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(Streszczenie)

Celem opracowania jest zbadanie, czy w ramach bankowych grup kapitałowych działających 
w Europie Środkowo-Wschodniej dochodzi do zjawiska konwergencji typu beta i sigma w obsza-
rze efektywności kosztowej. Badanie ma charakter mikroekonomiczny, co oznacza, że dokonano 
pomiaru efektywności i konwergencji w ramach wyselekcjonowanych grup kapitałowych. Wybór 
próby badawczej podyktowany był dostępnością danych finansowych, pochodzących z bazy danych 
BankScope. W pracy wykazano, że w analizowanym okresie od 2006 do 2012 roku dochodziło do 
konwergencji beta i sigma w ramach poszczególnych grup kapitałowych.
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1. Wstęp

W literaturze przedmiotu zagadnienie konwergencji na rynku bankowym jest 
relatywnie nowe i dotyczy głównie ujednolicania się systemów bankowych 
w Unii Europejskiej. Ujednolicenie rynku bankowego zapoczątkowane zostało 
wdrożeniem Pierwszej Dyrektywy Bankowej w 1977 roku, afirmującej zasadę 
home country control1. Przełomem w rozwoju europejskiego rynku bankowego 
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było przyjęcie w 1986 roku Jednolitego Aktu Europejskiego (Single European 
Act)2,na mocy którego utworzono wspólny rynek dóbr i usług. Integracja finan-
sowa w Europie miała przyczynić się do rozwoju rynków finansowych poprzez 
wspieranie konkurencji i podnoszenie ich efektywności.

Według L. Weilla (2009) głównym celem integracji banków jest konwer-
gencja cenowa, która prowadzi do zrównania cen produktów i usług bankowych 
w obszarze jednolitego rynku3. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia jedynie, gdy 
zachodzi konwergencja w obszarze efektywności kosztowej banków. Wszelkie 
różnice w strukturze kosztów w bankach wpływają negatywnie na ich integrację. 
Inni autorzy, tacy jak np. B. Casu, C. Giurardone (2010), wskazują na to, że wzrost 
konkurencji wymusza na bankach wzrost efektywności kosztowej4. Rosnąca kon-
kurencja na jednolitym rynku bankowym, spowodowana pojawieniem się wielu 
podmiotów z rozmaitych krajów UE, stwarza swoiste zachęty dla zarządzających 
bankami do redukcji kosztów przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich wy-
ników. Taka strategia przekłada się na wzrost efektywności kosztowej. Problem 
integracji rynku bankowego oraz proces konwergencji zachodzący w obszarze 
efektywności kosztowej banków stają się przedmiotem zainteresowania autorów 
pochodzących z krajów postsocjalistycznych – nowych członków UE. Dla przy-
kładu, A.M. Andries, B. Capraru (2014) zwracają uwagę na pozytywny wpływ 
integracji europejskiej na efektywność i konwergencję w obszarze efektywności 
banków działających w Europie Środkowo-Wschodniej5, przy czym w badaniu 
tym skoncentrowano się na konwergencji rynków bankowych w skali makro-
ekonomicznej. 

W niniejszym badaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dochodzi 
do konwergencji w obrębie grup kapitałowych, składających się z banków-matek 
i banków-córek. Banki-matki to banki zachodnioeuropejskie angażujące się kapi-
tałowo w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast pod pojęciem banków-córek 
rozumiemy największe banki środkowo-europejskie o dominującym udziale 
kapitału zagranicznego w aktywach. 

2 Patrz: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_single-
act_pl.htm, stan na dzień 20.07.2014 r.

3 L. Weill, Convergence in banking efficiency across European countries, Journal of International 
Financial Markets, Institutions & Money 2009/19, s. 818–819.

4 B. Casu, C. Girardone, Integration and efficiency convergence in EU banking markets, Omega 
2010/38, s. 260–261.

5 A.M. Andries, B. Capraru, Convergence of bank efficiency in emerging markets: The Central 
and Eastern European countries’ experience, 2014,s. 1–3; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2135506; stan na dzień 20.07.2014 r.
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2. Założenia badawcze

Powstanie jednolitego rynku finansowego w EU spowodowało, że zanikły ad-
ministracyjne bariery pomiędzy krajami, wpływające na różnicowanie cen pro-
duktów i usług finansowych. W związku z tym można uznać, że w odniesieniu 
do produktów i usług bankowych obowiązuje prawo jednej ceny dla aktywów 
o jednakowym poziomie ryzyka i oczekiwanej stopie zwrotu. Przesłanki tego 
twierdzenia są następujące: we wszystkich krajach UE obowiązują te same re-
gulacje rynku bankowego, podmioty mają równy dostęp do usług i produktów 
finansowych oraz uczestnicy rynku są traktowani na tych samych zasadach bez 
względu na to skąd pochodzą. Z tego względu istotnym jest zweryfikowanie 
hipotezy dotyczącej konwergencji efektywności, a efektem sprzyjającym tej 
konwergencji jest przynależność banków do poszczególnych grup kapitałowych. 
U podstaw tej hipotezy leży założenie, że zagraniczne banki działające na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej transferują do swoich banków-córek know-how 
w postaci procedur bankowych, modeli zarządzania ryzykiem, technik sprzedaży 
oraz modeli biznesowych. W związku z tym banki-córki powinny kształtować 
swoją strukturę kosztów na wzór struktur banków-matek, a co za tym idzie, po-
winien zachodzić proces konwergencji efektywności kosztowej. Głównym celem 
badania jest zweryfikowanie hipotezy beta i sigma konwergencji w bankach dzia-
łających w Europie Środkowej, będących córkami dużych banków zachodnich. 
Dodatkowo należy poddać weryfikacji hipotezę głoszącą, że sama efektywność 
badanych banków jest zróżnicowana, w zależności od kraju, w którym dany bank 
funkcjonuje. Przypuszcza się, że efektywność środkowo-europejskich banków-
-córek, wdrażających zachodnie modele biznesowe, jest zwykle niższa aniżeli 
efektywność banków-matek. Proces unifikacji procedur w bankach sprawia, 
że efektywność banków-córek wzrasta i konwerguje w kierunku efektywności 
banków-matek.

3. Próba badawcza

Badanie konwergencji w obszarze efektywności banków działających w obrę-
bie grupy kapitałowej zasadniczo można podzielić na dwa etapy. W pierwszym 
z nich wybrano kraje, z których miały pochodzić banki-córki: Polska (PL), Wę-
gry (HU), Czechy (CZ), Słowacja (SK), Chorwacja (HR), Serbia (RS), Bułgaria 
(BG), Rumunia (RU) oraz państwa bałtyckie [Litwa (LT), Łotwa (LV) i Estonia 
(EE)]. Następnie dla każdego kraju zidentyfikowano pięć banków o największym 
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udziale w krajowym rynku i jednocześnie o dominującym udziale kapitału za-
granicznego w aktywach6. W ten sposób otrzymano listę 49 banków-córek. Dla 
każdego z nich zestawiono banki-matki w liczbie 18. Niektóre z banków-matek 
występowały w tym zestawieniu wiele razy, co ukazuje tabela 1.

TABELA 1: Częstotliwość występowania banków-matek

Bank-matka Częstotliwość odwołań
1 Raiffeisen (Austria) 8
2 UniCredit (Włochy) 7
3 Erste (Austria) 5
4 Societe Generale (Francja) 5
5 Intesa (Włochy) 4
6 KBC (Belgia) 3
7 SEB Bank (Szwecja) 3
8 Swedbank (Szwecja) 3
9 DnB Bank ASA (Norwegia) 2
10 EFG Eurobank (Grecja) 2
11 Allied Irish Banks (Irlandia) 1
12 Alpha Bank (Grecja) 1
13 ING (Holandia) 1
14 Bayern LB (Niemcy) 1
15 Commerzbank (Niemcy) 1
16 Danske Bank (Dania) 1
17 OTP (Węgry) 1
18 Santander (Hiszpania) 1

Źródło: oprac. własne.

W tabeli 1 częstotliwość odwołań odpowiada liczbie banków środkowoeu-
ropejskich zależnych od danego podmiotu, np. do grupy Raiffaisen (Austria) 
należało dodatkowo 8 banków środkowoeuropejskich: Raiffeisen Bank Polska 
(PL), Raiffaisen Bank A.S.(CZ), Raiffeisen Bank Zrt (HU) itd. Dla wszystkich 
67 banków (18 banków-matek + 49 banków-córek) obliczono syntetyczne 
wskaźniki efektywności (patrz: pkt 5). Samo badanie konwergencji w obszarze 
efektywności kosztowej objęło jedynie 5 największych grup kapitałowych: Ra-
iffeisen (AT), UniCredit (IT), Erste (AT), Societe Generale (FR), Intesa (IT). Ich 

6 Dla krajów bałtyckich wybrano w sumie dziewięć takich banków z powodu ograniczonego 
rozmiaru tegoż rynku bankowego.
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liczba była podyktowana troską o zachowanie odpowiedniej liczby stopni swo-
body w badaniu, a co za tym idzie – akceptowalnej liczby obserwacji w próbie.

4. Źródła danych i zmienne

Podstawowym źródłem danych w badaniu była internetowa baza danych BankSco-
pe, obejmująca skonsolidowane dane finansowe banków7. Badanie efektywności 
i konwergencji dotyczyło okresu 2006–2012 (szereg przestrzenno-czasowy). 
Dane roczne wyrażono w tys. EUR (o ile nie zaznaczono inaczej) w cenach 
bieżących. Z racji, iż badanie ma charakter międzynarodowy, dla analizowanych 
lat dokonano przeliczenia lokalnych walut na EUR (o ile było to konieczne) po 
kursie z dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku sektora bankowego dobór zmiennych do modelu służącego do 
pomiaru efektywności nie jest rzeczą prostą. Efektywność definiowana jest naj-
częściej jako relacja pomiędzy osiągniętymi wynikami (efektami) a poniesionymi 
nakładami. A zatem należy dokładnie określić co rozumiemy pod pojęciem efek-
tów, a co pod pojęciem nakładów. Istnieje szereg różnych podejść do omawianego 
problemu. W literaturze najczęściej spotykamy się z zastosowaniem podejścia 
intermediacyjnego, z racji braku dostępu do danych wyrażonych w jednostkach 
naturalnych. Podobnie postępowali tacy autorzy badań efektywności banków jak 
C.W. Sealey i J.T. Lindley (1977)8 czy L. Weill (2007)9. Zgodnie z podejściem 
intermediacyjnym, bank pełni rolę typowego pośrednika finansowego. Z jednej 
strony, wynik działalności bankowej mierzony jest wartością portfela kredyto-
wego i inwestycyjnego (aktywów finansowych), z drugiej, koszty całkowite są 
sumą kosztów operacyjnych (koszt użycia czynników produkcji – pracy i kapitału) 
i kosztów odsetkowych10.

 7 BankScope jest globalną bazą danych źródłowych. Zawiera szczegółowe i aktualne informacje 
dotyczące ponad 30 000 banków oraz narzędzia statystyczne do analizy danych. Poza informa-
cjami kontaktowymi, klasyfikacją banku i jego miejscem w rankingach, baza zawiera informacje 
z audytu oraz informacje o głównych udziałowcach i strukturze organizacyjnej banku. Źródło: 
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/111-bazy-
-bankscope; stan na dzień 13.07.2014 r.

 8 J.T. Lindley, C.W. Sealey Jr., Inputs, outputs and a theory of production and cost at depository 
financial institutions, Journal of Finance 1977/4, s. 1251–1266.

 9 L. Weill, Is there a gap in bank efficiency between CEE and Western European Countries?, 
Comparative Economic Studies 2007/47, s. 109.

10 S. Heffernan, Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa2007, s. 591.
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Zmienne użyte w modelu służącym pomiarowi efektywności banków, dzia-
łających w obrębie grup kapitałowych, zestawiono w tabeli 2.

TABELA 2: Zmienne określające nakłady i wyniki działalności banku

Symbol zmiennej Opis

TC Koszt całkowity:
(całkowite koszty odsetkowe + całkowite koszty pozaodsetkowe)

P1
Cena pracy: (                            

            ) 

P2
Cena funduszy obcych:

 
(                          

             ) 

Y1 Kredyty netto
Y3 Depozyty i fundusze krótkoterminowe

Źródło: oprac. własne.

W niniejszym badaniu uwzględniono fakt, że banki działające w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej skupiają się głównie na działalności depozyto-
wo-kredytowej. Dlatego też zarówno kredyty, jak i depozyty uznano za wynik 
działalności bankowej. Depozyty, pomimo iż mają charakter zobowiązania, 
zwiększają wartość środków płynnych w banku, umożliwiają prowadzenie akcji 
kredytowej oraz pozwalają na regulowanie zobowiązań o krótkim terminie wy-
magalności. Zatem z punktu widzenia wyników banku, przyjmowanie nowych 
depozytów jest tak samo ważne jak udzielanie nowych kredytów11.

5. Metoda badania

Do wyliczenia syntetycznego wskaźnika efektywności dla każdego banku w okre-
sie t posłużyła parametryczna metoda pomiaru efektywności zwana stochastycz-
nym modelem granicznym kosztów lub też z ang. Stochastic Frontier Approach 
(SFA). Parametryczną metodę pomiaru efektywności rozwinięto pod koniec lat 
70. XX w., za sprawą takich autorów jak D. Aigner, C.A. Lovell, Shmidt (1977)12 

11 J. Skrzypek, M. Trojak, Analiza porównawcza efektywności banków w wybranych krajach 
nadbałtyckich i środkowoeuropejskich. Stochastyczny model graniczny kosztów, Wiadomości 
Statystyczne 2014/11, s. 30–47.

12 D. Aigner, C.A. Lovell, P. Schmidt, Formulation and estimation of stochastic frontier produc-
tion functions models, Journal of Econometrics 1977/6, s. 21–37.
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czy W. Meeusen, J. Van den Broeck (1977)13. Metoda ta polega na estymacji 
granicznej funkcji efektywności, która ma odzwierciedlać relację pomiędzy 
osiągniętymi wynikami a poniesionymi nakładami. Metoda SFA opiera się na 
dodatkowym założeniu odnośnie do składnika losowego, któremu przypisuje 
dualny charakter:
 εit = uit+vit    dla   i,t ≥ 1.

Komponent vit ma rozkład normalny o średniej równej 0 i skończonej wariancji 
   (            ) . Odnosi się do wszelkich wahań o charakterze losowym, takich 
jak np. błędy pomiaru czy efekty losowe. Z kolei komponent uit jest nieujemny 
i asymetryczny względem zera. Składnik ten odzwierciedla wahania będące 
skutkiem występowania zjawiska nieefektywności.

W niniejszym badaniu jako postać analityczną granicznej funkcji efektywno-
ści zastosowano – podobnie jak Y. Altunbas (2001)14 i M. Nagy et. al. (2006)15 – 
translogarytmiczną funkcję kosztów daną wzorem:

 

                   
 

   
       
 

   
 

                  
 

   
             

 

   

 

   

 

   
  

                
 

   
 

 

   
 

gdzie:
ln TCat – logarytm naturalny kosztów całkowitych a-tego banku w momencie t,
ln Yi  − logarytm naturalny i-tego wyniku działalności banku,
ln Ph − logarytm naturalny ceny h-tego nakładu banku,
αi, βh, γhm, δij, ρim − estymowane parametry,
α0 – wyraz wolny modelu.

13 W. Meeusen, J. van den Broeck, Efficiency estimation from Cobb-Douglas production func-
tions with composed error, International Economic Review 1977/18, s. 435–444. 

14 Y. Altunbas et. al., Efficiency In European banking, European Economic Review 2001/45, 
s. 1934–1935.

15 D. Hollo, M. Nagy, Bank efficiency in the enlarged European Union, BIS papers 2006/28, 
s. 11–12.
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W celu ograniczenia liczby swobodnych parametrów, stosuje się twierdzenie 
G.C. Young: 
	 γhm = γhm  i δij = δji

Praktyka badawcza wskazuje, że najdogodniejszym sposobem obliczenia 
syntetycznego wskaźnika efektywności dla każdego obiektu jest skorzystanie 
ze skorygowanej MNK (sMNK). Metoda ta polega na wyestymowaniu modelu 
zwykłą MNK, a następnie znalezieniu w próbie banku (najbardziej efektywnego), 
charakteryzującego się najmniejszą resztą z modelu dla danego okresu t. Korzy-
stając ze skorygowanej MNK, reszty należy korygować zgodnie z równaniem16:

     
                       

Otrzymane w ten sposób reszty są nieujemne. Skorygowana reszta dla ban-
ku stosującego najlepsze praktyki wynosi zero, a jego efektywność równa jest 
jedności. Efektywność pozostałych banków korzystając ze wzoru:

                
         

W ten sposób otrzymujemy syntetyczny wskaźnik efektywności kosztowej 
dla każdego z badanych banków w okresie t.

Weryfikacja hipotezy mówiącej o zachodzeniu zjawiska konwergencji w ob-
szarze efektywności banków działających w obrębie grupy kapitałowej była 
możliwa dzięki zastosowaniu testu β – (beta) oraz σ – (sigma) konwergencji 
zgodnie z podejściem R.J. Barro i X. Sala-i-Martin (1991)17 dla danych pane-
lowych. Testy beta i sigma konwergencji są powszechnie wykorzystywane do 
badania zjawiska konwergencji. Test beta dostarcza informacji o tym, czy zachodzi 
zjawisko konwergencji oraz określa szybkość tych oddziaływań. Aby otrzymać 
odpowiedź na to pytanie, należy wyestymować następujące równanie regresji18:

16 W. Greene, Efficiency of public spending in developing countries: a Stochastic Frontier Ap-
proach, World Bank Papers 2005, s. 77.

17 R.J. Barro, X. Sala-i-Martin, Convergence across states and regions, Brookings Papers on 
Economic Activity, May 1991, s. 407–443.

18 Specyfikacja równania oparta o pracę: F. Canova, A. Marcet, The Poor stay poor: non 
convergence across countries and regions. Presentation at the CEPR workshop on empirical 
macroeconomics, Brussels1995, [cyt. za:] L. Weill, Is there a gap in bank efficiency between 
CEE and Western European Countries?, Comparative Economic Studies 2007/47, s. 822.
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gdzie: 
ΔlnEFFi,t – pierwsze różnice logarytmów efektywności i-tego banku 

w momencie t,
lnEFFi,t–1 – logarytm efektywności i-tego banku w momencie t-1,
Di – zmienna zerojedynkowa,
α,	σ,	γi – szacowane parametry.
N – liczba banków w grupie kapitałowej (wraz z bankiem-matką).

Zmienna endogeniczna ΔlnEFFi,t to nic innego, jak różnica logarytmów efek-
tywności kosztowej i-tego banku w momencie t i t–1. Zmienna zerojedynkowa 
Di inkorporuje do równania stałe efekty (z ang. fixed effects). Z punktu widzenia 
badacza najważniejszy jest szacowany parametr β. Jeżeli parametr β<0 i jest 
istotny statystycznie, to mamy do czynienia z występowaniem zjawiska konwer-
gencji. Im mniejsze β, tym silniejsze tendencje w obszarze konwergencji. Niestety 
test beta nie informuje o zmianach dyspersji efektywności banków w badanych 
grupach kapitałowych. Dlatego też należy zastosować uzupełniający test sigma 
konwergencji dla danych panelowych, który jest określony równaniem:

  
                     

 

   
                                          

gdzie: 
ΔWit – pierwsze różnice Wi,t dla i-tego banku w momencie t,
Wi,t –1 – opóźniona zmienna Wit,
Di – zmienna zerojedynkowa,
α,	σ,	γi – szacowane parametry,
N – liczba banków w grupie kapitałowej (wraz z bankiem-matką).

Zmienna Wit to różnica pomiędzy logarytmem efektywności i-tego banku 
w momencie t i średniej arytmetycznej logarytmów efektywności banków 
w badanej grupie w momencie t. Podobnie jak w przypadku poprzedniego testu, 
zmienna zerojedynkowa Di inkorporuje do równania stałe efekty. Ujemny i istotny 
statystycznie parametr σ oznacza, że wystąpiło zjawisko sigma konwergencji 
w obrębie grupy kapitałowej. Dodatkowo σ mierzy szybkość, z jaką banki kon-
wergują w kierunku średniej efektywności kosztowej w grupie. Im mniejsze σ, 
tym większa szybkość zjawiska sigma konwergencji.
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6. Wyniki badania

I. Grupa Raiffeisen
Wykres 1 prezentuje poziomy efektywności kosztowej banków należących do 
grupy kapitałowej (g.k.) Raiffeisen.

WYKRES 1: Efektywność kosztowa banków w g.k. Raiffeisen w latach 2006–2012

Źródło: oprac. własne.

W badanej grupie kapitałowej obserwowane było wysokie zróżnicowanie 
efektywności kosztowej. Najwyższą efektywnością charakteryzował się bank 
Raiffeisen w Serbii oraz bank w Bułgarii. Co ciekawe, Raiffesen-matka w Austrii 
charakteryzował się bardzo niską efektywnością, z reguły niższą niż banki-córki. 
Wyniki badania zjawiska beta i sigma konwergencji prezentuje tabela 3.

TABELA 3: Beta i sigma konwergencja w g.k. Raiffeisen w latach 2006–2012

 Zmienna Współczynnik Błąd stand. Wartość p

Konwergencja β
const –0,0355091 0,0366054 0,33732

l_EFF_1 –0,7195 0,135533 <0,00001 ***
Wsp. determ. R2= 0,422673 Błąd standardowy reszt = 0,087299

Konwergencja σ
const 0,206866 0,0467114 0,00006 ***

Wit_1 –0,722956 0,132133 <0,00001 ***
Wsp. determ. R2= 0,446805 Błąd standardowy reszt = 0,074060

O b j a ś n i e n i a: zmienne zerojedynkowe nie są przedstawione ze względu na przejrzystość 
prezentowanych wyników;*** – istotność na poziomie 0,01; ** – istotność na poziomie 0,05; 
* – istotność na poziomie 0,1.
Źródło: oprac. własne.
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W analizowanej grupie banków dochodziło do konwergencji beta i sigma, 
o czym świadczą ujemne wartości tych parametrów. Tak więc można stwierdzić, że 
banki w tej grupie kapitałowej zbliżają się do siebie pod względem efektywności.

II. Grupa UniCredit

Wykres 2 prezentuje poziomy efektywności kosztowej banków należących do 
włoskiej grupy kapitałowej (g.k.) UniCredit. Do grupy tej należy osiem banków, 
przy czym najwyższą efektywnością charakteryzował się bank-córka w Serbii. 
Co ciekawe, ten bank zachowywał się bardzo nietypowo pod względem efek-
tywności – w 2008 roku charakteryzował się najwyższą efektywnością kosz-
tową, by po roku stać się najmniej efektywnym w grupie kapitałowej. Z kolei 
już w 2010 roku jego efektywność ponownie stała się najwyższa. Na podstawie 
dostępnych danych statystycznych nie ma możliwości wytłumaczenia tego zja-
wiska. Średnio najniższą, aczkolwiek rosnącą, efektywnością charakteryzował 
się bank-córka w Czechach. Wyniki badania zjawiska beta i sigma konwergencji 
w g.k. UniCredit prezentuje tabela 4.

WYKRES 2: Efektywność kosztowa banków w g.k. UniCredit w latach 2006–2012

Źródło: oprac. własne.

TABELA 4: Beta i sigma konwergencja w g.k. UniCredit w latach 2006–2012

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Wartość p

Konwergencja 
β

const –0,61432 0,114447 <0,00001 ***

l_EFF_1 –1,34553 0,148297 <0,00001 ***

Wsp. determ. R2=0,689069 Błąd standardowy reszt = 0,221939
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Zmienna Współczynnik Błąd stand. Wartość p

Konwergencja 
σ

const –0,129107 0,0968558 0,19048 

Wit_1 –1,33797 0,149037 <0,00001 ***
Wsp. determ. R2= 0,684320 Błąd standardowy reszt = 0,216368

O b j a ś n i e n i a: zmienne zerojedynkowe nie są przedstawione ze względu na przejrzystość 
prezentowanych wyników;*** – istotność na poziomie 0,01; ** – istotność na poziomie 0,05; 
* – istotność na poziomie 0,1.

Źródło: oprac. własne.

W przypadku g.k. UniCredit zachodziło zjawisko beta i sigma konwergencji, 
przy czym wartości owych parametrów świadczą o szybkim tempie unifikowania 
się banków w tej grupie oraz o wysokim poziomie konwergencji.

III. Grupa Erste

Do austriackiej grupy kapitałowej Erste należy 5 banków-córek z Europy 
Środkowo-Wschodniej, których efektywność kosztową prezentuje wykres 3. 
Grupa ta charakteryzowała się wysokim stopniem jednorodności pod względem 
efektywności, zaś różnice w wartościach analizowanej zmiennej zmniejszały się 
z upływem czasu. 

WYKRES 3: Efektywność kosztowa banków w g.k. Erste w latach 2006–2012

Źródło: oprac. własne.
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TABELA 5: Beta i sigma konwergencja w g.k. Erste w latach 2006–2012

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Wartość p 

Konwergencja β
const –0,301104 0,0699854 0,00018 ***

l_EFF_1 –0,785953 0,17326 0,00009 ***
Wsp. determ. R2=0,464688 Błąd standardowy reszt =0,058639 

Konwergencja σ
const 0,0247428 0,0216844 0,26319 

Wit_1 –0,721464 0,169617 0,00020 ***
Wsp. determ. R2= 0,453845 Błąd standardowy reszt = 0,051297

O b j a ś n i e n i a: zmienne zerojedynkowe nie są przedstawione ze względu na przejrzystość 
prezentowanych wyników;*** – istotność na poziomie 0,01; ** – istotność na poziomie 0,05; 
* – istotność na poziomie 0,1.

Źródło: obliczenia własne.

Podobnie jak w przypadku wcześniej analizowanych grup kapitałowych, ob-
serwowane było zjawisko zarówno beta jak i sigma konwergencji. Pod względem 
wartości parametrów beta i sigma grupa Erste jest zbliżona do drugiej austriackiej 
bankowej grupy kapitałowej Raiffeisen.

IV. Grupa Societe Generale

Francuska grupa kapitałowa Societe Generale posiada 5 banków-córek w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Efektywność kosztowa banków w ramach tej grupy jest 
bardzo zróżnicowana. Bardzo nietypowo zachowuje się bank-córka w Serbii. 
W 2007 roku charakteryzował się on najwyższą efektywnością, by już w 2008, 
a następnie w 2011 stać się najmniej efektywnym podmiotem w grupie. Ponad-
to, niską efektywnością kosztową charakteryzował się bank-matka we Francji. 
W niemal całym badanym okresie efektywność banków-córek działających 
w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Rumunii była znacząco wyższa niż banku-
-matki. Wykres 4 prezentuje efektywność kosztową w tej grupie kapitałowej 
w latach 2006–2012.
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WYKRES 4: Efektywność kosztowa banków w g.k. Societe Generale w latach 2006–2012

Źródło: oprac. własne.

TABELA 6: Beta i sigma konwergencja w g.k. Societe Generale w latach 2006–2012

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Wartość p 

Konwergencja β
const –0,840326 0,225531 0,00084 ***

l_EFF_1 –0,779534 0,199342 0,00051 ***
Wsp. determ. R2=0,376647 Błąd standardowy reszt =0,407706

Konwergencja σ
const –0,518591 0,172347 0,00538 ***
Wit_1 –0,757337 0,198252 0,00065 ***

Wsp. determ. R2= 0,371748 Błąd standardowy reszt = 0,380028

O b j a ś n i e n i a: zmienne zerojedynkowe nie są przedstawione ze względu na przejrzystość 
prezentowanych wyników;*** – istotność na poziomie 0,01; ** – istotność na poziomie 0,05; 
* – istotność na poziomie 0,1.

Źródło: obliczenia własne.

W grupie Societe Generale miała miejsce zarówno konwergencja typu beta, 
jak i sigma. Siła tego procesu była nieznacznie wyższa niż w przypadku austriac-
kich grup kapitałowych (Raiffeisen i Erste) i znacznie słabsza niż w przypadku 
grupy UniCredit.

V. Grupa Intesa

W skład włoskiej grupy kapitałowej Intesa wchodzą 4 banki-córki z Serbii, Chor-
wacji, Słowacji i Węgier. Efektywność banku-matki i banków-córek przedstawia 
wykres 5.
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WYKRES 5: Efektywność kosztowa banków w g.k. Intesa w latach 2006–2012

Źródło: oprac. własne.

Największą zmiennością poziomu efektywności (podobnie jak w przypadku 
grupy Raiffeisen, UniCredit i Societe Generale) charakteryzował się bank serb-
ski, który w 2008 roku był najefektywniejszy, by w roku 2012 stać się najmniej 
efektywnym kosztowo podmiotem w tej grupie kapitałowej. Bank-córka w Sło-
wacji od 2008 roku charakteryzuje się malejącą efektywnością, zaś bank-córka 
w Chorwacji ma niemal identyczną efektywność jak bank-matka we Włoszech.

W grupie Intesa również zachodziła konwergencja typu beta i sigma, przy 
czym jej siła była nieco wyższa niż w grupach Raiffeisen, Erste i Societe Generale 
i znacząco niższa niż we włoskiej grupie UniCredit.

TABELA 7: Beta i sigma konwergencja w g.k. Intesa w latach 2006–2012

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Wartość p 

Konwergencja β
const –0,242005 0,075242 0,00369 ***

l_EFF_1 –0,77798 0,200739 0,00072 ***
Wsp. determ. R2=0,394824 Błąd standardowy reszt =0,108239 

Konwergencja σ
const 0,0494794 0,0373911 0,19821 
Wit_1 –0,876142 0,21194 0,00038 ***

Wsp. determ. R2= 0,430254 Błąd standardowy reszt = 0,084975

O b j a ś n i e n i a: zmienne zerojedynkowe nie są przedstawione ze względu na przejrzystość 
prezentowanych wyników;*** – istotność na poziomie 0,01; ** – istotność na poziomie 0,05; 
* – istotność na poziomie 0,1.

Źródło: obliczenia własne.
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7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:
A. Wystąpiło zarówno silne zróżnicowanie efektywności pomiędzy bankami, 

jak i zróżnicowanie efektywności w czasie. Najwyższą zmiennością charak-
teryzowały się banki serbskie.

B. W badanym okresie można zaobserwować przeciętny wzrost efektywności 
kosztowej w większości analizowanych grup kapitałowych, przy czym tempo 
wzrostu było zróżnicowane (grupa Raiffeisen odnotowała niewielki spadek 
efektywności).

C. Zachodziły zjawiska β i σ konwergencji. Banki-córki zmierzają w stronę 
efektywności banku-matki. Nie zawsze oznaczało to wzrost efektywności 
banków-córek, a często obserwowano spadek ich efektywności. Grupy 
kapitałowe ujednolicały procedury oraz modele biznesowe, co skutkowało 
ujednolicaniem się struktur kosztów w bankach. To z kolei było przyczyną 
wystąpienia zarówno β jak i σ konwergencji.
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COVERGENCE IN BANKING MARKET IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE  
IN THE CONTEXT OF COST EFFICIENCY OF BANKS

( S u m m a r y )

The aim of the research is to evaluate, if beta and sigma convergence process with respect to their 
cost efficiency took place in the banking capital groups in Central and Eastern European Countries. 
It is a microeconomic piece of research, which means that efficiency and convergence was tested 
in selected capital groups. The financial data determinates the scope of work. The data come from 
BankScope database. It was proved that beta and sigma convergence took place between 2006 and 
2012 in each selected capital groups.
Keywords: efficiency; convergence; banking capital groups 


