrowy portfel i coś więcej
O atrakcyjności banku internetowego 

nie decyduje już to, czy i gdzie posiada on 
placówki, lecz ważne są takie czynniki, jak 
bezpieczeństwo danych, przyjazny program 
komputerowy i atrakcyjne ceny produktów. 
Internet ciągle jeszcze jednak ma nieduże 
znaczenie w transakcjach kredytowych, przy 
których nadal potrzebny jest bezpośredni 
kontakt klienta z personelem bankowym. 
Nie chodzi przy tym wyłącznie o wygodę 
klienta, ale również o pozyskiwanie przez 
bank lepszych informacji, potrzebnych do 
oceny zdolności kredytowej. Bank będący 

blisko klienta może łatwo śledzić postęp prac na budowie domu 
finansowanego kredytem hipotecznym oraz pozyskiwać „miękkie” 
dane o potencjalnych kredytobiorcach, np. o ich charakterze czy 
morale płatniczym. Informacje te w późniejszej fazie procesu kredy-
towego przekładają się na lepszą jakość portfela banku.

Klienci z reguły bardziej  utożsamiają się z bankami ze swojego 
regionu niż z „bankami z daleka”. Pracownicy tych banków mają 
bowiem podobną mentalność co ich klienci i lepiej ich rozumieją 
niż pracownicy dużych banków, którzy często są oddelegowani do 
pracy z innych regionów i mówią „innym językiem”. Poza tym 
mały bank ma spłaszczoną strukturę hierarchiczną i klient takiego 
banku w razie potrzeby łatwo może dotrzeć do osób z kierowni-
ctwa banku, w tym prezesa. W efekcie klienci często gotowi są 
zaakceptować tam gorsze warunki lokowania pieniędzy czy otrzy-
mania kredytu w porównaniu z dużym bankiem.

Małe banki spółdzielcze odgrywają istotną rolę w obsłudze sek-
tora MSP, którym  duże banki poświęcają zazwyczaj mało uwagi 
ze względu na niewielką skalę transakcji i trudności z pozyskaniem 
„twardych”, opartych na sprawozdaniach finansowych, informacji 
potrzebnych do oceny wniosku kredytowego. Tymczasem BS-y 
dysponują „miękkimi” informacjami, które do pewnego stopnia 
zastępują brakujące dane bilansowe od kredytobiorców. Małe fir-
my cenią sobie osobiste kontakty z pracownikami lokalnych ban-
ków z uwagi na mniej formalny charakter.

Nie można natomiast oczekiwać od banku regionalnego, by 
pozyskane od miejscowych klientów środki inwestował w cało-
ści w przedsięwzięcia w tym regionie. Jest to często niemożliwe 
z powodu braku popytu na kredyty lub niewystarczającej ren-
towności projektów. Z drugiej strony, przy dużym zapotrzebo-
waniu na kredyty, mały bank może dodatkowo refinansować się 
pożyczkami uzyskanymi w innych bankach. W gospodarce z do-
brze funkcjonującym rynkiem kapitał płynie zawsze tam, gdzie 
najlepiej może być wykorzystany.
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System Safelock ONE jest rewolucyjnym
i unikatowym rozwiàzaniem w dziedzinie
dost´pu do urzàdzeƒ zabezpieczajàcych
gotówk´ (sejfy, bankomaty, skarbce, sza-
fy tranzytowe, itp.). Jest to kompleksowe
rozwiàzanie obejmujàce zarówno samo
urzàdzenie (zamek) jak i system zarzà-
dzania dost´pem do gotówki w miej-
scach jej przechowywania. ¸àczy ono
w sobie najwy˝sze korzyÊci p∏ynàce z za-
stosowania zamka elektronicznego wy-
sokiej klasy jak i surowych wymagaƒ do-
tyczàcych obs∏ugi gotówki stawianych
przez banki, firmy konwojujàce (CIT) oraz
firmy serwisujàce urzàdzenia s∏u˝àce
bezpiecznemu obrotowi gotówkà.

Safelock ONE
Rewolucja w logistyce obs∏ugi gotówki

SpoÊród wielu innych walorów, dwa bezsprzecznie innowacyjne rozwiàzania wyró˝niajà ten zamek/system: 

1. ZdolnoÊç generowania jednorazowego, niepowtarzalnego kodu, który umo˝liwia otwarcie tylko jednego

zamka, przez jednego zdefiniowanego u˝ytkownika, w okreÊlonym oknie czasowym. Wykorzystanie tego

samego kodu po raz kolejny nie jest mo˝liwe!

2. Wyeliminowanie jakiejkolwiek formy komunikacji pomi´dzy zamkiem znajdujàcym si´ np. w odleg∏ej lo-

kalizacji, a jednostkà zarzàdzajàcà. Oznacza to, ˝e nie istnieje potrzeba administrowania ˝adnymi dany-

mi w samym zamku, ani te˝ nie ma koniecznoÊci przesy∏ania tych˝e z jednostki zarzàdzajàcej do zam-

ka. Co za tym idzie, otwarcie zamka nie pociàga za sobà stosowania ˝adnych dodatkowych rozwiàzaƒ

typu pastylka Dallas, klucz, transponder, karta. Otwarcie zamka umo˝liwia zastosowany w systemie al-

gorytm, który po wprowadzeniu trzech wymaganych kodów (ID u˝ytkownika, PIN u˝ytkownika i ka˝do-

razowo wygenerowanego kodu) autoryzuje u˝ytkownika.

Zmiany w organizacji obs∏ugi gotówki, rotacja pracowników, etc. nie pociàgajà zatem ju˝ koniecznoÊci ucià˝liwych

i niezwykle kosztownych zmian ustawieƒ/kodów w zamkach zainstalowanych w ro˝nych lokalizacjach!

Centrum
gotówkowe

Firmy
transportujàce
gotówk´ (CIT)

Bank Serwis

Za
rzà

dzanie gotówkà – Obs∏uga bankowa – Zarzàdzanie serwisem

Gunnebo Polska Sp. z o.o.
ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz
tel.: (062) 768 55 70, faks (062) 768 55 71
e-mail: polska@gunnebo.com.pl, www.gunnebo.pl
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Za duży, żeby upadł?
Zaletom małych banków towa-

rzyszą jednak słabe strony. Z natury 
rzeczy banki te, jeżeli nie funkcjo-
nują w ramach zrzeszenia, nie mają 
możliwości uzyskiwania korzyści 
skali (economies of scale). Korzyści 
te są szczególnie zauważalne w sfe-
rze informatycznej i przy realizacji 
transakcji płatniczych krajowych 
i zagranicznych, ale już nie są tak 
bardzo zauważalne w bankowo-
ści detalicznej. Małe banki są też 
w gorszej sytuacji w zakresie dy-
wersyfikacji ryzyka kredytowego, 
a ponadto mają utrudniony dostęp 
do rynku kapitałowego. Jeżeli nawet 
uda im się pozyskać  środki z rynku, 
to muszą płacić inwestorom wyższe 
odsetki niż duże banki. Inwestorzy, 
powierzając swoje pieniądze dużym 
bankom, mniej ryzykują, wychodzą 
bowiem z założenia, że duży bank nie upadnie i w razie kłopotów 
z utrzymaniem płynności może liczyć na pomoc państwa w myśl 
zasady „jest za duży, by mógł upaść” (too big to fail). 

Wreszcie małe banki ze względu na mniejszy zakres ofe-
rowanych produktów, na niektórych produktach po prostu 
nie mają możliwości zarabiania, np. na usługach z zakresu 
bankowości inwestycyjnej. Z powodu niedużej liczby reali-
zowanych transakcji posiadają w niektórych obszarach bizne-
sowych wyższe koszty jednostkowe w porównaniu z dużymi 
bankami. Jednakże gdy idzie o operacje zaliczane do back 
office, to mogą one znacznie obniżyć swoje koszty poprzez 
outsourcing, z czego w dużym stopniu w Europie Zachodniej 
korzystają regionalne kasy oszczędności i banki spółdzielcze. 
Jeżeli natomiast idzie o wysokie koszty utrzymywania placó-

wek, to istnieje możliwość ich skom-
pensowania wysokimi i stabilnymi 
dochodami odsetkowymi.

Słabą stroną małych banków jest 
nieduże zróżnicowanie ich portfela 
kredytowego. Jeżeli bowiem mały bank 
działa wyłącznie w jednym regionie, to 
siłą rzeczy w działalności kredytowej 
koncentruje się na branżach i przed-
siębiorstwach występujących w tym re-
gionie. Jeżeli zatem wystąpi tam kryzys, 
to pociągnie on za sobą pogorszenie 
jakości portfela, co w skrajnym wypad-
ku może doprowadzić do upadłości, 
np. w 2001 roku z powodu kryzysu 
w branży ceramicznej i tekstylnej upadł 
regionalny niemiecki Schmidt – Bank. 

Skarbonka „szarego 
człowieka”

W żadnym wypadku nie można 
a priori stwierdzić, że system z dużą 

liczbą małych banków jest mniej stabilny niż oparty na nielicznych 
dużych bankach. W Niemczech i w Austrii działa bardzo wiele, jak 
na warunki europejskie, małych banków spółdzielczych i regional-
nych kas oszczędności, ale mających łącznie stosunkowo duży udział 
w rynku. Systemy bankowe tych krajów uchodzą za bardzo stabilne. 
Jeżeli w ostatnim czasie w Europie banki zostały dotknięte zapo-
czątkowanym w 2007 roku w USA kryzysem na rynku kredytów 
hipotecznych (subprime), to dotyczy to głównie dużych banków 
uniwersalnych i banków inwestycyjnych. Kryzys ten nie dotknął 
małych banków, ponieważ nie nabywały one obligacji zabezpieczo-
nych amerykańskimi hipotekami, za pośrednictwem których kryzys 
rozlał się następnie na banki w wielu krajach. ®

Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego.

CZEMUŚ BIEDNY, BOŚ… DUŻY?
„Rzeczpospolita”, powołując się na 
dziennik „Bild”, doniosła o banku KfW 
Bankengruppe, który okrzyknięto „naj-
głupszym bankiem w Niemczech”. Wy-
szło na jaw, że przetransferował on 300 
mln euro do amerykańskiego bankruta 
Lehman Brothers w dniu, gdy ten ogło-
sił upadłość. Do Lehman Brothers przy-
szedł z Niemiec przelew opiewający 
na kwotę 300 mln euro, czyli 426 mln 
dolarów. Rzecznik KfW Michael Helbig 
tłumaczył, że był to automatyczny 
przelew wynikający z umowy o swapie 
walutowym. Odwołano dwóch człon-
ków zarządu KfW – Petera Fleischera 
i Detlefa Leinbergera. Posadę stracił 
również niższy rangą pracownik – dy-
rektor departamentu kontroli ryzyka. 

Amron180x76.qxp  3/5/08  3:49 PM  Page 1

Nowoczesny Bank Spółdzielczy44



 149 lat tradycji
 zaufanie Klientów w 130 krajach świata
 pełna i profesjonajna obsługa
 najnowsze rozwiązania
 zaawansowane technologie
 wysoki poziom wyszkolenia pracowników

Transport gotówki.
Obsługa wartości.
Jesteśmy światowym liderem transportu gotówki 
i obsługi wartości. Przemawia za nami:

Z nami bezpiecznie od 1859 roku

Brink’s C.L. Polska
Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel. (22) 218-7717       www.brinks.pl
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