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Synopsis. Udzia³owcy s¹ jedn¹ z wa¿niejszych grup interesu w banku spó³dzielczym. Celem opracowania by³o
okre�lenie zachowañ grupy interesu udzia³owców wobec macierzystego banku oraz ocena, czy banki spó³dzielcze
reprezentowane przez zarz¹d, przyczyniaj¹ siê do zaspokajania oczekiwañ w³a�cicieli. Pracê przygotowano na
podstawie badañ empirycznych przeprowadzonych na dobranej celowo próbie 112 u¿ytkowników gospodarstw
rolnych bêd¹cych udzia³owcami lub klientami banku spó³dzielczego.

Wstêp
Funkcjonowanie przedsiêbiorstwa na rynku opiera siê na stosunkach umownych miêdzy ró¿-

nymi partnerami. Przedsiêbiorstwo znajduje siê pod wp³ywem oddzia³ywania partnerów, usytu-
owanych zarówno wewn¹trz przedsiêbiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Podmioty zainteresowane
funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa i wp³ywaj¹ce na jego zachowania okre�la siê mianem grup
interesu, b¹d� grup nacisku (stakeholders). Dysponuj¹ oni zasobami i kompetencjami, które mog¹
udostêpniaæ przedsiêbiorstwu. Mog¹ tak¿e podejmowaæ dzia³ania, których efekty maj¹ istotne
znaczenie dla przetrwania, konkurencyjno�ci oraz wyników finansowych firmy [Go³êbiowski 2001].

Grupy interesów mog¹ wywieraæ nacisk wobec przedsiêbiorstwa, przez forsowanie korzyst-
nych dla siebie rozwi¹zañ. Si³a danej grupy interesu zale¿y od jej wielko�ci, zasobów i kompetencji.
Firma musi tym silniej reagowaæ na oczekiwania i roszczenia danej grupy, im bardziej jest od niej
uzale¿niona. Gra interesów poszczególnych grup zachodzi w ka¿dej organizacji. Sprawne funkcjo-
nowanie organizacji wymaga utrzymania równowagi miêdzy interesami i potrzebami poszczegól-
nych grup nacisku [Krupski 1999]. Przedsiêbiorstwu, które uzyskuje ponadprzeciêtn¹ rentowno�æ,
³atwiej jest zaspokajaæ oczekiwania i roszczenia wielu podmiotów. Taka firma ma tak¿e wobec nich
lepsz¹ pozycj¹ przetargow¹. Pomiêdzy przedsiêbiorstwem a grupami interesu zachodz¹ wspó³za-
le¿no�ci i relacje o charakterze konkurencyjnym lub kooperacyjnym, przy tym ka¿da grupa d¹¿y do
realizacji w³asnych celów i maksymalizacji korzy�ci. Cele i oczekiwania partnerów wobec przedsiê-
biorstwa s¹ czêsto sprzeczne, powoduj¹c konflikty interesów poszczególnych grup. Ryzyko wy-
st¹pienia konfliktów wymaga odpowiedniego zarz¹dzania relacjami miêdzy grupami nacisku. Po-
zwala to zarz¹dzaj¹cym przedsiêbiorstwem ³agodziæ sprzeczno�ci interesów pomiêdzy grupami na
korzy�æ firmy oraz wykorzystywaæ sk³onno�æ niektórych podmiotów do wspó³pracy.

Celem opracowania by³o okre�lenie zachowañ grupy interesu udzia³owców wobec macierzy-
stego banku oraz ocena, czy banki spó³dzielcze reprezentowane przez zarz¹d, przyczyniaj¹ siê do
zaspokajania oczekiwañ w³a�cicieli.

Grupy interesów banku spó³dzielczego
W banku spó³dzielczym do wewnêtrznych grup interesu zalicza siê mened¿erów i pracowni-

ków. Interesariusze zewnêtrzni to: w³a�ciciele, dostarczyciele kapita³u obcego (klienci pasywni),
us³ugobiorcy (klienci aktywni), w³adze i spo³eczno�æ lokalna. Grupy interesów banku spó³dzielcze-
go zaprezentowano na rysunku 1. O kierunkach rozwoju i wynikach dzia³ania banku spó³dzielczego
w znacznym stopniu decyduje zarz¹d oraz do�wiadczeni, o wysokich kwalifikacjach pracownicy.
Si³a wp³ywu tych grup na dzia³alno�æ organizacji jest silniejsza ni¿ samych w³a�cicieli. Udzia³owcy
uwzglêdniaj¹ ich postulaty przy podejmowaniu decyzji. Mened¿erowie oceniaj¹ sukces banku
przede wszystkim przez pryzmat kszta³towanych wyników finansowych, co mo¿e prze³o¿yæ siê na
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wysoko�æ uzyskiwanych wynagrodzeñ. Jako grupa interesu d¹¿¹ do zapewnienia presti¿u, silnej
pozycji w banku oraz niezale¿no�ci decyzyjnej i mo¿liwo�ci realizacji w³asnych koncepcji.

Celem funkcjonowania banku spó³dzielczego jako podmiotu o charakterze spó³dzielczym, jest dzia-
³anie w interesie cz³onków i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie us³ug bankowych. Dla w³a�cicieli banku
istotne znaczenie ma wiêc dostêpno�æ do us³ug bankowych oraz taniego kredytu. Z punktu widzenia
wniesionego kapita³u udzia³owego, g³ównymi miernikami oceny sukcesu banku powinna byæ stopa
zwrotu z inwestycji oraz perspektywy rozwojowe. Preferencje zarz¹du dla zwiêkszania nak³adów na
rozwój i umacnianie pozycji banku na rynku w d³u¿szej perspektywie mog¹ byæ sprzeczne z d¹¿eniem
udzia³owców do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w postaci dywidendy w krótkim okresie czasu
[Dahmen, Jacobi 2002]. Wyp³ata dywidend jest nadal rzadko�ci¹, ze wzglêdu na konieczno�æ dokapita-
lizowania i doinwestowania  banków spó³dzielczych. Zasada otwarto�ci i powszechnej dostêpno�ci do
spó³dzielni narzuca tendencjê okre�lania warto�ci udzia³ów na niskim poziomie. Udzia³y cz³onkowskie
nie s¹ traktowane jako forma inwestycji kapita³owej, raczej jako koszt lub op³ata umo¿liwiaj¹ca korzysta-
nie z us³ug bankowych. Z powodu niewielkiego zaanga¿owania kapita³owego, udzia³owcy nie s¹ zain-
teresowani zachowaniem wp³ywu na podejmowanie decyzji strategicznych. Czêsto nie korzystaj¹ na-
wet z podstawowego prawa, jakim jest uczestniczenie w walnym zgromadzeniu. W wyniku zaniku
aktywno�ci cz³onków nastêpuje zerwanie wiêzi organizacyjnych i spo³ecznych pomiêdzy nimi a spó³-
dzielni¹. Sytuacja taka rzutuje na sposób zarz¹dzania spó³dzielni¹. Nastêpuje alienacja kierownictwa od
�rodowiska cz³onkowskiego i wyodrêbnianie siê grup interesu ekonomicznego, tworz¹cych wewn¹trz
spó³dzielni organizacje nieformalne. Badania zagraniczne dowodz¹, ¿e przyczyny tych niekorzystnych
skutków polegaj¹ na tym, i¿ spó³dzielnie nie mobilizuj¹ swoich cz³onków i nie ograniczaj¹ dostepu do
spó³dzielni dla osób nie bêd¹cych udzia³owcami [Martinez, Trembley 2004].

Grup¹ wp³ywu w banku spó³dzielczym s¹ klienci aktywni bêd¹cy biorcami us³ug, za które musz¹
ponosiæ koszty w postaci p³aconych odsetek od kredytów, prowizji i op³at za dokonywane operacje
bankowe. Grupa ta oczekuje jak najni¿szych op³at. Osobn¹ grupê stakeholder stanowi¹ w³a�ciciele
kapita³u powierzonego, którzy s¹ klientami pasywnymi banku. Lokuj¹ oni swoje nadwy¿ki i oszczêd-
no�ci, oczekuj¹c sta³ego, mo¿liwie wysokiego oprocentowania. Klientami banku spó³dzielczego, za-
równo aktywnymi, jak i pasywnymi, s¹ tak¿e sami udzia³owcy. Ich cele i oczekiwania mog¹ byæ
sprzeczne w zale¿no�ci od tego z jak¹ rol¹ i grup¹ interesu aktualnie siê uto¿samiaj¹.

Materia³ i metodyka badañ
Opracowanie przygotowano na podstawie przeprowadzonych w latach 2009-2010 badañ opinii

rolników, których gospodarstwa zlokalizowane s¹ na obszarze 16 gmin województwa lubelskiego.
Badania zrealizowano stosuj¹c metodê wywiadu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na
próbie 136 podmiotów. Doboru gospodarstw dokonano w sposób celowy. Z punktu widzenia celu
opracowania wziêto pod uwagê opinie tylko tych przedstawicieli gospodarstw rolnych, którzy
korzystaj¹ z us³ug lokalnego banku spó³dzielczego. Próba liczy³a 112 podmiotów. W analizie mate-
ria³u wykorzystano wska�niki struktury, oceny �rednie oraz oceny wa¿one.
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Rysunek 1. Grupy intere-
sów banku spó³dzielczego
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Charakterystyka próby badawczej
gospodarstw rolnych

W�ród respondentów zdecydowan¹ wiêkszo�æ stano-
wili mê¿czy�ni � niemal 79%. Najliczniejsz¹ grup¹ byli kie-
rownicy gospodarstw rolnych w wieku od 45 do 54 lat
(33,8%) oraz od 35 do 44 lat (ponad 27%). Ponad 46% bada-
nych osób mia³a wykszta³cenie �rednie, a 1/3 wykszta³ce-
nie zawodowe. Bior¹c pod uwagê wielko�æ gospodarstw,
najwiêksz¹ reprezentacjê mia³y gospodarstwa o powierzch-
ni powy¿ej 10 do 15 ha (27,7%). Ponad 21% analizowanych
obiektów mia³o powierzchniê od 5 do 10 ha, a 17% � powy-
¿ej 15-20 ha. Najmniej liczn¹ by³a grupa gospodarstw o po-
wierzchni do 5 ha. Ponad po³owa respondentów (56%) wska-
za³a, ¿e w ich gospodarstwach uprawia siê zbo¿a. Niemal
30% zajmowa³o siê produkcj¹ jab³ek i owoców pestkowych,
a ponad 20% � warzyw. Uprawê tytoniu prowadzi³o 20 go-
spodarstw. Produkcj¹ trzody chlewnej zajmowa³y siê 23
gospodarstwa, a hodowl¹ byd³a mlecznego � 20. Informa-
cje na temat respondentów oraz prowadzonych przez nich
gospodarstw rolnych przedstawiono w tabeli 1.

W chwili przeprowadzania badañ ponad 55% respon-
dentów oceni³a sytuacjê finansow¹ swojego gospodarstwa
jako dobr¹, a 10% jako bardzo dobr¹. Oko³o 32% rolników
wyrazi³o opiniê, ¿e jest ona nienajlepsza. Jednocze�nie 30
osób, co stanowi 26,8% badanej populacji, okre�li³o, ¿e
sytuacja finansowa ich gospodarstwa w ci¹gu ostatnich 2-
3 lat pogorszy³a siê. Zanotowano du¿y odsetek osób, któ-
rzy pozytywnie ocenili sytuacjê finansow¹ gospodarstwa
w perspektywie ostatnich kilku lat � 37,5% rolników uwa¿a,
i¿ uleg³a ona poprawie, a 11% wskaza³o, ¿e poprawi³a siê
znacz¹co. Rolników zapytano o plany na najbli¿sze lata.
Po³owa u¿ytkowników gospodarstw zamierza w najbli¿szych

latach inwestowaæ w rozwój gospodarstwa dokonuj¹c inwestycji modernizacyjnych lub dokupu-
j¹c grunty. Blisko 43% osób uzale¿nia inwestowanie od sytuacji w rolnictwie i op³acalno�ci dzia³al-
no�ci rolniczej, a 31 rolników wskaza³o, i¿ zamierza rozwijaæ dzia³alno�æ produkcyjn¹ przez bardziej
intensywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Wyniki badañ
Przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e w bankach spó³dzielczych nastêpuje zerwanie wiêzi

organizacyjnych i spo³ecznych pomiêdzy cz³onkami a ich spó³dzielni¹. Bank spó³dzielczy przez
wielu udzia³owców przestaje byæ traktowany jako w³asno�æ, zaczyna byæ obiektem roszczeñ.
�wiadcz¹ o tym takie zjawiska, jak niski poziom aktywno�ci cz³onków i brak lojalno�ci wobec
swojej spó³dzielni. Badania ankietowe prowadzone by³y na próbie licz¹cej 136 podmiotów z tej
grupy. 42 ankietowanych, czyli 37,5% populacji, okre�li³o, ¿e osobi�cie lub wspó³ma³¿onek nale¿y
do grona udzia³owców banku spó³dzielczego. Jednocze�nie osoby te wskazywa³y na nisk¹ aktyw-
no�æ w organach przedstawicielskich banku. Ponad 76% rolników (32 osoby) deklaruj¹cych cz³on-
kostwo nie uczestniczy³o aktywnie w sprawach dotycz¹cych swego banku. Niespe³na 24% udzia-
³owców uczestniczy³o systematycznie w zwo³ywanych walnych zgromadzeniach. Dwie osoby
by³y reprezentantami Rady Banku, 1 sprawowa³a kierownictwo zasiadaj¹c w zarz¹dzie, a 4 osoby
by³y pracownikami banku. W badanym okresie 23 respondentów bêd¹cych udzia³owcami banku
spó³dzielczego (ok. 55% udzia³owców), korzysta³o z us³ug innych banków. Przyczyny braku lojal-
no�ci udzia³owców wobec swojego banku zaprezentowano na rysunku 2.
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Czynnikiem, który najsilniej wp³ywa³ na zachowanie udzia³owców by³a sugestia sprzedawcy przy
zakupie artyku³ów konsumpcyjnych w systemie kredytu ratalnego (ocena 3,1). Inne wymieniane przez
udzia³owców powody to mo¿liwo�æ korzystania z bankomatu (ocena 2,9), karty kredytowej, dokonywa-
nia operacji bankowych przez internet, a tak¿e korzystniejsze warunki uzyskania kredytów w postaci
ni¿szego oprocentowania i d³u¿szego okresu kredytowania (ocena 2,7). Opinie te wskazuj¹, ¿e istotne
staj¹ siê us³ugi o wy¿szym zaawansowaniu technologicznym. Procesy informatyzacji zachodz¹ tak¿e na
obszarach wiejskich. Wprowadzanie us³ug internetowych staje siê wiêc dla banków konieczno�ci¹.
Wiele banków spó³dzielczych nie ma jeszcze w³asnej strony internetowej, nie mówi¹c o bezpiecznym
systemie pozwalaj¹cym na dokonywanie operacji bankowych przez internet. Klienci, a tak¿e udzia³ow-
cy maj¹cy dostêp do internetu bêd¹ poszukiwaæ mo¿liwo�ci szybkiego i sprawnego dokonywania
operacji bankowych. Banki spó³dzielcze nie wprowadzaj¹c takich us³ug skazane s¹ na marginalizacjê.

O zjawisku oddalenia cz³onków od swojego banku �wiadczy równie¿ fakt, ¿e posiadanie udzia-
³ów banku nie jest czynnikiem, który w wiêkszym stopniu decyduje o wspó³pracy z bankiem.
Korzystanie z us³ug lokalnego banku spó³dzielczego jest zdeterminowane posiadaniem rachunku
rozliczeniowego w tym banku. Na tê przyczynê wskaza³o 88% udzia³owców (37 osób). W opinii 35
udzia³owców (83%) o wspó³pracy decyduje bliskie po³o¿enie placówki bankowej. Dla 25 osób
(60%) istotna jest pomoc pracowników banku w trakcie ca³ej procedury kredytowej. Tylko 24
udzia³owców okre�li³o, ¿e powodem korzystania z us³ug banku spó³dzielczego jest posiadanie
udzia³ów banku i �wiadomo�æ bycia jego w³a�cicielem.

Celem dzia³ania banku bêd¹cego spó³dzielni¹ jest dzia³anie na korzy�æ cz³onków i zaspokajanie
ich potrzeb w zakresie us³ug mo¿liwych do realizacji przez bank. Rolnicy-udzia³owcy wyrazili opinie
na temat korzy�ci, jakie uzyskuj¹ bêd¹c cz³onkami lokalnego banku spó³dzielczego (rys. 3).
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Rysunek 2. Powody, dla których cz³onkowie banków spó³dzielczych korzystaj¹ z us³ug banków
konkurencyjnych (ocena �rednia)
Klucz: 4 � zdecydowanie tak, 3 � raczej tak, 2 � raczej nie, 1 � zdecydowanie nie, 0 � trudno powiedzieæ
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 3. Korzy�ci wynikaj¹ce z posiadania udzia³ów banku spó³dzielczego
Klucz: 4 � zdecydowanie tak, 3 � raczej tak, 2 � raczej nie, 1 � zdecydowanie nie, 0 � trudno powiedzieæ.
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Spo�ród grupy 42 cz³onków lokalnych banków, dziewiêciu uwa¿a, ¿e nie czerpie ¿adnych korzy�ci z
faktu bycia w³a�cicielem banku. Grupa ta stanowi ponad 21% wszystkich udzia³owców. Najbardziej
odczuwaln¹ przez pozosta³ych udzia³owców korzy�ci¹ s¹ uproszczone procedury bankowe (ocena
�rednia 3,2). Wskazywano tak¿e, i¿ ³atwiejszy jest dostêp do kredytów dla cz³onków, ni¿ dla innych
klientów (ocena 3,0).  Banki �wiadcz¹ tak¿e na rzecz swoich cz³onków us³ugi doradcze, za które nie
pobieraj¹ op³at (2,9). Mo¿na powiedzieæ, ¿e niektóre lokalne banki, podejmuj¹ starania, by zaspokajaæ
potrzeby swoich w³a�cicieli w zakresie u³atwienia dostêpu do us³ug bankowych. Przy tym dzia³ania te
nie s¹ zdecydowane (najwy¿sze oceny bliskie 3) i nie wszyscy udzia³owcy je zauwa¿aj¹ � tylko nieco
ponad po³owa udzia³owców (od 22 do 24 osób) pozytywnie oceni³a czynniki, które uzyska³y najwy¿sze
oceny. Rolnicy-udzia³owcy wskazali tak¿e na korzy�ci w postaci ni¿szego oprocentowanie kredytów, a
tak¿e ni¿szych stawek prowizji i op³at bankowych stosowanych przez banki wobec swoich w³a�cicieli.
Stosowanie takich udogodnieñ dla udzia³owca musi byæ uzasadnione przez bank jego lepsz¹ sytuacj¹
ekonomiczn¹ i lepsz¹ zdolno�ci¹ kredytow¹, poniewa¿ prawo nie pozwala na oferowanie takich korzy-
�ci. Ustawa Prawo bankowe (art. 79) zabrania bankom spó³dzielczym, w odniesieniu do swoich cz³on-
ków, stosowania szczególnych preferencji w formie korzystniejszych warunków, a w szczególno�ci
korzystniejszych stóp procentowych, od ogólnie stosowanych przez bank dla danego rodzaju umowy.
Stan prawny dyskryminuje wiêc samorz¹d spó³dzielni i marginalizuje sferê spo³eczn¹, a narzuca bankom
zachowania komercyjne. Tylko 7 udzia³owców banku wskaza³o, ¿e korzy�ci¹ jest wyp³acana dywiden-
da. Jak ju¿ wskazano wyp³ata dywidendy jest rzadko�ci¹ w bankach spó³dzielczych ze wzglêdu na
wymóg zwiêkszania funduszy w³asnych oraz konieczne inwestycje technologiczne.

Grupami interesu w po�redni sposób zainteresowanymi dzia³alno�ci¹ banku s¹ pañstwo i spo-
³eczno�æ lokalna. Spó³dzielnia jest organizacj¹ ukszta³towan¹ przez lokalne warunki i powinna
skupiaæ swoj¹ uwagê na spo³eczno�ci, w której istnieje i funkcjonuje. Spó³dzielczo�æ bankowa
przez swój lokalny charakter mo¿e byæ promotorem przedsiêbiorczo�ci oraz inicjatorem przedsiê-
wziêæ rozwojowych gmin i �rodowiska wiejskiego. Respondenci wyrazili swoje opinie na temat
przedsiêwziêæ podejmowanych przez bank spó³dzielczy na rzecz �rodowiska lokalnego (tab. 4).

Klienci banków spó³dzielczych okre�lili, ¿e banki podejmuj¹ nieznaczn¹ wspó³pracê z instytu-
cjami otoczenia i obs³ugi rolnictwa i biznesu oraz staraj¹ siê informowaæ klientów o mo¿liwo�ciach
pozyskania funduszy na rozwój obszarów wiejskich i przeprowadzaæ w tym zakresie szkolenia.
Innych inicjatyw banki raczej nie podejmuj¹ (oceny poni¿ej 2,5). Udzia³owcy ocenili aktywno�æ
banków w �rodowisku lokalnym znacznie ostrzej ni¿ klienci, którzy nie s¹ ich w³a�cicielami. W
przekonaniu udzia³owców bank nie podejmuje inicjatyw w ¿adnym zaprezentowanym obszarze.
Surowsze opinie cz³onków o dzia³aniach podejmowanych przez bank mo¿e �wiadczyæ o ich nieza-
dowoleniu i braku akceptacji dla podejmowanych przez bank dzia³añ.
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Mimo niewielkiej aktywno�ci banków w �rodowisku, w którym funkcjonuj¹ ich dzia³alno�æ do-
brze i bardzo dobrze oceni³o 62,5% klientów oraz 59% udzia³owców. Ocena wa¿ona wynios³a 3,6 (w
skali od 0 do 5). Na tle banków komercyjnych banki spó³dzielcze oceniono na ni¿szym poziomie �
ocena 3,4. Jednocze�nie 43% udzia³owców i 39% klientów banków spó³dzielczych nie widzia³o ró¿ni-
cy pomiêdzy dzia³alno�ci¹ banków komercyjnych i spó³dzielczych. Wraz z procesami ³¹czenia postê-
puje zjawisko liczby banków  i przenoszenia central z gmin wiejskich do miast. Bank spó³dzielczy
upodabnia siê do banku komercyjnego, co mo¿e skutkowaæ oddaleniem od klientów i cz³onków.

Podsumowanie
Udzia³owcy s¹ jedn¹ z wielu grup interesu w banku spó³dzielczym. W opinii respondentów

cz³onkom nie oferuje siê lepszych warunków obs³ugi ni¿ innym klientom. Zanika ich aktywno�æ
oraz lojalno�æ wobec swojej spó³dzielni. Udzia³owcy rezygnuj¹ z  w³a�cicielskiego prawa do wp³y-
wu na podejmowane decyzje. �le oceniaj¹ tak¿e inicjatywy podejmowane przez bank w �rodowi-
sku lokalnym. �wiadczy to o niezadowoleniu udzia³owców i braku akceptacji dla podejmowanych
przez banki dzia³añ.

Summary
The shareholders are one of the interest groups of cooperative bank. According to respondents� opinion the

members are not offered better service conditions than another clients. Their activity as well as loyalty towards
cooperative bank are extremely low. The shareholders resign from their owner right to have an impact on
decision. Their opinions concerning banks� initiatives in local environments are also negative.
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