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Wstêp
Konkurencyjnoœæ jest jednym z podstawowych zagadnieñ bêd¹cych
obiektem zainteresowania teorii i praktyki nauk o zarz¹dzaniu [Stankiewicz, 2005, s. 11]. Otwarta gospodarka rynkowa wzbudza potrzebê ci¹g³ego zwiêkszenia uwagi i czynników, jakie wykorzystuje siê do konkurowania z innymi podmiotami obecnymi na rynku. Nasilona i ci¹gle
rosn¹ca konkurencja jest zjawiskiem, które w zasadniczy sposób kszta³tuje warunki funkcjonowania instytucji finansowych dzia³aj¹cych na ca³ym œwiecie [WoŸniewska, 2011, s. 10]. Na polskim rynku us³ug finansowych dominuj¹cymi podmiotami s¹ banki. W zwi¹zku z utrat¹ zaufania
wobec globalnych instytucji konsumenci coraz czêœciej poszukuj¹ alternatywnych instytucji finansowych, w których mog¹ skorzystaæ z pe³nego
pakietu us³ug oko³obankowych.
Jednymi z nich s¹ spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe
(SKOK-i), funkcjonuj¹ce ju¿ ponad 20 lat na polskim rynku, obejmuj¹c
obecnie 51 ró¿nych kas, œwiadcz¹cych swoje us³ugi dla blisko 2,5 miliona
Polaków (dane z grudnia 2015 roku). Obserwacja sytuacji spó³dzielczych
kas oszczêdnoœciowo-kredytowych na rodzimym rynku us³ug finansowych sk³ania do wniosku, ¿e s¹ one konkurencyjne wzglêdem innych
podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi z zakresu finansów, o czym mo¿e
œwiadczyæ liczba ich cz³onków czy d³ugotrwa³a obecnoœæ w sektorze.
Trzeba równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e dzia³alnoœæ poszczególnych SKOK-ów nie jest ograniczona terytorialnie oraz ustawodawczo,
poszczególne SKOK-i stanowi¹ te¿ konkurencjê dla siebie nawzajem,
przeœcigaj¹c siê w otwieraniu nowych oddzia³ów i korzystaniu z coraz
bardziej wysublimowanych narzêdzi marketingowych. Wnikliwa obserwacja sektora SKOK prowadzi równie¿ do obserwacji, ¿e dzia³aj¹ce obecnie na rynku kasy s¹ bardzo mocno zró¿nicowane pod wzglêdem liczby
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cz³onków oraz osi¹ganych wyników ekonomicznych. W zwi¹zku z powy¿szym celem niniejszego artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie,
czy poszczególne kategorie zasobów mog¹ byæ determinant¹ osi¹ganej
przez kasy konkurencyjnoœci. Publikacja powsta³a na podstawie wyników badania ankietowego rozdysponowanego w grupie 19 ekspertów
zajmuj¹cych siê tematyk¹ SKOK-ów w 2014 roku (prezesów kas, audytorów oraz osób pracuj¹cych na stanowiskach kierowniczych w organie
centralnym – Kasie Krajowej SKOK).

1. Dzia³alnoœæ SKOK-ów na polskim rynku us³ug finansowych
Spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe odbudowane na bazie tradycji przedwojennej spó³dzielczoœci kredytowej i korzystaj¹ce z doœwiadczenia unii kredytowych dzia³aj¹cych na ca³ym œwiecie stworzy³y
wci¹¿ rozwijaj¹cy siê sektor spó³dzielczych instytucji depozytowo-kredytowych w Polsce. W ci¹gu ponad 20 lat ich dzia³alnoœci w istotny sposób
zmieni³a siê zarówno skala oraz specyfika dzia³alnoœci SKOK-ów, jak
równie¿ ich otoczenie prawne [Kamiñski, 1998, s. 152].
SKOK-i powsta³y w Polsce w 1992 roku jako niewielkie instytucje
spó³dzielcze funkcjonuj¹ce przy du¿ych zak³adach pracy, których zadaniem by³o dostarczanie tanich i nieskomplikowanych us³ug finansowych
swoim cz³onkom [Bierecki, 1998, s. 35]. Jednak bardzo szybko rozros³y siê
do znacznych rozmiarów, co nie pozosta³o jednak bez wp³ywu na skalê
ryzyka ich funkcjonowania i pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z tym utrudnienia. Do 2012 roku SKOK-i w Polsce funkcjonowa³y relatywnie niezale¿nie, bêd¹c tylko i wy³¹cznie pod nadzorem organu zwierzchniego – Kasy
Krajowej. Obecnie sytuacja ta uleg³a zmianie i kasy, podobnie jak komercyjne instytucje finansowe, podlegaj¹ pod Komisjê Nadzoru Finansowego (KNF).
Wed³ug danych z grudnia 2015 roku na polskim rynku us³ug finansowych funkcjonuje 51 kas, które ³¹cznie œwiadcz¹ swoje us³ugi dla blisko
2,5 mln swoich cz³onków. W sektorze spó³dzielczych us³ug finansowych
dominuj¹ „niewielkie” kasy, w których suma aktywów nie przekracza
100 mln z³ (29 kas), jednak posiadaj¹ one tylko 5,5% aktywów ca³ego
sektora. Trzeba natomiast zauwa¿yæ, ¿e sektor spó³dzielczych kas jest
bardzo skoncentrowany, poniewa¿ wartoœæ aktywów szeœciu najwiêkszych kas przekracza 500 mln z³, a aktywa trzech z nich przekraczaj¹
1 mld z³. Oznacza to, ¿e szeœæ najwiêkszych kas posiada ³¹cznie ponad
73% aktywów sektora, tj. 13 849 mln z³. Analogiczn¹ sytuacjê mo¿na
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zauwa¿yæ, analizuj¹c liczby cz³onków poszczególnych kas. Szeœæ najwiêkszych, posiadaj¹cych powy¿ej 100 tys. cz³onków, posiada ponad 63%
ogólnej liczby cz³onków ca³ego sektora [Informacja…, 2014, s. 7]. Dane te
pokazuj¹, ¿e sytuacja kas nale¿¹cych do systemu SKOK jest bardzo zró¿nicowana. W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie o czynniki, które powoduj¹, ¿e jedne kasy osi¹gaj¹ znacznie lepsz¹ konkurencyjnoœæ ni¿ inne.

2. Determinanty konkurencyjnoœci
Determinant konkurencyjnoœci mo¿na szukaæ zarówno wewn¹trz
organizacji, jak i w otoczeniu przedsiêbiorstwa. Wp³yw na budowanie
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa ma jego sytuacja w otoczeniu, zw³aszcza w otoczeniu bli¿szym (wycinku sektora), a szczególnie rywalizacja
w grupie strategicznej, do której nale¿y dany podmiot [Luce i inni, 2002,
s. 153–154]. Wed³ug definicji H. Adamkiewicz-Drwi³³o determinantami
zewnêtrznymi konkurencyjnoœci s¹ wszystkie czynniki, na których
kszta³towanie przedsiêbiorstwo ma ograniczony wp³yw lub nie ma go
wcale [Adamkiewicz-Drwi³³o, 2002, s. 129]. Do uwarunkowañ zewnêtrznych nale¿y tak¿e zaliczyæ czynniki makroekonomiczne, tj.: normy prawne, techniczne, czynniki demograficzne, warunki spo³eczno-kulturowe,
ekologiczne i technologiczne oraz podmioty otoczenia bli¿szego: nabywców, poœredników, dostawców, konkurentów, instytucje bankowe
i œwiadcz¹ce inne us³ugi rynkowe [Skawiñska, 2002, s. 63]. Trzeba jednak
zauwa¿yæ, ¿e szukanie Ÿróde³ konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa w zachowaniach reaktywnych i proaktywnych wzglêdem warunków i zdarzeñ
zewnêtrznych jest typowe dla klasycznych nurtów zarz¹dzania [Nogalski, Rybiñski, 2006, s. 97]. Wewnêtrzne determinanty konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstwa upatrywane s¹ g³ównie w zasobach i umiejêtnoœciach,
które przedsiêbiorstwo posiada i wykorzystuje w swojej dzia³alnoœci.
Zasoby, definiowane jako wszystkie aktywa, zdolnoœci, umiejêtnoœci,
informacje, wiedza czy procesy organizacyjne, nad którymi kontrolê sprawuje przedsiêbiorstwo, umo¿liwiaj¹ mu tworzenie i wdra¿anie strategii
prowadz¹cej do wiêkszej efektywnoœci i sprawnoœci organizacji [Daft,
2006, s. 73]. Oznacza to, ¿e zasoby to wszystkie czynniki, które kontroluje
organizacja oraz których u¿ywa do wdra¿ania strategii [Oliver, 1997,
s. 700]. Umiejêtnoœci zaœ, najproœciej rzecz ujmuj¹c, to umiejêtne wykorzystanie posiadanych zasobów [Flak, G³ód, 2012, s. 76]. Pomimo ¿e
w zarz¹dzaniu strategicznym nie wy³oni³a siê jedna, powszechnie akceptowalna klasyfikacja zasobów, to bardzo czêsto stosowane s¹ klasyfikacje
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opieraj¹ce siê na cechach charakterystycznych zasobów, wœród których
jednym z najczêœciej u¿ywanych jest podzia³ dziel¹cy zasoby na materialne i niematerialne [Krupski, 2011, s. 20]. Umiejêtnoœci przedsiêbiorstwa
pozwalaj¹ mu na odpowiednie rozmieszczenie i zastosowanie zasobów
do osi¹gniêcia wyznaczonych celów, a tym samym generowanie zysków
i osi¹ganie d³ugoterminowej konkurencyjnoœci [Boyd i inni, 1997, s. 113].
Praktyka zarz¹dzania pokazuje wiele przyk³adów firm, które dzia³aj¹c w tym samym sektorze i w tych samych warunkach zewnêtrznych,
osi¹gaj¹ skrajnie ró¿ne efekty rynkowe. W zwi¹zku z takimi obserwacjami coraz powszechniejsza staje siê teza o dominuj¹cym znaczeniu
wewnêtrznych Ÿróde³ konkurencyjnoœci [Flak, G³ód, 2012, s. 44]. Traktowanie zasobów i umiejêtnoœci jako podstawy efektywnoœci i konkurencyjnoœci organizacji jest silnie zwi¹zane ze szko³¹ zasobow¹ [Stankiewicz,
2005, s. 97]. Zg³êbiaj¹c zagadnienie zasobów, nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e
w ostatnich latach zmieni³ siê sposób myœlenia o nich. W zwi¹zku z wymogami wspó³czesnego rynku szczególn¹ uwagê zwraca siê na zasoby
niematerialne [Bratnicki, 2001, s. 46]. Uwa¿a siê, ¿e stopniowo zysk pochodz¹cy z zasobów materialnych staje siê coraz mniejszy [Drucker, 1999,
s. 149].

3. Wyniki badañ
D³ugoletnia obserwacja sytuacji SKOK-ów na polskim rynku us³ug
finansowych oraz wywiady swobodne z osobami zarz¹dzaj¹cymi pokazuj¹, ¿e sytuacja poszczególnych SKOK-ów jest bardzo ró¿na. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa mo¿e byæ determinowana zarówno przez czynniki zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne wzglêdem
przedsiêbiorstwa [Urbanowicz-Sojkin, 1999, s. 102], trzeba zauwa¿yæ, ¿e
w przypadku SKOK-ów zewnêtrzne determinanty konkurencyjnoœci s¹
bardzo zbli¿one, w zwi¹zku z czym prawdopodobnym czynnikiem
ró¿nicuj¹cym konkurencyjnoœæ bêd¹ czynniki wewnêtrzne. W zwi¹zku
z tym, ¿e pomiar umiejêtnoœci wymaga d³ugotrwa³ej obserwacji uczestnicz¹cej przedmiotem badañ by³a ocena wp³ywu zasobów posiadanych
przez poszczególne SKOK-i na osi¹gan¹ przez nie konkurencyjnoœæ.
Zgodnie z powy¿sz¹ obserwacj¹ badania zosta³y zaprojektowane zgodnie z za³o¿eniami szko³y zasobowej zarz¹dzania oraz J. Barney’a, który
uzna³, ¿e konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa utrzymywana mo¿e byæ tylko dziêki posiadaniu odpowiednich zasobów [Barney, 1991, s. 106–110].
Badanie mia³o charakter eksploracyjny i mia³o daæ odpowiedŸ na pytanie,
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czy warto zg³êbiaæ zagadnienie zasobów jako determinanty konkurencyjnoœci w sektorze spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych. Na
tym tle sformu³owano nastêpuj¹ce pytanie badawcze: Czy zasoby posiadane przez SKOK-i mog¹ determinowaæ osi¹gan¹ przez nie konkurencyjnoœæ?
W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono badania empiryczne. Wykorzystano w nich kwestionariusz ankiety, w którym znalaz³o
siê 50 pytañ dotycz¹cych wp³ywu zasobów ludzkich, rzeczowych, technologicznych, relacyjnych, informacyjnych, innowacyjnoœci, organizacyjnych i finansowych na konkurencyjnoœæ SKOK-ów. Lista zasobów
uwzglêdnionych w badaniach zosta³a wyznaczona arbitralnie przez autora, na podstawie wiedzy dotycz¹cej specyfiki funkcjonowania SKOK-ów.
Badanie zosta³o przeprowadzone na grupie 19 ekspertów, w sk³ad której
wesz³y osoby zarz¹dzaj¹ce w centralnej jednostce SKOK – Kasie Krajowej,
audytorzy niezwi¹zani z poszczególnymi kasami oraz specjaliœci zajmuj¹cy siê dzia³aniem systemu SKOK w Polsce. Badani zostali poproszeni
o ocenê wp³ywu poszczególnych zasobów na konkurencyjnoœæ osi¹gan¹
przez kasy na polskim rynku us³ug finansowych.
Wyniki badania pokaza³y, ¿e wed³ug opinii badanych ekspertów
zasoby w znacz¹cym stopniu determinuj¹ konkurencyjnoœæ unii kredytowych w Polsce. Œrednia obliczona ze wszystkich odpowiedzi uzyskanych
we wszystkich pytaniach kwestionariusza wynosi 4,25 (mog³a siê zawieraæ w przedziale od 1 do 5), co pokazuje, ¿e zasoby mog¹ w znacznym
stopniu determinowaæ konkurencyjnoœæ osi¹gan¹ przez SKOK-i w Polsce.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na za³o¿yæ, ¿e istniej¹ podstawy, ¿eby
pog³êbiæ badania w tym obszarze. Szczegó³owa analiza odpowiedzi
udzielonych przez osoby badane wskazuje, ¿e zasobami, które mog¹ mieæ
najwiêkszy wp³yw na konkurencyjnoœæ SKOK-ów, s¹ zasoby ludzkie, relacyjne i finansowe. Natomiast zasobami, które w ocenie ekspertów mia³y
najmniejszy wp³yw na budowanie konkurencyjnoœci kas, by³y zasoby
informacyjne, organizacyjne i zasoby technologiczne (rysunek 1).
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Rysunek 1. Ocena wp³ywu poszczególnych zasobów SKOK-ów na ich
konkurencyjnoœæ

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
W gospodarkach rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê konkurowanie jest
obecne we wszystkich sektorach rynku, zw³aszcza w sektorze us³ug,
gdzie s³u¿y równie¿ dostarczania wartoœci dodanej interesariuszom
[Dwyer, Kim, 2003, s. 480]. Dotyczy to tak¿e sektora us³ug finansowych,
a co za tym idzie – spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych.
W zwi¹zku z tym, ¿e na rynku kas obserwujemy znaczne zró¿nicowane,
a zewnêtrzne determinanty konkurencyjnoœci s¹ dla nich bardzo zbli¿one, prawdopodobnej przyczyny zró¿nicowania nale¿y szukaæ wewn¹trz
SKOK-ów.
Otrzymane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w grupie ekspertów mog¹ sugerowaæ, ¿e SKOK-i w budowaniu strategii konkurowania z innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na rynku us³ug finansowych w Polsce powinny szczególn¹ uwagê poœwiêciæ zdobywaniu
i rozwijaniu posiadanych przez siebie zasobów, gdy¿ mog¹ one stanowiæ
podstawê do osi¹gania lepszej konkurencyjnoœci. Rozwój nurtu zasobowego pokaza³, ¿e mo¿liwe jest empiryczne wyprowadzenie strategii
przedsiêbiorstwa w oparciu o profil posiadanych zasobów [Krupski,
2011, s. 6]. Sugeruje to, ¿e SKOK-i powinny skupiæ siê na diagnozowaniu
posiadanego przez siebie potencja³u zasobów jako podstawy planowania
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strategicznego. Szczegó³owa analiza uzyskanych wyników mo¿e wskazywaæ, ¿e w budowaniu strategii konkurowania SKOK-i powinny po³o¿yæ szczególny nacisk na zdobywanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich, relacyjnych i finansowych. Obserwacja specyfiki funkcjonowania
tych podmiotów sprawia, ¿e wynik ten nie jest zaskakuj¹cy. W kasach,
które dzia³aj¹ na zasadzie spó³dzielni, których celem statutowym jest
œwiadczenie swoich us³ug dla jak najwiêkszej liczby osób, posiadane
relacje zarówno z klientami, jak równie¿ w³adzami lokalnymi i centralnymi czêsto maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla wyboru tych w³aœnie instytucji. Ze wzglêdu na fakt, ¿e kasy dzia³aj¹ na rynku us³ug finansowych, na
którym p³ynnoœæ i rentownoœæ finansowa s¹ jednymi z najwa¿niejszych
wskaŸników osi¹ganych wyników ekonomicznych, nie jest zaskoczeniem
wskazanie zasobów finansowych jako jednych z wa¿niejszych dla budowania konkurencyjnoœci kas. Ciekawa wydaje siê te¿ analiza zasobów,
które w opinii ankietowanych ekspertów maj¹ mniejszy wp³yw na konkurencyjnoœæ kas. W ich opinii s¹ to zasoby technologiczne, organizacyjne
i informacyjne. SKOK-i s¹ instytucjami dzia³aj¹cy w tradycyjny sposób
i œwiadcz¹ swoje us³ugi dla klientów, dla których korzystanie z nowych
technologii i ulepszeñ nie ma decyduj¹cego znaczenia, co przek³ada siê na
mniejsze znaczenie zasobów technologicznych. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
struktura kas i sposób ich funkcjonowania jest odgórnie narzucony przez
organ zarz¹dczy w systemie SKOK – Kasê Krajow¹, zasoby organizacyjne
prawdopodobnie równie¿ maj¹ mniejsze znaczenie dla budowania konkurencyjnoœci kas ni¿ inne zasoby. Zaskakuj¹ce natomiast wydaje siê
wskazanie zasobów informacyjnych w grupie zasobów o mniejszym znaczeniu. W badaniu czynnik ten by³ reprezentowany przez miêdzy innymi
takie wskaŸniki, jak: dostêp do informacji nieformalnych, posiadane
know-how, czy wiedzê ukryt¹ w organizacji. Zasób ten w literaturze czêsto jest wymieniany jako jeden z najwa¿niejszych w warunkach wspó³czesnej gospodarki rynkowej [Hamel, Prahalad, 1990, s. 240], natomiast
zgodnie z opiniami badanych ekspertów w sektorze polskich unii kredytowych nie ma on kluczowego znaczenia.
Ze wzglêdu na brak pewnoœci co do reprezentatywnoœci próby badawczej oraz przeprowadzenia badania na specyficznej próbie badawczej, wyniki badania nie mog¹ byæ generalizowane na ogó³ populacji kas.
Wyniki te mo¿na potraktowaæ tylko jako wskazanie prawdopodobnych
zale¿noœci wystêpuj¹cych w ramach sektora SKOK-ów. Przeprowadzone
badania mog¹ wiêc staæ siê przyczynkiem do zg³êbienia tematu wp³ywu
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czynników zasobowych na konkurencyjnoœæ spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych na rynku us³ug finansowych.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest omówienie problematyki determinant konkurencyjnoœci spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych na polskim rynku us³ug
finansowych. Obserwacja specyfiki funkcjonowania SKOK-ów oraz ich œrodowiska konkurencyjnego pokaza³a, ¿e warunki zewnêtrzne, w jakich funkcjonuj¹
spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowych, s¹ zbli¿one, a pomimo to
osi¹gane przez nie wyniki konkurowania s¹ bardzo zró¿nicowane. Prawdopodobnej przyczyny takiego stanu nale¿a³o doszukiwaæ siê we wnêtrzu tych organizacji. W zwi¹zku z tym podstawowe pytanie, jakie przyœwieca podjêtym
rozwa¿aniom, odnosi siê do wp³ywu zasobów na osi¹gan¹ przez kasy konkurencyjnoœæ. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 19 ekspertów poruszaj¹cych siê w tematyce kas. Ca³oœæ rozwa¿añ osadzona zosta³a w ramach przekonañ nurtu zasobowego.
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(Summary)
The aim of the article is to discuss the issue of the determinants of competitiveness of Polish credit unions on the Polish financial market. Observation of the
specifics of the credit unions activity and their competitive environment has
showed that the external conditions in which they operate are similar, but the
achieved competitive results are diverse. Probable reasons of such difference
ought to be searched for inside these organizations. Consequently, the basic question to be analysed is related to the impact of resources on competitiveness of
SKOKs. A questionnaire survey was conducted on a group of 19 experts in the
subject of Polish credit unions. The whole discussion was carried out in the
resourced-based view.
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