
Rynek us∏ug bankowych jest interesujàcym obszarem
badaƒ w zakresie organizacji rynku i konkurencji. Teo-
ria organizacji rynku wskazuje na  - potwierdzanà em-
pirycznie tak˝e w bankowoÊci1 -  zale˝noÊç przyczyno-
wo-skutkowà. Polega ona na tym, ˝e struktura rynku
(koncentracja poda˝y) determinuje  strategie firm, wy-
wo∏ujàc okreÊlone efekty oceniane nast´pnie ze spo-
∏ecznego punktu widzenia, m.in. poprzez efektywnoÊç
produkcyjnà i alokacyjnà. Wed∏ug tej koncepcji, kon-
centracja poda˝y produktu prowadzi do ujawnienia si´
w∏adzy gospodarczej (market power, si∏a rynkowa).
Umo˝liwia  ona najwi´kszym firmom manipulowanie
cenami  i podobnymi wielkoÊciami (jakoÊç, koszty re-
klamy), co powoduje wypaczenia konkurencji i ∏ama-
nie regu∏ gry rynkowej2. Wysoka koncentracja jest ∏à-
czona z wyst´powaniem silnych barier wejÊcia do bran-
˝y. W∏adze regulacyjne monitorujà stan koncentracji
poda˝y i interweniujà, gdy ich zdaniem taka koncentra-
cja rynku (monopolizacja) powoduje znaczne straty
spo∏eczne. W sektorze bankowym w∏adze regulacyjne
stajà przed dodatkowym problemem - na ile struktura
rynku wp∏ywa na stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo obrotu

finansowego, a tak˝e jak mo˝e to wp∏ynàç na polityk´
monetarnà. Konkurencja na rynku produktów jest tak-
˝e  jednym z istotnych mechanizmów kontroli w teorii
corporate governance. Znaczenie konkurencyjnoÊci
rynku wzrasta, gdy w systemie w∏adania korporacyjne-
go brak jest innych mechanizmów dyscyplinujàcych
efektywne zachowania mened˝erów - np. wyst´puje
silna dyspersja praw w∏asnoÊci akcji, nie ma rozwini´-
tego rynku kapita∏owego czy te˝ u∏omnie dzia∏a rynek
talentów mened˝erskich.

Celem tego opracowania jest okreÊlenie struktury
wybranych rynków us∏ug bankowych za pomocà meto-
dy wskaênikowej koncentracji, zmian stopnia koncen-
tracji tych rynków w latach 90. na tle koncentracji
w wybranych zagranicznych systemach bankowych.
Intencjà autora by∏o równie˝ zwrócenie uwagi, ˝e kon-
centracja na rynku us∏ug finansowych mo˝e wp∏ywaç
na stabilnoÊç i efektywnoÊç systemu finansowego.

Metodyka

Struktura rynku poda˝y produktów bankowych mo˝e
byç okreÊlana przez liczb´ banków oferujàcych okreÊlo-
ny produkt bankowy (us∏ug´) oraz proporcj´ ich udzia-
∏ów w ca∏kowitym rynku tego produktu. Rynek charak-
teryzuje si´ koncentracjà absolutnà zale˝nà od liczby
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1 M.in. przez  Molyneux (1997), Ruthenberg (1991). W USA równie˝ wykazy-
wano istnienie tej zale˝noÊci w niektórych grupach banków, niemniej dysku-
sja trwa miedzy koncepcjami „struktura - zachowania-wyniki” a koncepcjà
„efektywnoÊç - wyniki”. Szerzej  o dyskusjji m.in. Konopielko (1999).
2 ¸yszkiewicz (2000).
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wszystkich firm sk∏adajàcych si´ na dany rynek, oraz
koncentracjà wzgl´dnà, czyli rozk∏adem udzia∏ów
w rynku. Obni˝enie liczby firm na rynku skutkuje
wzrostem ich udzia∏ów w rynku. W tym przypadku
wzrost koncentracji absolutnej nast´puje w wyniku re-
dukcji koncentracji wzgl´dnej. 

W badaniach stanu konkurencji poszukiwano
kompleksowego wskaênika koncentracji, który od-
zwierciedla∏by nie tylko ostatecznà liczb´ firm na ryn-
ku, ale tak˝e ich wzgl´dnà wielkoÊç. Do tej pory nie
uda∏o si´ opracowaç jednego, najlepszego miernika
koncentracji. W zale˝noÊci od potrzeb i dost´pnoÊci da-
nych stosuje si´ g∏ównie wskaênik koncentracji CR,  in-
deks przeci´tnej koncentracji na rynku Herfindahla-
Hirschmana, wskaênik dynamiki koncentracji Grossac-
ka, oraz wspó∏czynnik koncentracji Giniego ilustrowa-
ny najcz´Êciej krzywà Lorenza.

Powszechnie stosowane sà wskaêniki koncentracji
(wskaênik dyskretny koncentracji), tzw. concentration
ratio: CRn, gdzie n oznacza liczb´ najwi´kszych firm,
których suma udzia∏ów zosta∏a odniesiona do ca∏oÊci
rynku (np. CR5, CR8). Oddajà one jedynie udzia∏ w ryn-
ku g∏ównych firm, pomijajàc wp∏yw pozosta∏ych pod-
miotów na struktur´ rynku. Odczytywane sà g∏ównie
jako wyznaczniki stopnia zmonopolizowania poda˝y
w sektorze3.

Wskaênik opracowany przez O. Herfindahla
i J. Hirschmana cechuje si´ komplementarnoÊcià, gdy˝
jest wyliczany z danych o wszystkich podmiotach ryn-
ku4. Indeks Herfindahla od czasów wykorzystania go
na szerszà skal´ przez w∏adze antymonopolowe USA
do badania konkurencji w przemyÊle stalowym,  po-
wszechnie znany jest jako HH Index i odczytywany ja-
ko syntetyczny miernik si∏y rynkowej. Wskaênik prze-
ci´tnej koncentracji Herfindahla-Hirschmana jest obli-
czany wg wzoru: 

(1)

Stanowi on sum´ kwadratów procentowych udzia-
∏ów podmiotu i w rynku P w kolejnoÊci malejàcej, ze
zbioru n wszystkich wytwarzajàcych podmiotów.

Wspó∏czynnik HH jest szczególnym przypadkiem
równania:  

2)

gdzie Pi jest udzia∏em w rynku podmiotu i, zaÊ α jest
parametrem elastycznoÊci, okreÊlanej na podstawie
udzia∏u w rynku du˝ych firm w stosunku do ma∏ych
firm w populacji. Gdy α przyjmuje du˝e wartoÊci, ozna-
cza to, ˝e waga ma∏ych firm w populacji jest ma∏o istot-
na. Gdy α zbli˝a si´ do 0, wskaênik H przyjmuje war-
toÊç równà liczbie firm, tzn. n firm o takiej samej wiel-
koÊci (H = 1/n); wskaênik ten zmniejsza si´ ze wzro-
stem n. Szczególnym przypadkiem równania (2) jest
indeks Herfindahla, który zaproponowa∏ zastosowanie
α = 2, co pozwala na stosowanie indeksu w zbiorach
o du˝ym zró˝nicowaniu wielkoÊci podmiotów. Im
wi´ksza wartoÊç wyliczonego  wg równania (1) indek-
su, tym bardziej skoncentrowany jest badany rynek
i tym wi´ksza mo˝e byç si∏a rynkowa przedsi´biorstw
dzia∏ajàcych na nim. Wi´c:

1/n < HH < 1, (3)

gdzie HH = 1 oznacza monopol,  zaÊ HH = 1/n oznacza,
˝e podmioty majà taki sam udzia∏ w rynku. Wyliczenie
HH dla rynku z wiodàcà firmà o 70% udziale wyka˝e
wartoÊç indeksu na poziomie 0,49, dla wy˝szych kon-
centracji praktycznie nie jest stosowany.  Wskaênik HH
ma interpretacj´ analitycznà i precyzyjnie mierzy si∏´
rynkowà. Najcz´Êciej jest stosowany i najbardziej u˝y-
teczny jest dla oligopoli, gdy przybiera wartoÊci 0,10 -
0,25, co odpowiada klasycznemu CR4 w przedziale 50-
70%. Wskaênik HH zmniejsza si´ wraz ze zmniejsze-
niem zró˝nicowania udzia∏ów w rynku i ze wzrostem
liczby podmiotów. Wi´kszy wp∏yw na wielkoÊç wskaê-

Wykres 1 Krzywa Lorenza rynku kredy-
tów w latach 1991-2000 (kredyt dla pod-
miotów niefinansowych i jednostek bud˝e-
towych, banki komercyjne m = 50)

èród∏o: opracowanie w∏asne.

3 Mo˝na równie˝  wyliczyç wspó∏czynnik koncentracji poda˝y kredytu
z uwzgl´dnienienm  strumienia finansowania  z zagranicy (kredyty zaciàgni´-
te bezpoÊrednio za granicà) oraz  kredytów udzielonych podmiotom zagra-
nicznym, czyli  CRn = (Pn - En)/(Pt - Et + It), gdzie Pn to poda˝ n najwi´kszych
banków, En - suma kredytów udzielona przez banki n przedsi´biorstwom za-
granicznym, Pt - ca∏oÊç poda˝y kredytu w kraju, Et - ca∏oÊç kredytów udzielo-
nych zagranicy, It - ca∏oÊç kredytów udzielonych przez banki z zagranicy
przedsi´biorstwom krajowym).

4  A.O Hirschman (1964): The Paternality of an Index. „American Economic
Review”, wrzesieƒ, s. 761.

  HH Pi= ∑ 2.

 H Pi= ∑ α ,



nika majà podmioty, których udzia∏ w rynku znacznie
przewy˝sza Êrednià arytmetycznà. Wraz ze wzrostem licz-
by podmiotów na rynku (n) roÊnie wp∏yw du˝ych pod-
miotów w populacji (gdy s = 1/n, to dla n ⇒ ∞ s ⇒ 0).

W badaniach cz´sto wykorzystuje si´ informacje
o udziale w rynku tylko m najwi´kszych banków
z ogólnej liczby n banków, co powoduje zawy˝enie
wskaênika. Aby wyeliminowaç te ograniczenia, Barina
(1986)5 zaproponowa∏ u˝ycie zmodyfikowanego wspó∏-
czynnika  HH.  Poniewa˝ udzia∏ firmy i w rynku  mo˝-
na przedstawiç jako: 

si = xi + s,

gdy xi jest odchyleniem od wartoÊci Êredniej arytme-
tycznej, stàd  mo˝emy zapisaç: 

(4)

po przekszta∏ceniach Barina otrzymujemy:

(5)

gdzie:
n - liczba wszystkich podmiotów dzia∏ajàcych na

danym rynku,
m - liczba podmiotów, których udzia∏y sà znane

i wykorzystane w badaniu, 
si - udzia∏ podmiotu w rynku i w rankingu malejà-

cym  m firm dzia∏ajàcych na rynku,
s - Êrednia arytmetyczna, wyliczona jako iloraz su-

my  m udzia∏ów w rynku oraz liczb´ m podmiotów.
Zaletà indeksu HH jest precyzja pomiaru si∏y ryn-

kowej, gdy dost´pne sà  dane empiryczne. Do jego okre-
Êlenia sà bowiem wymagane informacje o wszystkich
uczestnikach rynku cz´sto niedost´pne powszechnie.
Indeks HH mo˝na odczytywaç jako poprawnà miar´
zmian dobrobytu spo∏ecznego  przy marginalnych
zmianach konfiguracji rynkowej w kierunku optimum
Pareto (¸yszkiewicz, 2000). Ponadto, mo˝liwe jest okre-
Êlenie koncentracji rynku z wykorzystaniem ró˝nych
parametrów, np. liczby punktów sprzeda˝y us∏ug.

Prawid∏owa analiza koncentracji poda˝y wymaga po-
prawnego okreÊlenia w∏aÊciwego produktu i rynku. Mo˝-
na przyjàç, ˝e zbiór podmiotów sektora bankowego, za
sprawà regulacji prawa bankowego, jest jednoznacznie
okreÊlony, choç nie obejmuje wszystkich podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi poÊrednictwa finansowego (paraban-
ki). Przepisy prawa bankowego determinujà form´ praw-
nà podmiotów rynku, warunki jakie muszà spe∏niaç pod-
mioty chcàce dzia∏aç na rynku (licencjonowanie), formy

wejÊcia do bran˝y i wyjÊcia z niej, parametry i cechy nie-
których produktów, sk∏ad i kwalifikacje osób zarzàdzajà-
cych. Prawo bankowe zak∏ada równie˝ kontrol´ konku-
rencji i struktury akcjonariatu banków, czemu ma s∏u˝yç
obowiàzek powiadamiania w∏adz nadzorczych o posiada-
niu przez jednego akcjonariusza okreÊlonych pakietów ak-
cji banku6. Banki poprzez swojà dzia∏alnoÊç tworzà okre-
Êlone rynki produktów lub us∏ug finansowych. Mo˝na
wyró˝niç m.in. rynek deponowania oszcz´dnoÊci (rynek
depozytów)  oraz  rynek po˝yczek i kredytów. 

Przyjmijmy, ˝e produkty oferowane przez banki  - tak
po stronie depozytowej, jak i kredytowej, pomimo wysi∏-
ków banków dla ich marketingowego zró˝nicowania sà
w wysokim stopniu substytucyjne i wykazujà wysokà ela-
stycznoÊç cenowà. Pozwoli nam to na metodologicznie po-
prawne - w ramach produkcyjnego modelu banku, okreÊle-
nie granicy rynku jako granicy bran˝y, jak równie˝ na ana-
lizowanie, po przyj´ciu pewnych uproszczeƒ kategorii za-
gregowanych danych bilansowych. W tym przypadku b´-
dà to „nale˝noÊci od sektora niefinansowego i bud˝etowe-
go ogó∏em” oraz  „zobowiàzania wobec sektora niefinanso-
wego ogó∏em” jako „produktu finalnego” banków7.

Przyj´cie w badaniu koncentracji nadmiernie szcze-
gó∏owej segmentacji produktowej rynku (czy obszaru) po-
woduje przeszacowanie stopnia koncentracji i odwrotnie,
zbyt szeroka agregacja produktów prowadzi do niedosza-
cowania stopnia koncentracji. Mamy z tym do czynienia
w badaniu rynku kredytów - zaw´˝enie rynku, np. do kre-
dytów hipoteczno-mieszkaniowych, uka˝e znacznie wy˝-
szy stopieƒ koncentracji; w koƒcu 2000 r. w Polsce indeks
HH dla tego segmentu rynku wyniós∏ 0,329.

Koncentracja rynku kredytów i depozytów w
Polsce

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano dane za-
gregowane banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Pol-
sce8. Ze wzgl´du na dost´pnoÊç danych przyj´to za∏o-
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5 Im  mniesza jest ró˝nica n - m,  tym mniejsza jest ró˝nica mi´dzy HH a
HHm, gdy m jest znaczàco wi´ksza wzgl´dem n (np. powy˝ej 80% wartoÊci
rynku), w rankingu malejàcym, tym bardziej wartoÊci wskaêników sà zbie˝ne.

6 Istnieje obowiàzek zawiadamiania w∏adz nadzorczych o posiadaniu ponad
5% pakietów akcji przez jednego akcjonariusza, o zamiarze przej´cia kolejne-
go 10% pakietu akcji, oraz obowiàzek uzyskania zgody na przeniesienie akcji
przekraczajàcych 20%, 33%, 50% lub 75% g∏osów na walnym zgromadzeniu.
7 Rozwa˝ane sà dwa modele funkcjonowania banku. W modelu produkcyj-
nym bank jest traktowany jako podmiot, który u˝ywa kapita∏u i pracy dla wy-
tworzenia strumienia kredytów i depozytów uwa˝anych za „produkty banko-
we”.  W modelu poÊrednictwa za g∏ównà dzia∏alnoÊç banku uwa˝a si´ poÊred-
nictwo finansowe, czyli  Êwiadczenie „us∏ug finansowych”,  w tym przyjmo-
wanie depozytów i ich konwersj´ na kredyty  i inwestycje. W zale˝noÊci od
przyjmowanego modelu, ró˝ne sà definicje kosztów. Szerzej m.in. S. Heffer-
nan (1996): Modern banking in theory and practice. Wiley, Chichester, s.124.
8 èród∏a danych: powszechnie dost´pne zestawienia rankingowe opracowane
przez „Rzeczpospolità” i „Gazet´ Bankowà”,  za lata od 1993 do 2000 r., obej-
mujàce grup´ 50 najwi´kszych banków (m). Udzia∏ tej grupy banków  w danej
kategorii poda˝y kszta∏towa∏ si´ powy˝ej 72% ca∏oÊci obliczonej dla systemu
bankowego, bez NBP. Za liczb´ wszystkich banków funkcjonujàcych na ryn-
ku (n) przyj´to kategori´ „liczba banków komercyjnych” z opracowaƒ Sytu-

acja finansowa banków w...., z lat 1994 do 2000, dane na dzieƒ 31 grudnia da-
nego roku oraz dane kwartalne za lata 1996-2000, obejmujàce wszystkie ban-
ki sprawozdajàce do NBP. Banki spó∏dzielcze zosta∏y zgrupowane regionalnie.
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˝enie, ˝e badanymi produktami b´dzie suma kredytów
udzielonych przez banki klientom spoza sektora finan-
sowego - osobom fizycznym, przedsi´biorstwom i in-
stytucjom bud˝etowym - oraz suma depozytów, przyj´-
tych od tych samych grup klientów9. Znaczenie tak
okreÊlonych kategorii poda˝owych us∏ug bankowych
w strukturze aktywów i pasywów ogó∏u banków w Pol-
sce w 1999 r. ilustruje wykres 210. 

W latach 1989-1992 bardzo dynamicznie ros∏a
liczba banków komercyjnych, najwi´cej banków ko-

mercyjnych (87) dzia∏a∏o w 1993 r. (wykres 3). Dyna-
miczny rozwój nowo powsta∏ych banków powodowa∏,
˝e koncentracja rynku kredytów dla klientów i sektora
bud˝etowego systematycznie mala∏a. By∏o to po-
wszechnie odczytywane jako wzrost konkurencji
w sektorze bankowym w wyniku funkcjonowania coraz
wi´kszej liczby banków. 

Analiza klasycznych wskaêników CR wskazuje, ˝e
minimum koncentracji nastàpi∏o w 1998 roku, kiedy 5
najwi´kszych banków posiada∏o w swoich aktywach
35,7% wszystkich kredytów analizowanej kategorii.
Rynek depozytów klientów niefinansowych by∏ znacz-
nie bardziej skoncentrowany: CR5 wynosi∏ 52%, co sta-
nowi∏o minimum w badanym okresie. Od tego momen-
tu obserwujemy wzrost koncentracji.

9 W dalszej cz´Êci opracowania kategoria ta - nale˝noÊci od sektora niefinan-
sowego (klientów) i sektora bud˝etownego - jest okreÊlana skrótowo jako „kre-
dyty”, „kredyty dla gospodarki”.
10 Wg Bilansowe wyniki finansowe banków w 1998 roku. Warszawa GUS
1999, s. 34.

Wykres 2 Struktura aktywów
przychodowych banków ogó∏em (netto)
wg stanu na 31.12.1999 r.

èród∏o: GUS, 2000.

Wykres 3 Dynamika populacji banków
w Polsce 1989-2000 (z BG˚, bez banków
spó∏dzielczych, rok do roku, na 31.12)

èród∏o: dane NBP.

Wykres 4 Koncentracja (CR) rynku
kredytów dla gospodarki (podmioty
niefinansowe i sektor bud˝etowy) w
latach 1993-2000

Wykres 5 Struktura pasywów banków
ogó∏em wg stanu na 31.12.1999 r.

èród∏o: obliczenia w∏asne, na próbie m = 50 banków èród∏o: GUS, 2000.



Zmodyfikowany wskaênik Herfindahla-Hirschma-
na11 (wykres 6) - obliczony na podstawie danych z pró-
by 50 najwi´kszych banków - wykazuje, ˝e najni˝sza
koncentracja na badanym rynku kredytów wystàpi∏a
w 1996 r.  i od tego czasu roÊnie. Z wyliczeƒ dla
wszystkich banków wynika jednak, ˝e do koƒca 1998 r.
wskaênik HH si´ zmniejsza∏, wskazujàc na obni˝enie
koncentracji12. W 1999 r. na wzrost koncentracji rynku
wyraênie wp∏yn´∏y: fuzja Grupy Pekao SA, przej´cie
Pierwszego Komercyjnego Banku SA przez Powszech-
ny Bank Kredytowy  SA oraz przej´cie Banku Energety-
ki przez BISE SA. O skali koncentracji  poda˝y w gru-
pie najwi´kszych banków mo˝e te˝ Êwiadczyç fakt, ˝e
w 1999 r. 15. bank w rankingu by∏ ponad 14-krotnie
mniejszy od najwi´kszego banku, natomiast w 1998 r.
jedynie szeÊciokrotnie. 

W 2000 r. obserwujemy nieznaczne obni˝enie kon-
centracji, za sprawà zwi´kszenia si´ udzia∏ów w rynku
banków Êrednich oraz  s∏abszej dynamiki pozyskiwania
klientów przez najwi´ksze banki. W koƒcu 2000 r. kon-
centracja rynku kredytów dla gospodarki wynosi∏a HH
= 0,0758. Teoretycznie, takà samà si∏´ konkurencji uzy-
skalibyÊmy, gdyby na rynku funkcjonowa∏o 13 banków
o takiej samej wielkoÊci. Pomimo wzrostu koncentracji
w sektorze bankowym od 1998 r. najwi´ksze banki nie
odzyska∏y  jeszcze si∏y rynkowej, wyra˝onej indeksem
HH, którà dysponowa∏y na poczàtku lat 90. Porównujàc
te wartoÊci nale˝y mieç na uwadze wielkà jakoÊciowà
zmian´  tego rynku oraz gospodarki w latach 90., zwià-

zanà z dokonujàcà si´  transformacjà ustrojowà. Pomi-
mo zmian technologicznych i w∏asnoÊciowych, podsta-
wowe funkcje banków sà kontynuowane i rozwijane, co
uzasadnia porównywanie uzyskanych w tej dekadzie
wyników (indeks HH). Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e na
poczàtku lat 90. w niektórych regionach  koncentracja
(si∏a rynkowa) by∏a jeszcze wi´ksza za sprawà genezy
i silnej regionalizacji, najwi´kszych wówczas, banków
tzw. dziewiàtki.  

Rynek depozytów od klientów sektora niefinanso-
wego i bud˝etowego cechuje si´ wy˝szà koncentracjà,
ale mniejszà zmiennoÊcià ni˝ rynek kredytów. Jednak
i na tym  rynku obserwowaliÊmy w 2000 r. zmniejsze-
nie koncentracji. Jak mo˝na przypuszczaç, by∏o to  spo-
wodowane dzia∏alnoÊcià nowych sieci bankowych
(Millenium, Handlobank, LUKAS Bank, mBank) oraz
rozwojem wielu ma∏ych banków, np. auto-banków.

Uwzgl´dniajàc obecnie dost´pne informacje z ryn-
ku o planowanych oraz realizowanych po∏àczeniach
i fuzjach banków13 oraz przyjmujàc, ˝e po∏àczenia te
nie os∏abià pozycji rynkowej (czyli aktywa nowego ban-
ku nie b´dà mniejsze od sumy aktywów banków ∏àczo-
nych), mo˝na prognozowaç, ˝e w koƒcu 2001 r. kon-
centracja rynku, mierzona wskaênikiem HH, zbli˝y si´
do poziomu z 1994 r., czyli oko∏o HH = 0,09. Znacznie
wzroÊnie stopieƒ dominacji na  rynku,  gdy˝ 5 najwi´k-
szych banków mo˝e udzieliç oko∏o 60% kredytów dla
gospodarki. Jak wskazujà ostatnie doÊwiadczenia
Finlandii i Szwajcarii14, wzrost udzia∏ów w rynku naj-
wi´kszych banków mo˝e post´powaç dalej. 

Wzrostowi koncentracji w ostatnich latach w Pol-
sce towarzyszy rozwój iloÊciowy sieci bankomatów
i placówek banków, co skutkuje zwi´kszeniem dost´p-
noÊci us∏ug dla klientów. Ze wzgl´du na mniejszà g´-
stoÊç tej sieci w Polsce ni˝ w krajach europejskich oraz
koniecznoÊç racjonalizacji jej rozmieszczenia, rozwój
iloÊciowy b´dzie trwa∏ a˝ do momentu upowszechnie-
nia si´ nowych kana∏ów dystrybucji us∏ug (bankowoÊç
elektroniczna). Wskaênik koncentracji HH, obliczony
na podstawie liczby placówek bankowych (bez banków
spó∏dzielczych i bez bankomatów), wyniós∏ - wg da-
nych na koniec 1999 r. - 0,0996. W zwiàzku z planowa-
nymi po∏àczeniami banków w koƒcu 2001 r. koncentra-
cja mo˝e wzrosnàç do HH = 0,1108, choç i tak pozosta-
nie na niskim poziomie (np. w porównaniu z W∏ocha-
mi, gdzie HH = 0,16)15.
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11 Obliczony wg wzoru  (5).
12 Ró˝nica ta, szczególnie du˝a w 1998 r., mo˝e wynikaç z pomini´cia w pu-
blicznych zestawieniach rankingowych istotnych banków oraz ograniczenia
badanej próby do 50 wybranych  banków.

13 Po∏àczenie Banku Handlowego w Warszawie SA i Citibanku Polska SA,
Powszechnego Banku Kredytowego SA z Bank Austria Creditanstalt Polska
SA oraz  Banku Przemys∏owo-Handlowego SA, Wielkopolskiego Banku Kre-
dytowego SA z Bankiem Zachodnim SA. Symulacji dokonano na danych  naj-
wi´kszych banków  wg  rankingu „Rzeczpospolitej”.
14 Gdzie 4 najwi´ksze grupy bankowe kontrolujà oko∏o 97% rynku kredytów
- wg Andersen (2000).
15 P. Angelini, N. Cetorelli (2000): Bank Competition and Regulatory Reform - The

Case of the Italian Banking Industry. Banca d'Italia Temi di discussione, 380, s. 29.
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Przyk∏ady zagraniczne

Index HH jest wykorzystywany w antymonopolowej
dzia∏alnoÊci amerykaƒskiego Departamentu Sprawiedli-
woÊci, który dok∏adnie okreÊla metodologie wyliczenia
indeksu dla okreÊlonego rynku stanowego lub lokalnego.
Przyj´to, ˝e rynek, dla którego HH zawiera si´ w prze-
dziale 0,10 - 0,18, cechuje si´ umiarkowanà koncentra-
cjà, a za wysoce skoncentrowany  uznaje si´ rynek gdy
HH > 0,18. W tym wypadku ka˝da transakcja fuzji lub
przej´cia, która powoduje zwi´kszenie indeksu HH
o 0,01, podlega procedurze antymonopolowej prowa-
dzonej przez US Department of Justice oraz  System Re-
zerwy Federalnej (Fed). Gdy koncentracja rynku prze-
kroczyç mo˝e HH = 0,23, wówczas w∏adze regulacyjne
mogà  nak∏adaç na bank obowiàzek sprzeda˝y cz´Êci pla-
cówek na rynku lokalnym. Stosowany powszechnie
wskaênik HH nie wià˝e bezwzgl´dnie w∏adz regulacyj-
nych; prawo nak∏ada obowiàzek uwzgl´dniania innych
istotnych czynników jakoÊciowych w ocenie zmian kon-
centracji16. Rynek us∏ug bankowych w Stanach Zjedno-
czonych charakteryzuje si´ wysokimi wskaênikami HH.
W latach 90. zmniejszy∏a si´ Êrednia koncentracja na
rynku depozytów: z 0,201 w 1990 r. do 0,195 w 1997 r.
Istotne jest, ˝e koncentracja na obszarach  wiejskich jest
ponad dwukrotnie wi´ksza i w koƒcu 1997 r. wynosi∏a
HH = 0,411.  Wspó∏czynnik CR8  ca∏kowitych aktywów
stale wzrasta i w 1997 r. wynosi∏ 35,4%17. 

Sektor bankowy w Izraelu, w porównaniu z pol-
skim systemem bankowym, jest znacznie bardziej skon-
centrowany; dwa najwi´ksze banki (CR2) udzieli∏y

w 1992 r. 65% ogó∏u kredytów, podczas gdy jeszcze 4
lata wczeÊniej udzia∏ ten wynosi∏ ponad 71%. Wspó∏-
czynnik HH, obliczony w kategorii aktywa ogó∏em w la-
tach 1987-1991 nieznacznie spad∏: z 0,318 do 0,313, co
wskazuje jednak na bardzo wysoka koncentracj´18.
Koncentracja rynku kredytów, okreÊlana wskaênikiem
HH, zmniejszy∏a si´ z 0,24 w koƒcu 1988 r. do oko∏o
0,22 w 1992 r. Zmiany te nastàpi∏y w wyniku reformy
prawa i liberalizacji rynku - wydzielono kilka nowych
banków z dotychczas istniejàcych. Koncentracja rynku
depozytów by∏a mniejsza ni˝ kredytów, choç równie˝
wykazywa∏a tendencj´ spadkowà: z 0,232 do 0,21519. 

W Szwajcarii koncentracja poda˝y us∏ug banko-
wych jest monitorowana na rynkach lokalnych w gra-
nicach 26 kantonów i wykazuje du˝e zró˝nicowanie.
Procesy konsolidacji spowodowa∏y zmniejszenie
liczby banków, jak równie˝ wzrost ich wielkoÊci,
szczególnie najwi´kszych banków, gdy w 1998 r. do-
sz∏o do po∏àczenia UBS z SBC. Po tej fuzji wszystkie
kantony, poza jednym, charakteryzowa∏y si´ koncen-
tracjà depozytów powy˝ej HH = 0,18, a w 11 kanto-
nach obserwowano bardzo wysokà koncentracj´:
HH > 0,32. Jeszcze silniej by∏ skoncentrowany rynek
po˝yczek i kredytów hipotecznych; a˝ w 13 kanto-
nach HH > 0,32. Powstanie nowego UBS powodowa-
∏o najcz´Êciej wzmocnienie koncentracji na tych ob-
szarach gdzie i tak by∏a ona wysoka. Dotyczy to g∏ów-
nie mniejszych kantonów, w których populacja by∏a
mniejsza ni˝ 200 tys. osób20.

18 Wg  Israel's Banking System  1991. Bank of  Israel:   w gospodarce realnej,
gdy HH > 0,25,  oznacza rynek o najwy˝szym poziomie koncentracji , najni˝-
sza koncentracj´ w bran˝y okreÊla si´,  gdy HH < 0,10; wg Rochala (1998).
19 Elias i Samet (1996).
20 C. Braun et al. (1999): The restructuring of the Swiss banking system. BIS
Conferences Papers, vol. 5, s. 70.

16 W. Szpringer (1993): ¸àczenie przedsi´biorstw a regulacja antymonopolo-

wa. Warszawa Municipium, s. 117.
17 Wi´cej informacji na temat wspó∏czynnika HH:  www.usdoj.gov.

Wykres 7 Koncentracja rynku depozytów i kredytów w UE i Polsce w latach 90. 

èród∏o: obliczenia w∏asne wg De Brandt (1999).



W krajach Unii Europejskiej obserwujemy du˝e
zró˝nicowanie koncentracji rynków narodowych (wy-
kres 7). Du˝e kraje, o dobrze rozwini´tych systemach
bankowych, charakteryzujà si´ ni˝szà (Niemcy, Wiel-
ka Brytania, W∏ochy) i Êrednià (Hiszpania, Francja,
Austria) koncentracjà. W mniejszych krajach  (Holan-
dia, Belgia, Szwecja, Finlandia, Portugalia) zaobser-
wowano szybki wzrost koncentracji w latach 90. Wy-
sokà koncentracjà cechujà si´ systemy bankowe Grecji
i Danii, jednak w ostatnich 15 latach obserwowano
tam obni˝enie udzia∏u najwi´kszych (5) banków
w rynku. Jak wskazujà badania, w wi´kszoÊci krajów
rynek depozytów cechuje si´ wy˝szà koncentracjà ni˝
rynek kredytów21.

W Finlandii od roku 1986 do 1991 r. obserwowano
obni˝enie koncentracji w sektorze bankowym: HH wy-
liczony z wartoÊci aktywów ogó∏em zmniejszy∏ si´
z oko∏o 0,14 do 0,092.  Rynek kredytów ogó∏em charak-
teryzowa∏ si´ mniejszymi zmianami koncentracji: od
0,11 do 0,09, a rynek depozytów ogó∏em w latach 1985-
1991 mia∏ mniejszà  koncentracj´ ni˝ rynek kredytów,
a minimum nastàpi∏o w 1991 r., gdy HH = 0,067.
W 1992 r. w wyniku konsolidacji 41 regionalnych ban-
ków  oszcz´dnoÊciowych  i powstania Banku Suomen
Saastopankki koncentracja rynku wyraênie wzros∏a;
obecnie  jest jeden z najbardziej skoncentrowanych
rynków w Europie, a CR5 przekracza 90%22.

W∏oski system bankowy w latach 1976-1984 cha-
rakteryzowa∏ si´ bardzo niskà  koncentracjà (ca∏kowi-

tych depozytów); wykazywa∏a ona tendencj´ malejàcà,
gdy˝ wspó∏czynnik HH wynosi∏ 0,0368 - 0,0341 (Bari-
na & Carlatti, 1986). W tym okresie 5 najwi´kszych ban-
ków posiada∏o od 34,3% do 35,4% depozytów badanej
populacji 200 najwi´kszych banków. Podobne wskaê-
niki koncentracji: HH = 0,031 - 0,033, charakteryzowa-
∏y - wg Barina (1986) - japoƒski system bankowy w la-
tach 80.23

Koncentracja  a stabilnoÊç systemu finansowego

Teoria ryzyka systemowego wskazuje, ˝e problemy
z p∏ynnoÊcià jednej instytucji finansowej mogà spowo-
dowaç podobne problemy u pozosta∏ych uczestników
systemu finansowego, wywo∏ujàc w konsekwencji kry-
zys finansowy i gospodarczy. Wzrost koncentracji spo-
wodowany endo- lub egzogenicznym  zwi´kszeniem
liczby banków mo˝e mieç wp∏yw na wzrost ryzyka sys-
temowego. W wyniku ∏àczenia banków ryzyko wi´kszej
instytucji mo˝e byç  wi´ksze, gdy˝ roÊnie prawdopodo-
bieƒstwo, ̋ e bank ten mo˝e mieç problemy z p∏ynnoÊcià
w systemie rozliczeƒ. Problemy z wyp∏acalnoÊcià lub
upadek banku dominujàcego na rynku przeniosà si´ na
znacznie wi´kszà liczb´ jego partnerów handlowych
i klientów, ni˝ gdyby podobne trudnoÊci z zarzàdza-
niem ryzykiem dotkn´∏y bank mniejszy. Stàd wywodzi
si´ teoria „za du˝y, aby upaÊç” (too big to fail), choç
w imi´ zachowania warunków konkurencji w rozwini´-
tych gospodarkach deklaruje si´ odchodzenie od tej
praktyki. Konsolidacja instytucji finansowych, zw∏asz-
cza z firmami ubezpieczeniowymi, mo˝e prowadziç do
wzrostu kosztów zapewnienia bezpieczeƒstwa funkcjo-
nowania systemu (np. gwarantowania depozytów).

Wzrost si∏y rynkowej dominujàcych banków po-
woduje zwi´kszenie wielkoÊci kredytowania projektów
inwestycyjnych i prawdopodobne zmniejszenie dywer-
syfikacji portfela. Pomimo wzmocnienia nadzoru  ban-
kowego nad wielkimi bankami24, mo˝na przypuszczaç,
˝e ryzyko kredytowe b´dzie wzrasta∏o. Na ryzyko sys-
temowe mo˝e równie˝ wp∏ywaç globalizacja rynku
bankowego, rozumiana tu jako wzrost udzia∏u kapita∏u
zagranicznego kontrolujàcego banki. Z jednej strony
wskazuje si´, ˝e sytuacja ta wzmacnia konkurencyjnoÊç
rynku, oraz w∏àcza system krajowy w mi´dzynarodowy
obieg kapita∏u, co skutkuje poprawà ratingu i obni˝e-
niem ryzyka systemowego (kraju). Z drugiej strony tak
znaczàca kapita∏owa ∏àcznoÊç z innymi systemami  go-
spodarczymi mo˝e skutkowaç przenoszeniem „szo-
ków” finansowych z innych rynków, powodujàc
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21 O. De Brandt (1999): EMU and The struckture of the European banking sys-

tem. BIS Conference Papers, vol.7 s. 121.
22 A. Andersen, et al. (2000).

23 Obliczono na próbie 61 najwi´kszych banków. 
24 Mo˝na przypuszczaç, ˝e zmniejszenie liczby podmiotów i koncentracja
aktywów w bankach dominujàcych mo˝e powodowaç obni˝enie kosztów
nadzoru, choç z drugiej strony  wymaga specjalnych form nadzoru in situ, jak
np. w Szwajcarii.

Wykres 8 Udzia∏ inwestorow zagra-
nicznych z poszczególnych krajów
w kapitale akcyjnym banków w Polsce -
dane na 30.06.2000 r.

èród∏o: GINB, 2000.
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wzrost ryzyka systemowego25. Przeciwdzia∏aç tym za-
gro˝eniom mo˝e dywersyfikacja struktury narodowej
inwestorów w sektorze bankowym.

Obserwowane zmiany koncentracji mogà wp∏ywaç
tak˝e na efektywnoÊç systemu p∏atniczego. Po∏àczenie
banków w jeden organizm oraz zmniejszenie liczby ban-
ków  powinno powodowaç spadek liczby rozliczeƒ mi´-
dzybankowych, gdy˝ wi´kszoÊç transferów prowadzona
b´dzie w ramach wewn´trznych rozliczeƒ banków. Efek-
tywnoÊç systemu p∏atniczego powinna wzrosnàç wraz ze
zmniejszeniem liczby instytucji na rynku - tym bardziej,
im bardziej zmiany strukturalne sprzyjajà technologicz-
nej modernizacji systemów transakcyjnych banków.
W Polsce, gdzie rozliczenia odbywajà si´ mi´dzy oddzia-
∏ami banków, efekt ten mo˝e byç zauwa˝alny na pozio-
mie NBP i KIR,  pomimo dynamicznego w ostatnich la-
tach wzrostu liczby transakcji i wolumenu p∏atnoÊci.

Zmiany  struktury poda˝y us∏ug bankowych (kon-
centracja) mogà wp∏ywaç równie˝ na dost´pnoÊç us∏ug
dla klientów. O ile w zakresie us∏ug dla wielkich klien-
tów koncentracja mo˝e mieç mniejsze znaczenie, gdy˝
banki z zasady podà˝ajà za swoimi wielkimi klientami,
o tyle dost´pnoÊç  us∏ug dla drobnych klientów (ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, klienci detaliczni) mo-
˝e ucierpieç w pewnych warunkach. Dlatego w niektó-

rych krajach (np. USA, Szwajcarii) prowadzi si´ ob-
serwacj´ koncentracji poda˝y us∏ug na rynkach lokal-
nych i jest ona brana pod uwag´ w procedurach nad-
zoru bankowego i urz´du antymonopolowego. Dyna-
miczny rozwój elektronicznych kana∏ów dystrybucji
us∏ug  bankowych (np. internet) w pewnym stopniu
mo˝e ograniczyç utrudnienia w dost´pie do placówek
banków, powsta∏e ewentualnie w wyniku fuzji. Na to
zdajà si´ wskazywaç dane z Finlandii, gdzie w wyni-
ku fuzji banków w 4 najwi´kszych zdeponowanych
jest ponad 95 % depozytów. Liczba oddzia∏ów ban-
ków w ostatnim dziesi´cioleciu zmniejszy∏a si´ o po-
∏ow´26, liczba transakcji elektronicznych wzros∏a zaÊ
19-krotnie. BankowoÊç elektroniczna na masowa ska-
l´ pozostaje w Polsce jeszcze kwestià przysz∏oÊci, ze
wzgl´du na jej ogólne wysokie koszty (tak dla u˝yt-
kownika, jak i dla banku), relatywnie niski - w porów-
naniu z krajami zachodnimi - dost´p klienta do kom-
putera, telefonu komórkowego czy modemu, jak rów-
nie˝  koniecznoÊç prze∏amania przyzwyczajeƒ i bra-
ku wiedzy.

Wyniki obliczeƒ stopnia koncentracji g∏ównych
rynków us∏ug Êwiadczonych przez polskie banki wska-
zujà na wzrost konkurencji w dekadzie lat 90. oraz ist-
niejàcy potencja∏ dalszej koncentracji i wzrostu si∏y
rynkowej najwi´kszych banków. 25 Szczególnie, gdy pomimo wyd∏u˝enia okresów koniunktury  gospodarczej,

zjawisko cyklu  koniunkturalnego nie zosta∏o wykluczone ze  wspó∏czesnej
gospodarki (ekonomii). 26 Przy czym i tak jest bardziej g´sta ni˝ w Polsce.
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