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Polsko-rosyjska wymiana handlowa
a sankcje ekonomiczne i embargo
Monika Fiedorczuk**

Wstęp
Jednym z ważnych czynników oddziałujących na sytuację gospodarczą Rosji od
połowy 2014 r., w tym na handel zagraniczny kraju, są sankcje ekonomiczne ze
strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych krajów rozwiniętych
oraz tzw. kontrsankcje (embargo), stosowane przez Rosję w przypadku wybranych towarów z krajów UE i innych gospodarek. Sankcje stały się katalizatorem
niekorzystnej sytuacji w rosyjskiej gospodarce – gwałtownej deprecjacji rubla,
spadku ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych i obniżenia tempa
wzrostu PKB. Sankcje oraz embargo bezpośrednio i pośrednio oddziałują na
pozycję rosyjskiej gospodarki w handlu międzynarodowym. Wpłynęły one na
wartość obrotów, strukturę towarową i geograficzną wymiany handlowej Rosji,
w tym na obroty handlowe z głównymi partnerami. Jednym z nich jest Polska, dla
której również Rosja przez wiele lat była jednym z najważniejszych partnerów
handlowych. Z drugiej strony embargo Rosji na wybrane produkty importowane
z krajów UE wpływa również na strukturę geograficzną i towarową handlu zagranicznego Polski.
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zmierzającej do określenia
wpływu sankcji ekonomicznych nałożonych na Rosję przez UE, USA i inne kraje
wysoko rozwinięte oraz zastosowanego przez Rosję embarga na wymianę handlową między Polską a Rosją w latach 2014–2016 (autorka, jeśli jest to zasadne,
odwołuje się również do lat wcześniejszych). Pominięto oddziaływanie sankcji
ekonomicznych na inne obszary współpracy gospodarczej Polski i Rosji. Badania
opierają się na danych GUS, Rosstat oraz Centrum Analitycznego Administracji
* Monika Fiedorczuk – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Za-

kład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl.

32

Celnej Izby Celnej w Warszawie. Celowi temu podporządkowano strukturę opracowania. W części pierwszej scharakteryzowano sankcje jako narzędzia polityki
handlowej krajów. Część druga zawiera opis zastosowanych w relacjach między
UE i USA a Rosją sankcji i kontrsankcji oraz wyniki analizy ich oddziaływania na wymianę handlową Rosji. W części trzeciej przedstawiono podstawowe
zmiany w obrotach handlowych Polski i Rosji, również w zakresie ich struktury
towarowej.

Istota sankcji ekonomicznych
Sankcje uznawane są za jedno z głównych narzędzi polityki międzynarodowej
(PISM 2015, s. 15). Ich stosowanie pozwala państwom i organizacjom międzynarodowym wyrazić dezaprobatę wobec określonego podmiotu i jego postępowania
względnie małym kosztem. W prawie międzynarodowym sankcje są „negatywną
reakcją społeczności międzynarodowej, z którą spotyka się państwo naruszające
normy prawa międzynarodowego” (Bierzanek, Symonides 2003, s. 24). Określa
się je jako tzw. środki przymusu niebędące wojną (represalia, retorsje, wszelkie
zalecenia czy decyzje i inne środki podejmowane dla realizacji założonego celu)
(Wiśniewska 2005, s. 30). W polityce zagranicznej sankcje są środkiem nacisku
służącym wyegzekwowaniu reguł postępowania, które uważa się za pożądane.
We współczesnym świecie sankcje stały się jedyną powszechnie akceptowalną
formą wywierania nacisku na konkretne podmioty, w tym państwa, w celu wymuszenia przestrzegania przez nie ustalonych norm międzynarodowych (Rosińska-Bukowska 2015, s. 184). Sankcje należy również traktować jako jedno z istotnych narzędzi międzynarodowej polityki ekonomicznej oddziałujących na stopień otwartości gospodarek i ich zaangażowanie w system międzynarodowego
podziału pracy.
Sankcje można podzielić na dyplomatyczne, wojskowe, ekonomiczne, sportowe oraz skierowane przeciwko osobom fizycznym (PISM 2015, s. 15). Sankcje
ekonomiczne z kolei mogą być najogólniej dzielone na handlowe (cła, embargo, licencje, inne środki kontroli eksportu i importu) oraz finansowe (zamrażanie aktywów, ograniczenie możliwości kredytowych, wstrzymanie pomocy zagranicznej lub negocjacji w sprawie restrukturyzacji zadłużenia) (Menkes 2011,
s. 67–113). Mogą być całkowite, tzn. obejmować całość stosunków handlowych,
bądź częściowe, tzn. odnosić się do niektórych dziedzin działalności gospodarczej
państw (Wiśniewska 2005, s. 30).
Współcześnie sankcje ekonomiczne, najczęściej celowe, obejmują: zamrożenie aktywów, ograniczenia uzyskiwania pożyczek i kredytów, blokowanie transakcji finansowych elit politycznych i podmiotów odpowiedzialnych za działania,
które wyzwoliły uruchomienie sankcji, zakaz podróżowania lub odmowę wydania wizy (PISM 2015, s. 17–18). Mogą mieć także bardziej ogólne zastosowanie
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i obejmować np. embargo na broń lub konkretne towary, zakaz eksportu niektórych towarów i technologii, ograniczenia dostarczania określonych usług bez
względu na osoby i podmioty prawne.
Skuteczność sankcji w praktyce zależy od ich zakresu. Uznaje się, że nakładane w bardzo szerokim zakresie, łączące wiele restrykcji jednocześnie, są
względnie mało efektywne. Skuteczniejsze są sankcje skoncentrowane na konkretnych osobach, firmach lub instytucjach. Należy przy tym wyodrębnić kluczowe konsekwencje sankcji ekonomicznych. Według Księżopolskiego są one
następujące: osłabienie potencjału ekonomicznego dotkniętego nimi kraju, ograniczenie udziału w międzynarodowym podziale pracy, brak możliwości eksportu
i/lub importu, spadek PKB, problemy z utrzymaniem równowagi w bilansie płatniczym, podjęcie przez państwo dotknięte sankcjami działań mających na celu
ograniczenie ich oddziaływania na gospodarkę (np. kontrsankcje), osłabienie powiazań gospodarczych z innymi krajami (por. Księżopolski 2013, s. 325–330).

Sankcje ekonomiczne i embargo w relacjach między
Unią Europejską i USA a Rosją
Podstawową przyczyną zastosowania sankcji ekonomicznych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Japonię, Norwegię i Szwajcarię
wobec Rosji była aneksja Krymu i Sewastopola w lutym 2014 r. Ich wprowadzania dokonano w trzech etapach (Afoncew 2015, s. 21–22):
1. Sankcje celowe zastosowane wobec konkretnych osób fizycznych i podmiotów prawnych zaangażowanych w konflikt na Ukrainie i oskarżanych
o zagrażanie terytorialnej jedności tego kraju (od 17 marca do 15 lipca
2014 r.).
2. Wprowadzenie sankcji sektorowych, które spowodowały straty określonych gałęzi, niezależnie od tego, czy spółki tych gałęzi były zaangażowane w konflikt na Ukrainie, czy nie (od 16 lipca do 11 września 2014 r.).
3. Eskalacja sankcji (od 12 września 2014 r.).
Zastosowane sankcje można też podzielić według ich rodzaju. Pierwszym są
sankcje indywidualne wobec osób i spółek zaangażowanych w konflikt na Ukrainie polegające na ograniczeniu wjazdu, tranzytu, konfiskacie majątku, zakazie
prowadzenia interesów z obywatelami czy spółkami kraju wprowadzającego
sankcje (Akindinowa, Jasin 2015, s. 10). Rozpoczęto zamrażanie zagranicznych
aktywów spółek, których właściciele podlegali sankcjom indywidualnym. Dwa
kolejne rodzaje to sankcje finansowe lub inwestycyjne – sektorowe sankcje ograniczające dostęp do kredytów lub instrumentów dłużnych (o okresie zapadalności
powyżej 30 dni), zakazujące projektów inwestycyjnych w transporcie, telekomunikacji i energetyce oraz przemyśle wydobywczym na Krymie, oraz sankcje
w handlu zagranicznym.
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W wyniku sankcji finansowych banki i spółki nimi objęte utraciły możliwość wchodzenia na rynki finansowe USA i Europy, nie mogły więc realizować
części płatności swoich i klientów. W praktyce sankcje dotyczyły rosyjskich państwowych banków (pod ich wpływem znalazła się mniej więcej połowa aktywów
sektora bankowego Rosji) (Orłowa 2014, s. 54–55). Dodatkowo działają w tym
obszarze tzw. „miękkie” – czyli nieogłoszone oficjalnie – sankcje, polegające na
zmianie warunków prowadzenia działalności z rosyjskimi emitentami i stosunku
wobec kapitału rosyjskiego (w praktyce chodzi o zmianę kontroli technicznego
przygotowania transakcji).
Sankcje w handlu ze strony USA polegały głównie na wstrzymaniu wydawania licencji na eksport i reeksport towarów do Rosji, zakazie eksportu zaawansowanych technologicznie towarów przemysłu obronnego oraz zniesieniu funkcjonujących licencji w tym obszarze (Akindonowa, Jasin 2015, s. 10). Zabroniono
dostarczania Rosji wyposażenia do wydobycia głębinowego, eksploatacji szelfu
arktycznego oraz pokładów łupkowych ropy i gazu, przekazywania technologii
nietradycyjnego wydobycia nośników energii. Z kolei sankcje ze strony UE polegały na zakazie eksportu i importu broni oraz produktów przeznaczenia wojennego, eksportu towarów i technologii tzw. podwójnego przeznaczenia i oferowania takich usług. Wprowadzono obowiązek otrzymywania pozwolenia na eksport
technologii wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej oraz odpowiednich usług.
Podobnie jak w przypadku USA zakazano dostarczania Rosji technologii do wydobycia głębinowego, eksploatacji szelfu arktycznego i pokładów łupkowych
ropy i gazu. Dodatkowo sankcje dotyczyły różnego typu projektów inwestycyjnych w Rosji. Finansowanie tego typu projektów wstrzymały Europejski Bank
Rozwoju oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Spółkom z krajów UE
zakazano inwestowania w projekty infrastrukturalne w Rosji (w tym w obszarze
transportu, telekomunikacji i energetyki) (Klinowa, Sidorowa 2014, s. 71).
Rosja, odpowiadając na sankcje, zastosowała 6 sierpnia 2014 r. embargo
na import wybranych grup produktów rolniczych i spożywczych – mięso, ryby,
produkty mleczne, owoce i warzywa – z USA, Unii Europejskiej, Kanady, Australii i Norwegii (tzw. kontrsankcje). Ograniczyła również zakupy wybranych
produktów importowanych na potrzeby państwowe, głównie wyrobów przemysłu lekkiego. Kontrsankcje Rosji dotknęły tych grup towarów, w przypadku których znaczna część zapotrzebowania wewnętrznego pokrywana była importem
z krajów objętych ograniczeniami (np. w 2014 r. 31% tych towarów pochodziło
z krajów UE i Norwegii). Co istotne, Rosja w momencie wprowadzenia kontrsankcji była znaczącym w świecie importerem produktów spożywczych (IEP
2015, s. 260).
Efekty sankcji zaczęły być dostrzegalne już na etapie sankcji sektorowych.
Wcześniej negatywne skutki sankcji odczuła w zasadzie grupa konkretnych spółek
będących ich bezpośrednimi adresatami. Od końca lata 2014 r. większość dużych przedsiębiorstw została dotknięta ograniczeniami w dostępie do kapitału,
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technologii i rynków zagranicznych. Napotkała też problemy we współpracy z zagranicznymi partnerami w sferach, w których sankcje bezpośrednio nie zostały
zastosowane (Аfoncew 2015, s. 23–24)1. W 2015 r. główne finansowe problemy
wynikające z sankcji związane były z koniecznością regulowania zagranicznych
zobowiązań sektora korporacyjnego w warunkach bardzo ograniczonego dostępu
do zagranicznych rynków finansowych.
Głównym efektem nałożonych na Rosję sankcji i kontrsankcji z jej strony
był spadek obrotów handlowych tego kraju. Od początku obecnej dekady wymiana handlowa Rosji utrzymywała się na względnie stałym poziomie, jednak
począwszy od III kwartału 2014 r., zaczęto odnotowywać spadek obrotów, zarówno eksportu, jak i importu (wykres 1). Spadek obrotów handlowych w 2015 r. był
bardziej znaczący niż w roku poprzednim, zwłaszcza w imporcie, i utrzymał się
w 2016 r.2***
**

Wykres 1. Obroty handlowe Rosji towarami w latach 2011–2017 (w mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie CBR.

Spadek wartości eksportu Rosji zależał nie tylko od sankcji nałożonych na
ten kraj, ale również od spadku ceny ropy naftowej. Kluczowym problemem rosyjskiej gospodarki była zbyt mała dywersyfikacja eksportu, co w znaczącym
stopniu przełożyło się na wartość obrotów z krajami będącymi ważnymi odbiorcami rosyjskiej ropy naftowej.
Napływ kapitału do Rosji w formie BIZ w pierwszej połowie 2014 r. wyniósł 22,2 mld USD,
a w drugiej połowie 2,6 mld USD. Odpływ kapitału zagranicznego w 2014 r. wyniósł 151 mld USD
wobec 61 mld USD w roku 2013.
2
Spadek obrotów handlowych nie wynika jedynie z sankcji i kontrsankcji w sferze handlu, ale
również z zaprzestania podejmowania przez przedsiębiorstwa z Rosji i UE czy USA wspólnych
projektów inwestycyjnych czy z zakazu przepływu wybranych technologii.
1
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Począwszy od 2014 r. struktura geograficzna wymiany handlowej Rosji
zaczęła się zmieniać, przy czym zmiany te były różne w przypadku poszczególnych grup partnerów handlowych. Unia Europejska pozostaje dla Rosji
głównym partnerem, ale jej udział zmniejszył się w okresie 2014–2016 o 45,7%
w eksporcie i 38,3% w imporcie (tabela 1). W ujęciu wartościowym obroty handlowe Rosji z UE między 2013 a 2016 r. spadły z poziomu 283,4 mld USD do
130,7 mld USD w eksporcie (o 54%), a w imporcie z poziomu 134,2 mld USD
do poziomu 69,9 mld USD (o 48%).
Ostatnie lata (2010–2016) pozwalają zaobserwować rosnący udział krajów
Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w wymianie handlowej Rosji
– z poziomu 16,9% do 23% w eksporcie oraz z 34,1% do 40% w imporcie. Miał
on miejsce głównie z powodu rosnącego udziału Chin. W wyniku nałożonych
sankcji Rosja częściowo przeorientowała się w sferze handlu w kierunku wybranych krajów azjatyckich (Obolenskij 2016). Warto podkreślić, że sankcje nie
spowodowały znaczącego spadku udziału USA w wymianie handlowej Rosji.
Tabela 1. Udział grup krajów i krajów w eksporcie i imporcie Rosji w latach 2010, 2013–2016 (w %)
Grupy krajów
WNP, w tym:
EAUG
UE, w tym:
Niemcy
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3,8

3,7

3,2

2,8

3,2

2,5

2,6

2,5

2,2

2,2

16,9

18,8

21,5

22,8

23,5

34,1
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36,2
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40,0
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3,1

2,1

2,1

2,7

3,2

4,9

5,2

6,4

6,3

5,9
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5,1

6,8

7,5

8,3

9,8

17,0

16,9

17,7

19,1

20,9

APEC, w tym:

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rosstat 2017, s. 569.

Rosyjskie embargo na wybrane grupy produktów spożywczych w krótkim
okresie i w znacznym stopniu wpłynęło na spadek importu tych towarów. W przypadku wszystkich grup towarów spadek importu przekraczał połowę wartości
z okresu sprzed nałożenia embarga (Wołowik 2015, s. 29). Wraz z wprowadzeniem embarga na wybrane produkty spożywcze z krajów, które wcześniej nałożyły na Rosję sankcje, pojawiła się kwestia rozwoju produkcji krajowej w celu
zastąpienia importu i pokrycia zapotrzebowania na te towary (tzw. importozamieszczenije). Miało to znaczenie głównie dla krajów, które były ważnymi dostawcami tych produktów do Rosji, np. Polski. Realizacja polityki zastępowania
importu produkcją krajową aktywnie rozpoczęła się w Rosji na przełomie 2014
i 2015 r. i uznana została za jedno z głównych zadań ogólnej polityki przemysłowej. Jej skuteczność będzie można jednak ocenić dopiero za kilka lat.
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Sankcje i embargo a polsko-rosyjska wymiana handlowa
Polska i Rosja od wielu lat są dla siebie bardzo ważnymi partnerami handlowymi.
Jeszcze przed wprowadzeniem sankcji i embarga, tzn. w 2013 r., Rosja była dla
Polski piątym partnerem w eksporcie i drugim w imporcie – z udziałami odpowiednio 5,3% i 12,2% oraz wartościami 10,8 mld USD i 25,3 mld USD, zgodnie
z danymi GUS (wykres 2). Już 2014 r. przyniósł spadek obrotów handlowych
z Rosją – o prawie 2 mld USD w eksporcie i 1,4 mld USD w imporcie. Spadek obrotów handlowych był bardzo znaczny w 2015 r. i wyniósł łącznie 12,7 mld USD
(odpowiednio 40% i 39% w eksporcie i imporcie); utrzymał się on w 2016 r.
Z kolei w okresie od stycznia do września 2017 r. obroty handlowe między Polską
a Rosją wyniosły odpowiednio 5,1 mld USD w eksporcie i 10,5 mld USD w imporcie Polski.
Wykres 2. Udział Rosji w wymianie handlowej Polski w latach 2013–2017 (w mld USD, w nawiasach udział %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Polska jeszcze przed wprowadzeniem sankcji i embarga była ważnym odbiorcą towarów rosyjskich, zwłaszcza surowców naturalnych, i dostawcą towarów na rynek tego kraju – udział w eksporcie 3,7%, w imporcie 2,6% (tabela 1).
Jak wskazują dane Rosstat, w latach 2014–2016 udział Polski w obrotach handlowych Rosji nie zmniejszył się drastycznie (na poziomie 2–3% rocznie).
Warto podkreślić, że obroty handlowe UE z Rosją stanowią ok. 1% handlu
tego ugrupowania, ale jeśli weźmie się pod uwagę wybrane kraje, np. Polskę,
Węgry, Finlandię czy Litwę, to można zauważyć wyraźne negatywne następstwa
rosyjskiego embarga (kontrsankcji) (Klinowa, Sidorowa 2014, s. 68). Jak szacuje na podstawie danych Eurostat Rosińska-Bukowska, Litwa i Polska poniosły
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względnie największe straty w tym obszarze (rzędu odpowiednio 927 mln euro
i 841 mln euro). Polskie produkty objęte sankcjami stanowiły ok. 80% eksportu
produktów rolno-spożywczych do Rosji (por. Rosińska-Bukowska 2015, s. 186).
Tabela 2. Struktura towarowa wymiany handlowej Polski i Rosji w latach 2013–2016 (w mln USD, %)
Struktura towarowa eksportu Polski do Rosji
2013

2014

2015
mln USD

2016

mln USD

%

mln USD

%

%

mln USD

%

Sekcja I

428,3

4,0

179,6

1,9

15,2

0,3

11,8

0,2

Sekcja II

742,4

6,9

458,2

4,9

66,0

1,2

63,9

1,1

Sekcja IV

491,8

4,6

547,0

5,8

354,3

6,2

333,5

5,8

Sekcja VI

1357,9

12,6

1241,6

13,2

939,4

16,5

1045,7

18,1

Sekcja VII

743,6

6,9

711,6

7,6

484,9

8,5

509,9

8,8

Sekcja XV

897,1

8,3

857,1

9,1

522,4

9,2

472,1

8,2

Sekcja XVI

2862,2

26,5

2628,9

27,9

1596,1

28,0

1479,6

25,6

Sekcja XVII

1220,8

11,3

877,5

9,3

507,4

8,9

721,4

12,5

Pozostałe

2061,2

19,1

1912,6

20,3

1208,1

21,2

1145,3

19,8

Struktura towarowa importu do Polski z Rosji
2013

2014

2015

2016

mln USD

%

mln USD

%

mln USD

%

mln USD

%

18652,6

74,8

18213,0

88,0

9873,8

66,9

7424,0

62,9

Sekcja VI

898,9

3,6

858,7

4,1

668,3

4,5

642,5

5,4

Sekcja XV

534,0

2,1

568,4

2,7

727,4

4,9

773,3

6,6

Sekcja XVII

173,1

0,7

283,8

1,4

289,4

2,0

418,5

3,5

4664,4

18,7

779,5

3,8

3189,7

21,6

2536,9

21,5

Sekcja V

Pozostałe

Objaśnienia: klasyfikacja wg Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego: sekcja I – zwierzęta
żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego; sekcja II – produkty pochodzenia roślinnego; sekcja IV
– gotowe artykuły spożywcze; sekcja V – produkty mineralne; sekcja VI – produkty przemysłu
chemicznego i przemysłów pokrewnych; sekcja VII – tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby z nich;
sekcja XV – metale nieszlachetne i wyroby z nich; sekcja XVI – maszyny i urządzenia mechaniczne; sekcja XVII – pojazdy i różne urządzenia transportowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie CAAC.

Ważnych informacji dostarcza analiza struktury towarowej wymiany handlowej Polski z Rosją, przeprowadzona z punktu widzenia strony polskiej na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC) Izby Celnej
w Warszawie. Szczegółowej analizie poddano jedynie najważniejsze pod względem udziału sekcje towarowe wydzielone zgodnie ze Scaloną Nomenklaturą Handlu Zagranicznego, osiem w eksporcie i cztery w imporcie. Z analizy tej wynika,
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że w latach 2014–2016 nastąpiły zmiany w strukturze towarowej zarówno eksportu, jak i importu. Jak wskazują dane zawarte w tabeli 2, w badanym okresie
odnotowano znaczny spadek wartości eksportu do Rosji towarów klasyfikowanych w ramach sekcji I (zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego)
i II (produkty pochodzenia roślinnego) – odpowiednio o 93% i 92% między rokiem 2013 a 2016. Można to uznać za skutek nałożonego przez Rosję embarga na
produkty spożywcze.
Zmniejszenie eksportu odnotowano również w przypadku sekcji XV (metale
nieszlachetne i wyroby z nich), choć udział tej sekcji w strukturze eksportu utrzymywał się na względnie stałym poziomie. Zwraca uwagę również spadek wartości towarów eksportowanych klasyfikowanych w ramach sekcji XVI (maszyny
i urządzenia mechaniczne), o ok. 140 mln USD między 2013 a 2016 rokiem.
Analogiczne tendencje, choć w różnej skali, wystąpiły w przypadku wszystkich
pozostałych sekcji towarowych w zakresie eksportu Polski do Rosji.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze towarowej importu z Rosji do Polski, to
największy spadek odnotowano w przypadku towarów sekcji V (produkty mineralne) – o ok. 11,2 mld USD i prawie 12 pkt. proc. Wiąże się on jednak ze
spadkiem cen międzynarodowych, zwłaszcza w odniesieniu do ropy naftowej.
Spadek wartości importu miał miejsce również w przypadku sekcji VI (produktu
przemysłu chemicznego) – o 250 mln USD. Jeśli chodzi o import towarów z Rosji do Polski, można jednak wyróżnić sekcje, w przypadku których zastosowane
sankcje i embargo nie przyniosły spadku wartości, a wręcz odwrotnie. Wzrost
wartości importu towarów z Rosji do Polski nastąpił w przypadku sekcji XV (metale nieszlachetne i wyroby z nich), o ponad 200 mln USD i 4,5 pkt. proc., oraz
sekcji XVII (pojazdy i inne urządzenia transportowe), o prawie 250 mln USD
i 2,8 pkt. proc.

Podsumowanie
Sankcje ekonomiczne zastosowane przez USA, UE i inne kraje wysoko rozwinięte były odpowiedzią na aktywność polityczną Rosji na Ukrainie i aneksję Krymu.
Przyniosły skutek w postaci embarga Rosji na wybrane produkty importowane
z krajów nakładających sankcje. Sankcje, mimo że oddziałują wprost na wymianę
handlową Rosji, nie spowodowały znacznego spadku obrotów z jej głównymi
partnerami handlowymi. Ponadto trudno jednoznacznie wykazać ich bezpośrednie oddziaływanie na wymianę handlową ze względu na wiele innych problemów
rosyjskiej gospodarki, wynikających m.in. ze spadku międzynarodowych cen
ropy naftowej w analizowanym okresie czy znaczącej deprecjacji rubla wobec
dolara czy euro.
Sankcje i embargo istotnie wpłynęły na obroty handlowe Rosji z Polską zarówno w odniesieniu do eksportu, jak i importu. Wydaje się jednak, że ich skutki
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są bardziej dotkliwe dla Polski niż dla Rosji. Jak wskazują dane statystyczne,
spowodowały one spadek obrotów w przypadku większości sekcji towarowych,
zwłaszcza sekcji odpowiadających nałożonym kontrsankcjom (embargo).
W eksporcie Polski do Rosji spadek wartości obrotów dotyczył w latach
2014–2016 wszystkich grup towarowych, choć wydaje się, że embargo Rosji na
produkty spożywcze powinno przekładać się na wzrost eksportu na rynek rosyjski produktów przemysłowych. Jednak na razie tendencja ta nie jest widoczna.
Embargo Rosji objęło znaczną część polskiego eksportu, jednak dzięki wsparciu
ze strony rządu oraz skutecznej reakcji polskich producentów, przekierowujących
produkty na nowe rynki, nie przyniosło znaczących strat (Kośka 2016). Jednoznaczne określenie wpływu sankcji i embarga na polsko-rosyjską wymianę handlową będzie jednak możliwe dopiero po upływie kilku lat.
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Streszczenie
Opracowanie miało na celu określenie wpływu sankcji nałożonych na Rosję
w 2014 r. oraz embarga Rosji na wymianę handlową między Polską a Rosją.
Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule była wymiana handlowa między Polską a Rosją w latach 2013–2016, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
obowiązywania sankcji i embarga. W analizie wykorzystano dane statystyczne
GUS, Rosstat oraz Centrum Analitycznego Administracji Celnej Izby Celnej
w Warszawie. Badania dotyczyły wartości obrotów i struktury towarowej polsko-rosyjskiej wymiany handlowej.
Analizy wykazały znaczący spadek obrotów handlowych między Polską
a Rosją w analizowanym okresie oraz zmiany w strukturze towarowej. Spadek
wartości obrotów dotyczył towarów objętych sankcjami i embargiem, ale też surowców naturalnych. W przypadku niektórych sekcji nastąpił wzrost wartości towarów importowanych z Rosji. Jednak ze względu na inne problemy rosyjskiej
gospodarki, wynikające m.in. ze spadku ceny ropy naftowej, trudno jednoznacznie
określić wpływ samych sankcji i embarga na polsko-rosyjską wymianę handlową.
Słowa kluczowe: sankcje, handel zagraniczny, Polska, Rosja
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Summary
Polish-Russian Foreign Trade in the Conditions of Economic Sanctions
and Embargo
The goal of the article was to define the influence of 2014 economic sanctions
against Russia and the Russian embargo on trade between Poland and Russia. The
subject of the research presented in the article was trade between Poland and Russia in 2013–2016, with particular emphasis on the period of validity of sanctions
and embargo. In the analysis author used statistical data from Statistics Poland,
Rosstat and the Analitical Center of Customs Administration (Warsaw, Poland).
The research concerned the value of trade and the commodity structure of Polish
– Russian trade.
Research showed significant decrease of value and changes in the commodity structure of trade between Poland and Russia in analysed period. Decrease
of value concerns both goods under sanctions and natural resources. In case of
some groups of goods there was a rise of import value from Russia. But, because of another problems in Russian economy (e.g. decrease of oil international
prices), it is hard to clearly define the influence of sanctions and embargo on
Polish – Russian trade.
Keywords: sanctions, foreign trade, Poland, Russia
JEL: F13, F14, F51
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Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw
w modelu sharing economy
Małgorzata Poniatowska-Jaksch*

Wstęp
W XXI w. najbardziej perspektywicznym segmentem gospodarki cyfrowej jest
model platform. Tego typu przeobrażenia implikują zmiany w podejściu do procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Najbardziej spektakularne sukcesy odnotowują przedsiębiorstwa powszechnie utożsamiane z gospodarką współdzielenia
(sharing economy), takie jak Uber czy Airbnb. Można się jednak spotkać się z opinią (Seif 2016), że teorie objaśniające proces internacjonalizacji przedsiębiorstw
są nieadekwatne do specyfiki ich rozwoju. Gospodarka współdzielenia opiera się
na innych zasadach, tworząc niejako nowe środowisko dla przedsiębiorstw działających w wymiarze międzynarodowym. Stąd też celem artykułu jest scharakteryzowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w modelu sharing
economy na tle tradycyjnych form ekspansji zagranicznej. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową.

Niejednoznaczność pojęcia modelu biznesu
w sharing economy
Nie ma jednej i jednoznacznej definicji sharing economy. Najogólniej postrzega
ją Botsm, który definiuje sharing economy jako system aktywizujący niewykorzystywane aktywa dzięki uruchomieniu w ich ramach modeli i rynków umożliwiających zarówno dostęp do tych zasobów, jak i wzrost ich wydajności (Feelländer,
Ingram i Teigland 2015, s. 13–15). Aktywa te to rozmaite dobra materialne i nie* Małgorzata Poniatowska-Jaksch – dr hab. nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji, mponia@sgh.waw.pl.

44

materialne. W przypadku tych pierwszych charakterystyczna dla modeli sharing
economy jest zastępowanie rzadko wykorzystywanych w ciągu roku produktów
usługami. Pozostałe cechy, co do których wszyscy badacze są zgodni, to:
1. Uczestnicy transakcji – zalicza się do nich dostawców usług, użytkowników (którzy mogą być jednocześnie dostawcami) i pośredników łączących za pośrednictwem platform internetowych usługodawców z użytkownikami, obsługujących transakcje pomiędzy nimi. Nowością jest
wprowadzenie komunikacji peer to peer (P2P) – modelu komunikacji
w sieci komputerowej, gwarantującego obu stronom równorzędne prawa.
2. Dostęp, a nie własność jako podstawowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Charakter transakcji, którego przedmiotem są aktywa materialne i niematerialne udostępniane w wyniku wynajmu, użyczania, barteru (opartego
na sztucznych jednostkach rozliczeniowych albo bez nich) czy też w ramach wymiany (Poniatowska-Jaksch i Sobiecki 2016, s. 159–162).
Dyskusje w obszarze pojęciowym gospodarki współdzielenia odnoszą się
w pierwszej kolejności do odmiennego postrzegania celu dzielenia się zasobami.
Według Rude (2015) ludzie „dzielą się” nie tylko ze względów ekonomicznych
(aby zaoszczędzić pieniądze, „dorobić”), ale także społecznych (chcą poznać
nowe osoby, nawiązać nowe relacje) oraz praktycznych (pragną zaoszczędzić
czas) oraz środowiskowych. W tego typu podejście nie wpisują się modele biznesowe ukierunkowane jedynie na zysk (np. Uber, Airbnb), choć spełniają wymienione podstawowe cechy sharing economy.
Jednak nie wszyscy badacze podzielają ten pogląd. Zdaniem Wallensteina
i Shelata „współdzielenie” nie jest żadną uwarunkowaną kulturowo ideologią
– głównym powodem jej rozwoju są wartości ekonomiczne (Wallenstein i Shelat
2017a). Stąd też coraz częściej postrzega się sharing economy szeroko, wskazując
na różnorodne modele biznesu realizowane w jej ramach. Na podstawie własnych
obserwacji Cohen i Muñoz zidentyfikowali sześć kluczowych wymiarów modeli
biznesowych w gospodarce współdzielenia, wskazując jednocześnie w każdym
z nich trzy podtypy, co prowadzi do łącznej liczby 729 unikalnych modeli biznesowych. Podstawowe wymiary to (Cohen 2016):
1. Technologia. Niektóre modele biznesowe wykorzystują technologię nie
tylko do łączenia użytkowników, ale także do finalizowania transakcji
w trybie offline (np. firmy zajmujące się crowdfundingiem). Inne zaś
to modele biznesowe oparte na technologii ułatwiającej połączenia (np.
Uber). Można jednak też wskazać przedsięwzięcia lokalne, w przypadku
których technologia jest co najwyżej narzędziem pomocniczym (np. co-working).
2. Transakcje. Podstawowe warianty transakcji to: rynkowy, alternatywny
i bezpłatny. W pierwszym przypadku dobrym przykładem jest Uber, który zmienia ceny w zależności od popytu. Jednak większość wspieranych
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przez kapitał podwyższonego ryzyka firm – takich jak Airbnb i Rent the
Runway – wybiera ceny rynkowe. Banki czasu są z kolei przykładem
transakcji bezpłatnych.
Rysunek 1. Model sharing economy – kompas
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Cohen 2016.

3. Podejście biznesowe. Trzy główne podejścia to modele: napędzane zyskiem, hybrydowe i oparte na misji. Uber, Upwork i eBay to platformy
wymiany nastawione na zysk. Modele hybrydowe to zaś te, które zwykle
są tworzone jako for-profit, ale ukierunkowane są także na osiąganie celów społecznych i/lub środowiskowych. Przykładem jest Zipcar (przejęty
przez Avis), którego celem było m.in. ograniczenie ruchu i redukcja zanie46

czyszczenia w miastach. Modele oparte na misji, najczęściej non-profit,
to przede wszystkim inicjatywy sąsiedzkie.
4. Wspólne zasoby. W tym przekroju możliwe są trzy podejścia polegające
na optymalizowaniu: nowych zasobów (zakup na potrzeby nowej działalności – np. Zipcar), niewykorzystanych istniejących zasobów/zapasów
(np. Rent the Runway w odniesieniu do niesprzedanych sukni ślubnych)
oraz poprzez znalezienie nowego miejsca do wykorzystania używanych
zasobów (pożyczenie używanej wiertarki).
5. Model zarządzania. W tym przekroju mieszczą się różne rozwiązania – od tradycyjnych struktur korporacyjnych, po modele współpracy.
Struktury korporacyjne wydają się wyborem, co nie powinno dziwić,
w przypadku większości modeli biznesowych wspieranych kapitałem
podwyższonego ryzyka w gospodarce współdzielenia się (np. Uber,
Airbnb, Upwork, Rent the Runway).
6. Typ platformy. W praktyce występują co najmniej trzy typy: B2B (założony przez firmę Caterpillar Yardclub, który ułatwia wynajem ciągników), biznes dla „tłumu” (np. Zipcar , Rent the Runway) i P2P – Airbnb,
Task Rabbit, Indiegogo, Blablacar itp. zaliczają się do klasycznej w gospodarce współdzielenia kategorii P2P.
Nie wszystkie zidentyfikowane modele biznesowe w sharing economy są
w jednakowym stopniu podatne na ekspansję zagraniczną. Ta kwestia wymaga
jednak pogłębionych badań. Niemniej w pierwszej kolejności dotyczy tych ukierunkowanych na zysk, o korporacyjnym modelu zarządzania.

Kierunki ekspansji zagranicznej w sharing economy
Przedsiębiorstwa ukierunkowane na zysk działające w modelu biznesu sharing economy, podejmując decyzję o ekspansji zagranicznej firmy, analizują makrootoczenie za pomocą – w odróżnieniu od tradycyjnej gospodarki – platforma lub aplikacji,
znacznie ograniczając koszty z tego tytułu (Dyal-Chand 2015, s. 241–309). Firmy
w modelu sharing economy, tak jak i inne przedsiębiorstwa związane z biznesem
cyfrowym, bazują na analizie SLEPT, na którą składają się czynniki: społeczne,
prawne i etyczne, ekonomiczne, polityczne i technologiczne (Chaffey 2016, s. 130).
W gospodarce współdzielenia niezwykle ważna jest wiedza na temat klientów
i ich zachowań. Te ostatnie są zróżnicowane przestrzennie, co w dużym stopniu
uwarunkowane jest zwyczajowo i osiąganymi przez społeczeństwo dochodami.
I tak na rynkach wschodzących zamiast samochodów użycza się motocykli (SafeMotos w Rwandzie). Dużą popularnością cieszy się także wynajem sprzętu gospodarstwa domowego; przykładem może być indyjskie Rentomojo. Ta ostatnia usługa
eliminuje niedogodności tradycyjnego leasingu, takie jak konieczność zorganizowania odbioru i dostawy użyczanego produktu, a także zmniejsza koszty transakcji.
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Wykorzystując lokalne zasoby pracy, działająca w Indiach i Dubaju RentSher
wysyła pracowników do właścicieli użyczanych towarów w celu ich sfotografowania, a następnie zamieszcza je na swoim portalu. Jeżeli znajdzie się osoba zainteresowaniem ich użyczeniem, RentSher dostarcza je do najemców. To wsparcie
„pod klucz” pomaga zarówno właścicielom aktywów, jak i potencjalnym najemcom czerpać satysfakcję z pośrednictwa platformy (Wallenstein i Shelat 2017b).
Duża atrakcyjność rynków wschodzących dla przedsiębiorstw funkcjonujących
w modelu sharing economy wynika także z czynników technologicznych. W krajach tych odnotowuje się gwałtowny wzrost liczby użytkowników smartfonów, potencjalnych uczestników gospodarki współdzielenia (Wallenstein i Shelat 2017b).
Niekiedy występują bariery regulacyjne, ale de facto częściej są one spotykane
w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego niż niskim. Z drugiej strony
postępująca „dojrzałość” gospodarki współdzielenia prowadzi do zmian regulacyjnych i dostosowywania do nich podmiotów działających w tym modelu, w czym
aktywną rolę odgrywają same przedsiębiorstwa. I tak w 2016 r. urząd skarbowy
Estonii nawiązał współpracę z firmami taksówkowymi, w tym z Taxify, aby wypróbować innowacyjną formę cyfrowych rachunków podatkowych, a Airbnb nawiązał
współpracę z wieloma władzami miejskimi w celu uzgodnienia sposobu naliczania
i odprowadzenia podatków za krótkookresowy wynajem mieszkań (Vaughan 2017).
Nowe regulacje w obszarze gospodarki współdzielenia są także źródłem
innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w modelu sharing economy
– Uber uzupełnił swoją ofertę o dostawy żywności z UberEats i udostępnianie
przejazdów z UberPool, a Airbnb wprowadził Trips, aby rozszerzyć swoją ofertę
na rynku turystycznym (Vaughan 2017).
Trzecim rozwiązaniem w przypadku wzrostu regulacji w gospodarce współdzielenia jest, tak jak w każdym innym biznesie, ucieczka do krajów o korzystniejszych uwarunkowaniach instytucjonalnych. Platformy mogą mieć bowiem
charakter lokalny lub globalny, łącząc cyfrowo ludzi z całego świata. Ich działanie, podobnie jak analiza Big Data, pozwalają na dopasowanie podaży i popytu (masy krytycznej dostawców i konsumentów), co wraz z wykorzystaniem
zaawansowanych algorytmów – w ocenie skali efektów połączeń sieciowych ma
zastosowanie pomiar ekstremalnej nierównowagi, do czego wykorzystywana jest
funkcja z angielska zwana power law distribution, która pozwala ustalać ceny
i przewidywać popyt (Pakulska 2017, s. 46–47).
Oparcie się w zdominowanej przez technologie cyfrowe gospodarce popytu na korzyściach skali efektów sieciowych obejmujących obie strony rynku, na
którym wartość tkwi w ekosystemie platform, oznacza, że firmy mogą ją tworzyć, wykorzystując zasoby i zdolności, których nie mają. W takich warunkach
popyt na dobra nabiera nowego wymiaru, gdyż ekosystem internetu prowadzi do
istotnych zmian w jego wielkości, strukturze i geograficznym rozmieszczeniu,
a w odniesieniu do podaży – do zastępowania zasobów, głównie czynników wytwórczych, wiedzą. Digitalizacja wraz z przemianami społecznymi (pokolenie Y)
przeobraziła bowiem relacje popytowo-podażowe ukierunkowane w otwartość
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rynku, którego atrybutem jest substytucyjność wymiaru tradycyjnego wirtualnym, zachodząca na wszystkich płaszczyznach – lokalnej, regionalnej, globalnej
– chociaż w różnym zakresie (Pakulska i Poniatowska-Jaksch 2017, s. 12–16).
Kluczowy dla zasobów dostęp zamiast własności sprawia, że w układzie geograficznym istotne miejsce zajmują kraje rozwijające się.
Nie oznacza to, że kraje na wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego są niewłaściwym miejscem dla gospodarki współdzielenia. Są one atrakcyjne, ale jeśli chodzi o nieco inne obszary aktywności i modeli biznesowych – o większym zaangażowaniu technologicznym. Co więcej, postępująca cyfryzacja może
znacznie zmienić zakres działalności w obszarze sharing economy. Nowych możliwości jej rozwoju upatruje się w spadku kosztów transakcyjnych dzięki zastosowaniu w logistyce dronów i robotów oraz w poprawie bezpieczeństwa transakcji dzięki upowszechnieniu blackchain – może pomóc w dokumentowaniu pochodzenia
aktywów, historii transakcji i tożsamości użytkownika (Wallenstein i Shelat 2017).
Zmianę zakresu sharing economy wiąże się także ze wzrostem liczby firm
funkcjonujących w modelu B2B. Niewiele jest bowiem gałęzi przemysłu odpornych na malejące koszty transakcji i wzrost liczby modeli biznesu opartych na
współdzieleniu. Niższe koszty działalności prowadzonej z wykorzystaniem platform przyczyniają się do redukcji podmiotów zorganizowanych tradycyjnie, co
niewątpliwie tworzy nowe warunki konkurowania.

Formy ekspansji zagranicznej w sharing economy
– alians zamiast własności?
Liczba firm funkcjonujących w modelu sharing economy dynamicznie wzrasta,
choć trudno dokładnie określić ich liczbę ze względu na brak stosownych statystyk. Z ich działalnością często wiążą się „zakłócenia” rynkowe, które mogą mieć
także wymiar międzynarodowy.
Rysunek 2. Firmy finansujące przedsięwzięcia sharing economy
2007

2010

2013

2016
przestrzeń biurowa
noclegi
żywność
moda
podróże

dostęp do maszyn i usług
sprzęt budowlany
wypożyczalnie rowerów
miejsca parkingowe
scentralizowany
wynajem aut
użyczanie samochodów P2P
łodzie

AGD

40 firm
43 mln USD

85 firm
130 mln USD

271 firm
1740 mln USD

współdzielenie
rowerów

przechowywanie
i dostawa
opieka nad
zwierzętami

420 firm, +23,4 mln USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wallenstein i Shelat 2017.
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Tego typu sytuacja dotyczy głównie dużych korporacji międzynarodowych,
aktywnych przede wszystkich w takich obszarach jak przewozy pasażerskie, wynajem nieruchomości oraz moda. Charakteryzują się one zróżnicowanym poziomem internacjonalizacji, mierzonym liczbą zagranicznych rynków, na których
operują przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy posiadają zagraniczne aktywa,
czy też nie (Kosintceva 2016, s. 33–37). Z badań Kosintcevej wynika, że żadna
z 20 największych firm o wysokim poziomie internacjonalizacji w modelu sharing economy nie ma zagranicznych zasobów w leasingu lub na zasadzie własności. Jedynym wyjątkiem jest WeWork, który korzysta z dzierżawionej powierzchni jako podstawowego zasobu biznesowego. Co więcej, w badaniu nie wykazano
związku pomiędzy poziomem internacjonalizacji a zasobami finansowymi przedsiębiorstw podejmujących ekspansję zagraniczną w modelu sharing economy.
Tabela 1. Poziom internacjonalizacja a własność zasobów korporacji w modelu sharing economy
Firma

Stopień internacjonalizacji

Zasoby fizyczne

Uber

—

AirBnB

—

Coursera

—

Fiverr

—

Upwork

—

Fon

—

WeWork

tak

Grab

—

Funding Circle

—

Didi Chuxing

—

Lyft

—

AngelList

—

Prosper

—

Instacart

—

Thumbtack

tak

Beepi

tak

Rent the runway

tak

Doctor on demand

—

Shyp

tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kosintceva 2016, s. 36.

Pojawia się pytanie o dominujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, skoro nie mają one w większości charakteru kapitałowego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku wielu firm działającym
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w modelu sharing economy niezwykle ważnym elementem jest budowa społeczności i więzi opartych na zaufaniu. W kształtowaniu nowych relacji biznesowych,
wraz z wejściem w wiek aktywności zawodowej tzw. pokolenia sieci, dużą rolę
należy przypisać portalom społecznościowym, w marketingu produktów czy
tworzeniu innowacji poprzez wykorzystanie wiedzy klientów w projektowaniu
produktów, wpisujących się w rozwój sieci biznesowych i sieci strategicznych.
Sieci, wykorzystując zjawisko partnerstwa biznesowego, przyczyniają się do rozwoju jego nowych form i pogłębiania dotychczasowych (B2B, B2C, C2C), na co
wpływ mają zarówno więzi formalne, jak i nieformalne. Za podstawę trwałych relacji biznesowych uznaje się zaufanie, jeden z filarów każdej sieci, określanej jako
– w ujęciu Duttona – przewidywalność będącą efektem konsekwencji w działaniu, która z kolei pozwala na przewidzenie zachowań drugiej strony (Grudzewski
i in. 2007, s. 80–81).
W gospodarce współdzielenia istotnym wsparciem w tym zakresie są platformy. Efektem zaufania wynikającego z powiązań sieciowych jest spadek ryzyka, niepewności oraz kosztów transakcyjnych. Wymiana w ramach relacji biznesowych w sieci pozwala firmie pozyskiwać wiedzę na temat zasobów, potrzeb,
umiejętności, strategii oraz innych powiązań partnerów. W procesie internacjonalizacji niezwykle istotne jest bowiem poszerzanie wiedzy o nowych rynkach
i uczenie się od innych firm (Gorynia i Jankowska 2007, s. 36).
W wejściu na zagraniczne rynki i budowie na nich opartych na zaufaniu
więzi społecznych niezwykle pomocni są lokalni partnerzy, co przekłada się
na wzrost znaczenia aliansów. Alianse strategiczne, podobnie jak joint venture
i długoterminowe relacje kupna – sprzedaży, są traktowane jako wyraz podejścia
strategicznego do budowanych sieci biznesowych (Gulati, Nohria i Zaheer 2000,
s. 203). Alianse umożliwiają rozwój zewnętrzny przedsiębiorstwa, a podejmowane przez firmy pochodzące z różnych państw realizują proces internacjonalizacji,
gdyż w odniesieniu do innych jej form lepiej wpisują się w zasadę wykonalności (w znacznym stopniu redukują ryzyko wejścia na rynek międzynarodowy)
i elastyczności (umożliwiają lepsze dopasowanie do uwarunkowań społecznych,
technicznych czy regulacyjnych).
„Skrojone na miarę” alianse są silnie skoncentrowane na tych działaniach,
które przynoszą najwięcej korzyści z kooperacji, co wynika z ich trzech zasadniczych celów: połączenia sił, połączenia kompetencji oraz szybkiego zdobywania
wiedzy (Doz i Hamel 2006, s. 25–26). Mimo że sprzymierzone przedsiębiorstwa
łączą wspólne cele, to charakteryzują je odmienne relacje, tj. oparte zarówno na
konkurencji – rywalizacji, jak i kooperacji (cechującej się zaufaniem, trudnym do
spełnienia w relacjach z konkurentami) (Bengtsson i Kock 2000, s. 411–426), które
są podłożem wyodrębniania różnych ich rodzajów. Ograniczenia w ich określaniu
są związane z niejednoznacznością samej definicji aliansów. W szerokim ujęciu
obejmuje ona zarówno wspólne przedsięwzięcia kapitałowe, czyli joint ventures,
jak i formy pozakapitałowe, np. umowy z dostawcami, produkcję kontraktową,
51

licencje, franczyzę (de Caldas Lima 2008, s. 58), których internacjonalizacja
uwarunkowana jest obecnością zagranicznych kooperantów w lokalnym środowisku. W zależności od tego, w jakim stopniu opierają się one na rywalizacji
(ścisła integracja, addytywne i komplementarne), oraz od tego, czy zawarte zostały pomiędzy niekonkurencyjnymi firmami (partnerstwo wertykalne, międzynarodowe spółki joint venture, porozumienia międzysektorowe) (Chwistecka-Dudek H., Borczuch 2005, s. 47) mogą przekładać się na różne modele biznesu,
przenikając także do sharing economy, na które wpływają czynniki rzutujące na
podejście do tworzenia potencjału firmy w wyniku współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami. Należy do nich zaliczyć: dążenie do uzyskania (Hagel
III i Brown, 2006, s. 38) tzw. dynamicznej specjalizacji, czyli koncentracji na
obszarach zaliczanych do światowej klasy i rezygnacji z pozostałej działalności
(np. poprzez outsourcing w myśl szerokiej definicji aliansów, obejmującej pozakapitałowe formy ekspansji), oraz zdolność do połączeń i koordynacji działań
oraz procesów między współpracującymi przedsiębiorstwami w celu zwiększenia efektywności wykorzystania wspólnego potencjału. Przykładem w tym
zakresie jest charakterystyczny dla sharing economy model „wspólne zasoby”,
którego celem jest wytworzenie większej wartości dla klienta (tzw. dołączalność), czy wspomaganie w budowaniu potencjału (bliska współpraca z wyspecjalizowanymi partnerami).
Jednocześnie, ze względu na trendy rozwojowe w sharing economy, spośród
dotychczasowych modeli B2B na znaczeniu zyskują te, w których następuje przenikanie się różnych sektorów (np. platformy użyczające sprzętu medycznego podejmujące współpracę z placówkami opieki medycznej), korespondujące z aliansami międzysektorowymi, ale także modele typu firma – miasto, tworzące nowe
specyficzne możliwości ekspansji firm w modelu sharing economy.

Podsumowanie
Firm funkcjonujących w modelu sharing economy, podobnie jak ich dróg internacjonalizacji, jest wiele. W wymiarze międzynarodowym najbardziej spektakularne sukcesy odnotowują amerykańskie star-upy – ukierunkowane na zysk,
o korporacyjnym modelu zarządzania. Głównym kierunkiem ekspansji są rynki
wschodzące. Jakkolwiek ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w sharing economy wymaga dalszych badań, to zauważalny na obecnym etapie rozwoju pozakapitałowy charakter ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw przekłada się na powstawanie modeli opartych na sieciach biznesowych i zaufaniu, przedkładających
dostęp nad własność. W tego typu podejście wpisuje się, w ramach internacjonalizacji, rozwój aliansów, które w szerokiej definicji odnoszą się do pozakapitałowych form przedsięwzięć.
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Streszczenie
Celem artykułu jest scharakteryzowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw
działających w modelu sharing economy na tle tradycyjnych form ekspansji zagranicznej. Badania literaturowe pozwalają zidentyfikować ponad 700 modeli
biznesu funkcjonujących w tej gospodarce, o bardzo zróżnicowanym poziomie
internacjonalizacji, dla których głównym kierunkiem ekspansji są rynki wschodzące. Przedsiębiorstwa w modelu sharing economy, a zwłaszcza korporacje międzynarodowe, na zagraniczne rynki patrzą w taki sam sposób, jak na specyfikę
swojej działalności – dostęp ważniejszy jest niż własność.
Słowa kluczowe: ekspansja zagraniczna, model biznesu, gospodarka współdzielenia

Summary
Foreign Expansion in Sharing Economy Model
The aim of the article is to determine the specificity of the internationalization of
enterprises operating in the sharing economy model against the background of
traditional forms of foreign expansion. A research of the literature, has identified
over 700 business models in this economy, with a very diversified level of internationalization. The main direction of expansion are the emerging markets. Enterprises in the sharing economy model, especially international corporations, look
at foreign markets in the same way as at the specificity of their business – access
is more important than ownership.
Keywords: foreign expansion, business model, sharing economy
JEL: F23, L25
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The Impact of Innovation on the Improvement
of The Competitiveness of Banks – an Analysis
of Case Studies
Karolina Anielak*

Introduction
In recent years, the phenomenon of the increasingly competitive banking market has become particularly noticeable. Banks have been forced to use more and
more innovative marketing strategies, to diversify their range of services and target customer groups. In the era of modern technology, banks have been forced
to introduce systems that will ensure the use of innovative applications and the
optimization of processes providing products or services. Dynamic changes can
be observed in the financial infrastructure and in the approach to the exchange of
information between banks and customers, as well as in the sales process.
For banks managed in a way that limits the introduction of changes, as they
have recognized such a strategy as being secure and stable, every innovation has
become a challenge. An analysis of the banking sector shows that innovation has
become a key factor in strengthening the competitive position useful among all in
the struggle for the acquisition of new customers. The aim of the paper is to show
the impact of innovation on a bank’s competitiveness. Such innovation in banking
is becoming more and more important, and banks that do not follow the prevailing
tendency significantly decrease their market position. Increased activity in the introduction of innovations that have been recognized on both the international and
national forum by numerous awards, and transparent and easily available financial
data, has led to a need for an overview of the research problem on the example of
PKO BP, mBank, Idea Bank and ING Bank Śląski. The paper assumes that banks,
thanks to the innovations introduced, achieve a higher competitive position and
a better level of performance indicators than other banks in the sector.
* Karolina Anielak – MA, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Institute of International Economics, karolinaanielak@wp.pl.
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Competition and competitiveness – definitional comments
In the literature on the subject, a clear distinction between the terms ‘competition’
and ‘competitiveness’ is made. According to economists, the condition necessary
for the emergence of the phenomenon of competition is the existence of autonomous companies in the market economy, which make independent decisions and
guide their activities in a way that enables them to earn a profit and stand out from
other companies actively participating in the market (Przybyciński 1998, p. 24).
Competition is a fairly well-defined and sufficiently described area on both the
theoretical and practical level (table 1). In numerous studies, there is the designation
that competition is a process in which entities compete with each other to achieve
the same or similar objectives. The remaining definitions of competition, apart from
rivalry, which is its essence, indicate the tools of competition as well as the ways
it occurs and at what level. Competition permeates all areas of human activity. It
appeared in the literature thanks to independent enterprises making autonomous
decisions and being guided by the criterion of profit making, the existence of private
means of production, and commodity management (Przybyciński 1998, p. 32).
Competition can take one of four basic models on individual markets, such
as perfect competition, monopolistic competition, oligopolistic competition, and
pure monopoly. They differ mainly in the number of competitors, product or offer
diversification, market size, difficulty in entering the market, and transparency
of market information (see table 1). It is impossible to create perfect competition
conditions in the modern world in which the same products are offered at the same
price without the use of advertising to gain customers.
Table 1. Features of competition models in the market economy
Monopolistic
competition

Oligopoly

Monopoly

Many

Several

One

Limited by the presence
of substitutes
Big; products addressed
to various segments

High price impact
from the leader
For some markets
large, for others small
It’s difficult to enter
the market; large
financial expenditures
are required

Very big

Feature

Perfect competition

Number of
producers
Price
control
Diversity
of products

Several, close to
infinity
None, the market
determines prices
Very small; products
of similar quality

Barriers
to entry

Great ease of
entering the market

Relatively high ease
of entry

Market information

Excellent transparency, sellers and buyers
have full knowledge
of the market

The high degree of
market opacity is
limited by knowledge of the market

None
It’s very difficult to enter
the market

large
High level of opacity A
range of
of information
information

Competition based
No
on promotion, qualcompetition
ity and diversity of
products
Source: A. Jonas (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menadżera
i Bankowca, Warszawa, pp. 11–12.
Competing Only price
methods
competition
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Competition based
on promotion and
quality

Researchers dealing with the issue of enterprise competitiveness try to explain, first of all, why some companies are successful and others are not, even though
they operate in the same environment. The concept of competitiveness can mean
the ability to achieve and maintain a competitive advantage. Competitiveness understood in this way can be treated as a synonym for the competitive ability of an
enterprise. In a simplified way, according to Godziszewski, one can assume that
competitiveness means the ability to compete, and therefore act and survive in
a competitive environment (Godziszewski 2001, pp. 69–70).
The competitive potential of an enterprise is all the material and non-material
resources necessary for the company to compete. The company’s acquisition of
the best resources and their effective use are the main goals of management decisions in the organization. The potential it has affects the achievement of a specific
competitive advantage, but it is attained by the company using various instruments of competition. Porter stated that a company gains an advantage over its
competitors when it offers a product or service of a quality not lower than the
competition, but at a definitely lower price, and when offering a product or service
of a higher quality than the competition, but at a price no higher than the competitors’ price (Pawłowski 2005, p. 28).
In terms of microeconomics, competitiveness is usually analyzed on the basis
of the following relationship: business entity, its potential, capabilities and skills,
the market structure, as well as strategic chances. It means the ability to design,
manufacture/create and sell goods/services whose prices, quality and other advantages are more attractive than the respective qualities of the goods/services offered
by the competitors. Nowadays, especially in relation to entities in the services
sector (including banks), it is reasonable to consider competitiveness in a systemic view, or as a system including competitiveness potential (resources), ability
to compete (instruments and tactics), competitive advantage (values determining
the advantage of on offer in relation to competitors), and competitive position in
the stabilized market industry (Rosińska-Bukowska 2012, p. 92).

The specificity of competition in the banking sector
The banking sector is now considered to be an economic area particularly vulnerable to a high level of competition. This may mean the increased risk of a crisis
developing. Thus, banks have been limited in terms of strong regulations relating
to the extent of interest rates, geographical coverage and the activity in question.
The free banking market has also remained limited by the presence of the central
bank as a lender of last resort or systems of guaranteed deposits (Miklaszewska
2010, pp. 10–12).
Flejterski said that the competitiveness of a modern bank can be considered
its long-term ability to design and sell products whose quality and other values
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are more attractive than the corresponding product features offered by domestic
or foreign competitors (Flejterski 1999, p. 39). Competitiveness is not a lifetime
asset of the bank, it changes over time, and it must be constantly built to remain at
a satisfactory level. Therefore, maintaining a competitive advantage is a problem
for every bank, especially in selected segments of the banking, deposit, credit, and
payment and settlement banking market.
Deregulation, which provided banks with free access to develop their business,
has become a process which initiates the development of competition in the banking
sector. The rapidly changing banking environment has become one such factor, as
well. The phenomena and processes that affect the banking sector have become
more intense and have led to them being forced to continuously adapt to the changing reality so as to not diminish this competitive advantage. However, we can talk
about real competition in the banking sector in the case when saturation with services and banking products is so huge that the competition begins to have an impact
on the operations and financial results of the bank (Kosiński 2001, p. 121).
Nowadays, a bank can achieve a sustainable competitive advantage thanks to
a more extensive system of providing services to clients or making employees with
their own initiative more efficient and flexible in customer service. Each bank may
also be distinguished by the reach of the activity, the number of clients and the possibility of offering a service related to its basic operation more easily and at costs
lower than the competitors. The decentralization of the organization, which affects
faster and more efficient customer service, is conducive to building a competitive
advantage. The transformation processes in the environment of the banking sector
have an impact on competition in that market. The complexity of the nature of the
banking business contributes to it being a complicated phenomenon. Strong competition, which is a driver of the economy, does not result in positive action in the
banking sector. It may contribute to high-risk induction for individual banks as well
as the stability of the entire sector (Szpringer 1994, p. 65).
In developed countries, the typical banking services market is structured similarly to an oligopoly. It is characterized by a large group of major banks (participants, vendors) functioning within the market, and its concept involves a considerable share in the total volume of supply, economic strength and a dominant role
in the market. Smaller banks present within this structure play a complementary
role, and are often specialized in specific market niches. Entering the market is
difficult for new entities due to significant entry barriers in the form of capital,
cultural, technological or commodity requirements (Pawłowska 2014, p.17).
Due to the way an oligopoly functions, large banks have the possibility to
strongly impact the struggles undertaken in the market. They may additionally
cause the desired reactions among clients as well as lead to a delayed reaction of
the other market participants. What is also characteristic is the interplay between
actors that affects the quality of products and services, distribution, prices and
promotions. To sum up, larger banks relevant to the banking market are able to
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stabilize the whole sector, due to the conviction that they are safer. In addition,
their advantage is reflected in the quality and diversity of services and applied
innovation. These banks may also have an impact on the banking sector; on the
behavior of smaller entities by introducing, e.g., changes in the level of interest
rates or indicating new forms of deposits and loans.
A competitive advantage can be built with distinguishable abilities. These are
the basic skills that lead to distinguishing the bank from its competitors and it may
become a source of competitive advantage. The term ‘innovation’ as a factor of
competitiveness is conditioned by the fact that the processes associated with the
development of innovation include an element of novelty and change, and they
have a dynamic and creative character. Innovation is a factor closely linked to the
effectiveness of a bank’s activities. The impact of innovation on other factors of
competitiveness tends to have a positive character, and it strongly influences the
shaping of market demand (Davidson 1989).
Competition in the banking sector has no chance to create a form of destructive rivalry, leading to drastic actions, because as institutions of public trust, they
cannot allow their image to be ruined. This would lead to lower trust among stakeholders and destabilization of the financial sector (Pawłowska 2005, p. 31). It may
be appropriate to use the phrase “coopetition” with regard to the banking sector.
It defines a way of competing based on a cooperation which is simultaneously
rivalry and collaboration (Rosińska-Bukowska 2012, p. 31).
One of the basic areas of cooperation in the field of coopetition is the creation
of regulations covering the entire banking sector. Legal standards are set by legislators, while banks can take the role of opinion-makers in environmental consultations and limit the probability of introducing ineffective and harmful standards
(Marcinkowska 2013, p. 218). It can be concluded that coopetition is a situation
in which banks compete in certain areas, but in others, they are able to cooperate
in sharing knowledge and exchanging experiences. It also results from the sense
of their own strength of key competencies, as well as knowledge about the requirements of the functioning of the modern market. The coopetition strategy is based on both the analysis of ever-changing standards and the search for the concept
of creating new added value. The coopetition strategy also allows all innovative
economic entities, even those that do not have sufficient potential, to internationalize their discoveries, to start cooperation with a larger entity, which will enable
them to develop a unique innovative solution (Rosińska-Bukowska 2014, p. 8).
To a large extent, a theory explaining the effect of competition in the financial
markets is J.M. Clark’s theory of “workable” (or effective) competition. Decision makers don’t look for the best possible solutions, only those that bring the
greatest satisfaction are significant. A huge role in causing a financial entity to be
attractive relies on the increase in the level of trust and the ability to compete on
quality rather than price. Banks do not maintain products at a high price level, as
this would encourage new participants, e.g., insurance companies or investment
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funds, to join the market. This does not mean, however, that there is no competition among banks. As mentioned previously, one area of mild competitive rivalry
could be a minimally invasive pricing policy that consists of an interest rate policy
of deposits, loan cost, as well as the cost of intermediary operations (Bednarska-Olejniczak 2011, p. 24; Grzegorczyk 1997, pp. 32–33).
The quality of customer service can also become a key tool in the competitive
struggle, as it is of great importance in the modern world. This is emphasized in
particular by the large number of rankings and surveys created in order to check
the status of employee competence and their relationship with the customer. In
the case of banking services, customers pay special attention to the efficiency of
the process, familiarity with the procedure, the ability to make quick decisions
and the bank’s flexibility in determining the conditions of the product’s use. The
components of competitive struggle for a large bank-up can also include a wide
range of banking services offered, various means of distribution and an increase in
importance of marketing (Pierścionek 2007, p. 36; Kisiel 2007, pp. 15–17).
Scientific research on competition in the banking sector is currently conducted within the framework of the microeconomic theory of a banking enterprise,
named an aftermarket organization, and competition in the banking sector. In this
approach, the banking sector is modeled as an independent set of individuals that
respond optimally to changes in the environment. Competition is determined here
by such measures as market power and efficiency. Efficiency, according to the
traditional concept, is based on indicators such as ROA (return on assets), ROE
(return on equity) or NIM (net interest margin) (Van Hoose 2010, p. 8).

Financial innovations
The modern economy could not function without an efficient financial system,
referred to as a set of markets, institutions, and regulations, by means of which
financial services can be provided, and interest rates and securities can be managed. This is considered the most important achievement of the economic system. It
determines the cost of capital and the availability of funds in daily transactions of
purchasing and selling. The modern financial system is characterized by the continuous implementation of innovative financial solutions (Grzegorczyk 1997, p. 36).
Financial innovations can thus be defined as financial services which offer
certain customers a new product. They also refer to actions which aim at introducing or improving financial instruments, making changes in the organizational
structure of the system and implementing modern technology and computerization (Kisiel 2007, p. 15).
Financial innovations, despite their long history, are not uniformly described
and defined in the literature of the subject. The concept can be understood in two
views: narrower and wider (see diagram 1). The narrower meaning of the term
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is applied only to financial instruments and new solutions, which may include
new instruments, combining traditional instruments, new services, and financial
techniques. The wider meaning of financial innovation refers to the entire financial system and to the functioning of any of its elements, i.e., new financial intermediaries, new financial instruments, new financial services, and new financing
techniques (Marcinkowska 2012, p. 73).
Diagram 1. Financial innovations in the narrow and broad sense
Financial system

New forms and
types of financial
institutions

Financial institutions

Financial markets

Financial instruments

Regulations of financial
system

New segments of
financial markets

New financial
instruments

New regulations

Narrow view of financial
innovations
Broad view of financial
innovations
Source: M. Marcinkowska (2012), Innowacje finansowe w bankach, “Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Oeconomica”, No. 266, p. 73.

In the literature, different categories of functions are assigned to financial
innovations. Thus, they can assume functions corresponding to the financial system (see figure 3). For example, three categories of financial innovations arising
from their function highlighted by the Economic Council of Canada can be presented: innovations in risk management, instruments and processes of arbitration, and market expanding instruments (Krzyżkiewicz 1996, p. 10). The last of
the mentioned categories is related to increasing the liquidity of financial markets
and enabling the use of new investment opportunities. As a result of innovations
in risk management, risk is diverted to entities with less risk aversion or to those
that are better prepared (Rose 2009, p. 65). Instruments and arbitration processes
allow banks to gain profit through the difference in costs and rates of increase in
markets.
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Figure 1. Functions of financial innovations

payment
function

investment
function

financing
function

valuation
function

risk
management
function

financial
innovations

Source: Z. Krzyżkiewicz (1996), Innowacje bankowe, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości,
Warszawa, p. 10.

A commonly known classification of innovation is the one presented by the
OECD. It stands out due to its product, process, organizational and marketing innovations. It should be noted that financial innovations are often difficult to assign to
one category, because the process of their creation requires changes in various areas
of activity. In this sense, they are systemic in nature (Marcinkowska 2012, p. 75).
The changes that occur in the microeconomic and macroeconomic environment mean that banks and other companies operating in the market face the challenges and changing conditions of competition. Taking into account the specificities related to the functioning of banks and the immateriality of the products
that they deliver onto the market, it appears that how they build a competitive
advantage is a complex process (Skawińska 2002, p. 76).
Financial innovations, which may become a factor that distinguishes a bank,
should not involve only new innovations, but also hitherto unused banking operations and new financial instruments. Innovation should also be characterized
by a change in the areas that determine a bank’s activities, including processes,
organization or marketing. It can, however, be noted that due to the complexity of
implementing the same financial innovation, building a competitive advantage by
using this ability is not easy. This is due to the specificity of financial innovations
(Rzempała 2012, p. 2012).

The innovativeness of Polish banks – in the light
of the research
The banking sector in Poland is becoming more and more innovative. This is
evidenced by numerous awards in international competitions and the results of
research from 2014 conducted by Forrester Research where European Internet
banks were analyzed in terms of functionality. In that study, Polish banks received
the best scores. American Banker pointed out that the services of modern Polish
banks are a good model to follow for US banks (Kostecka 2014).
For the purpose of the study, four Polish banks which are distinctive in terms
of asset size, number of customers and international successes in the field of innovations were chosen. The banks which have received the most awards in this area
are PKO BP, mBank, Idea Bank and ING Bank Śląski (see table 2).
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Table 2. Bank awards for innovative solutions
Bank

Awards

Year

PKO BP

Mobile Trends Awards
Gold Bell of Mobile Bank
Mobile Bank of the Year
The Best Finance Brand
IT Leader

2016

mBank

World Best Internet Bank
Digital Marketing
Global Innovation
Innovation and Emerging Techniques
EMFA-Accenture Innovation

2015

ING Bank

IAB MIXX
Digital Bank of Distinction
IT Leader
Banking star
Forbes: Best Online Banking and Mobile Application

2016

Idea Bank

Fintech Innovation Awards
Innovation Excellence
The Best Digital Innovation
Innovation Ad Award

2016

Source: main website of mBank, ING Bank, Idea bank and PKO BP.

The subject of the study presented in this article is the analysis of the competitiveness of four Polish banks: PKO BP, ING Bank Śląski, mBank and Idea Bank
against the background of the entire Polish banking sector. It was recognized that
the key determinant of their competitive position could be the advanced level of
innovations introduced by banks. An empirical study proving the impact of innovativeness on the competitiveness of banks will be supported by a detailed analysis of the basic numerical data in the form of assets, deposits and loans. Further
analysis will be based on performance indicators in the form of ROA, ROE, CIR,
NIM and interest spread. The article presents the value of assets, deposits and
loans in the analyzed banks. Attention is also focused on net profit, the number of
clients, bank branches and the number of key innovators.
This was also compared with the values in the banking sector. This should
prove that innovative banks are able to sell them more products thanks to the amenities for customers they have introduced. These banks also significantly increase
the number of new customers, and at the same time give out a larger profit. In
addition, an innovative bank should increase its values in particular features faster
than the banking sector and significantly increase its market share.
It can often be found in scientific studies that the implementation of innovative products in banks improves its profitability and competitive position. The
impact of innovation on the basic indicators characterizing a bank’s activity and
financial results is not specified. According to the literature, innovations fulfill the
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marketing functions of maintaining the bank’s image, but they are not reflected in
a translation into profit. The basic characteristics of the numerical data of the analyzed banks have not proved that innovative banks have a larger share of loans and
deposits in relation to the banking sector, or significant increases in the number of
clients at a level higher than the competition.
The increase in the number of accounts in the analyzed banks also took place
at a level similar to that of the whole sector. Performance indicators in the form of
NIM, interest spread, and interest margin were at a lower level than the banking
sector indicators. A higher level of innovation is therefore not a determinant of
better financial results achieved by the bank. Profitability ratios were at a similar
level. The indicators of the analyzed banks were, on average, a few percentage
points higher than the banking sector, which could be the result of effective bank
management rather than the implementation of innovations. A visible connection
between the increasing efficiency of the bank and the amount of innovation does
not occur.
From 2010 to 2015, there was an increase in the size of assets in each analyzed bank by an average of 6% over the entire period (table 3). In the banking
sector, the level of assets changed by 9% in each of the analyzed years. The value
of assets in the sector grew faster than PKO BP, Idea, ING and mBank. The largest share of assets in the banking sector in 2015 was observed in PKO BP and
accounted for 11%. Idea bank in 2015 had a 0.3% share of assets relative to the
banking sector. This figure has changed by 0.05% since 2014. ING Bank Śląski
recorded a 7% share in the value of assets of the banking sector in 2015, while 8%
was observed in mBank. ING Bank Śląski increased the value of assets by 60%,
mBank by 72%, and Idea Bank by 27% (KNF Report 2015)
The loan market in the Polish banking sector gradually increased in the period from 2010 to 2015. In 2015, it can be observed that this value exceeded one
trillion PLN. In the analyzed period, the value of loans in the banking sector
increased by 4.2% per annum. The highest growth rate was observed in 2015,
when it reached a value of 10% (table 3). The situation on the credit market in
this period is connected with the good macroeconomic situation of Poland, the
weakening of the Polish currency and a record low level of the Lombard rate
(NBP Report 2015). PKO BP had the highest value of loans compared to the banking sector with 12% in 2015 while the smallest was observed in the case of Idea
with 1%. ING and mBank were at a level of 6% and 7% respectively (table 3).
The value of granted loans also increased to a greater extent than the entire banking sector, but also fell in 2011, due to a decrease in interest in consumer loans
(KNF Report 2015).
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Table 3. The volume of ING Bank, mBank, PKO BP, and Idea Bank loans, deposits, assets, clients
and accounts compared to the banking sector (2010–2015)
1 800 000 000
1 600 000 000
1 400 000 000

mBank assets

1 200 000 000

PKO BP assets

1 000 000 000

ING assets

800 000 000

Idea assets

600 000 000

sector assets

400 000 000
200 000 000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 200 000 000
1 000 000 000
mBank credits

800 000 000

PKO BP credits

600 000 000

ING credits
Idea credits

400 000 000

sector credits

200 000 000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 400 000 000
1 200 000 000
mBank deposits

1 000 000 000

PKO BP deposits

800 000 000

ING deposits

600 000 000

Idea deposits

400 000 000

sector deposits

200 000 000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000

mBanku net profit

12 000 000

PKO BP net profit

10 000 000

ING net profit

8 000 000

Idea net profit

6 000 000

sector net profit

4 000 000
2 000 000
0
80 000 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

70 000 000
60 000 000

mBank number
of accounts

50 000 000

PKO PB number
of accounts

40 000 000

ING number of
accounts

30 000 000
20 000 000

Idea number of
accounts

10 000 000

sector number of
accounts

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

45 000 000
40 000 000
number of mBank
clients
number of PKO BP
clients
number of ING
clients
number of Idea
clients
number of sector
clients

35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source: Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej sektora bankowego 2014, www.
wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_BANKI_2014_[2015].pdf [accessed: 15.12.2014] and KNF,
Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html [accessed: 10.05.2015] and Raportów z działalności Zarządu banków PKO BP, ING, Idea Banku w latach 2010–2015.
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The value of the deposit market in the Polish banking sector between 2010
and 2015 increased by 30%. The largest increase of 6% can be observed in 2015,
and this is related to the improving situation on the labor market and a significant
deterioration of the rate of return on investment funds. Despite the low interest
rates, consumers more willingly deposited their money in the bank. The smallest
value of deposits in relation to the banking sector was held by Idea Bank, which
was at the level of 0.5%. This was due to the bank’s business profile, which includes the business sector and low-level acquisition of clients for the first 6 years
of operation (table 2). Initially, the bank limited itself mainly to granting loans,
but later expanded its functionality (KNF Report 2015). PKO BP has a dominant
position in terms of deposits compared to the banking sector market, and in 2015
this value was 13%. This value changed on average by 0.8 percentage points each
year, which is slower than in the entire Polish sector. ING Bank Śląski had a 9%
share in the deposit market in 2015 and mBank had 11%. Also, these values changed more slowly than in the whole sector (NBP Report 2015).
The profit of the banking sector in 2015 reached the highest result (over
160 billion PLN) in the analyzed period of 2010–2015, despite the significant costs
that banks had to incur due to the suspension of the activity of Spółdzielczy Bank
Rzemiosła i Rolnictwa in Wołomin and making expenditures of PLN 2 billion for
the payment of guaranteed deposits (KNF Report 2015). The costs decreasing the
dynamics of net profit growth are the stabilization of the situation on the housing
loans market related to the destabilization of the Swiss franc exchange rate. In
comparison with the banking sector, the highest level of profit was recorded by
PKO BP at 14% (table 2). PKO BP noted a drop in profits within 5 years due to the
high share of costs in the bank’s entire structure and a lower level of revenues from
basic banking operations. In 2013, the largest increase in financial profit (25%) was
recorded by Idea Bank, and it was related to the bank’s restructuring, reduction in
the number of employees, and the increase in the share of IT systems and increased
marketing action (table 2). mBank and ING Bank Śląski successively increased
their net profit, the former by 4% and the latter by 3% per annum.
Growth in the CIR index in 2015 is recorded in three of the four analyzed
banks. The biggest increase in the value of the indicator can be observed in the
case of Idea Bank, as it was close to 10%. The increase in the ratio results from
additional contributions to the Bank Guarantee Fund and an increase in administrative costs as well as outlays on restructuring work related to the change of
IT systems and employment costs. At ING Bank Śląski, this ratio remained at
a relatively constant level, very close to the CIR level in the sector. The smallest
CIR is mBank, which dropped by 6% from 2010. This is the result of the bank’s
management activities, primarily the reduction of the number of management employees. In most cases, banks maintained a very similar level of performance in
the banking sector. Innovative banks in this case do not show a significant increase in the efficiency of the indicator, exceeding the sector, as exemplified by Idea
Bank, and a significant increase in the index in 2015.
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Table 4. Selected efficiency ratios of ING Bank, mBank, PKO BP, and Idea Bank compared to the
banking sector (2010–2015)
2.50%
0.025
2.00%
0.02

ROA mBank

1.50%
0.015

ROA PKO BP

1.00%
0.01

ROA ING
ROA Idea

0.50%
0.005
0.00%0

ROA sector
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20.00%
0.2
18.00%
0.18
16.00%
0.16
14.00%
0.14

ROE mBank

12.00%
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0.1

ROE PKO BP
ROE ING

8.00%
0.08
6.00%
0.06

ROE Idea

4.00%
0.04
2.00%
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0.00%0
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2013

2014

2015

70.00%
60.00%
50.00%

CIR mBank

40.00%

CIR PKO BP

30.00%

CIR ING
CIR Idea

20.00%

CIR sector

10.00%
0.00%

68

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0.04
4.00%
0.035
3.50%
0.03
3.00%
NIM I mBank
NIM I mBank

0.025
2.50%

NIM I PKO
NIM IBP
PKO BP

0.02
2.00%

NIM I ING
NIM I ING

0.015
1.50%

NIM I Idea
NIM I Idea

1.00%
0.01

NIM sector
NIM sector

0.50%
0.005
0.00%0

2010

2011
2011

2012
2012

2013 20142014 20152015
2013

Source: Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej sektora bankowego 2014, www.
wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_BANKI_2014_[2015].pdf [accessed: 15.12.2014] and KNF,
Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, [accessed:10.05.2015] and Raportów z działalności Zarządu banków PKO BP, ING, Idea Banku w latach 2010–2015.

In 2015, ROA in the sector was 1.3%, which represents a 0.2 percentage points increase from the previous year. In the years 2010–2015, ROA in the analyzed banks decreased. The biggest changes are related to 2015 and are connected
with the increasing costs of the banking sector and the complex situation on the
housing loan market (KNF Report 2015). The highest value in 2011 was recorded by PKO BP bank, which amounted to 2.1%. This resulted from a complete
modernization of the bank and its image, and thus, also with more intense credit
action. ROA in ING Bank Śląski was at a similar level to the banking sector;
in 2015, it increased by 0.4 percentage points and amounted to 1.3%. ROA of
mBank in the last year also recorded a decline. It was at a level of 0.4 percentage
points, which was due to a decrease in net profit and large exposure to Swiss
franc loans. Idea Bank increased its ROA in 2013 by increasing its sales and net
income from banking operations. The following year’s decline in ROA is due to
an increase in the cost of the banking sector (table 4). Over a period of 5 years,
the analyzed banks showed a higher ROA than the banking sector. This indicates
effective management of the analyzed banks’ assets. Additionally, the average
annual growth of ROA in the analyzed banks is higher than in the sector (NBP
Report 2015).
We see a decline in ROE in all banks. In ING, this was a drop of 2 percentage points, while mBank decreased by 1 percentage point, and Idea showed
the lowest ROE. In 2013, it recorded a threefold increase due to growth in the
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company’s equity and profit from banking operations. Declines in all analyzed
banks may mean a decrease in net profit, an increase in costs or low efficiency
with the use of equity. The ROE of PKO BP, mBank and ING Bank Śląski in the
whole period was higher than the ROE of the sector (table 4). The ROE of banks
also grew faster than the sector average over the reviewed period by an average
of 2.4 percentage points, which may be due to effective management (NBP Report 2015).
The value of NIM among the other banks does not exceed 2.5%. An exception was Idea bank in 2013, in connection with restructuring and changes in the
table of fees and commissions. Banks reported a decline in NIMs due to low interest rates and regulations that do not allow them to obtain higher credit income.
The interest margin of the sector since 2012 is higher than the interest margin of
ING, Idea Bank and mBank. The interest rate in the banking sector has increased
by 0.3 percentage points since 2012 (KNF Report 2015).
The rest of the analysis will be based on quantitative and qualitative indicators determining the competitiveness of banks in the context of key innovations.
The analysis used indicators such as net profit, ROA, ROE, the number of deposits
and loans, and the number of clients. The analysis period covered the introduction of ING, Idea, mBank and PKO BP banks. Product innovations include new
electronic and mobile banking systems, i.e., Idea Cloud, Idea Mobile, IPKO and
IKO, mBank online and mBank mobile, as well as INGBankonline and INGBankmobile.
Case study of mBank. Determining the impact of innovation on the effectiveness of the bank can be demonstrated by analysing the market share of the
bank at a given time. Since 2010 mBank has had a similar market share in loans,
deposits and bank accounts. This value remained in the range of not more than
8%. The value of assets, loans and number of accounts in relation to the banking
sector over five years grew by 0.5 percentage points. Market share has not grown
since 2013, when the bank implemented its key innovations. Since 2013, the ratio
of the number of users of electronic and mobile banking for the whole sector has
gradually declined. A similar trend is observed in terms of profit and the number
of customers.
In the case of mBank, it can be observed that the number of users of key innovations is growing although the dynamics of growth is decreasing. In the same
period, there was a noticeable increase in net profit; however, financial reports
indicate a new strategy of cost management and cooperation with new entities as
being the reason for this trend. The issue of innovation is not mentioned. However, ROA and ROE, show negative growth against other indicators, which is due
to the macroeconomic situation (figure 2).
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Figure 2. Increase in annual net profit, ROA, and ROE of mBank and key innovations in 2013–2015
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Source: Raport o sytuacji ekonomicznej sektora bankowego 2014, www.wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_BANKI_2014_[2015].pdf [accessed: 15.12.2014] and KNF, Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, [accessed: 10.05.2015] and Raportów z działalności Zarządu
mBanku w latach 2010–2015, Raportów z działalności Zarządu banków PKO BP, ING, Idea Banku
w latach 2010–2015.

Case study of PKO BP. The market share of the bank PKO BP has decreased
since 2013, which is when it started to implement key innovations – IKO and
PKO Junior, as well as a change of image. The ratio of deposits to the deposits of
the banking sector has increased by 2% over the years (figure 3). From 2013, the
ratio of the number of bank accounts to the number of accounts in the sector, as
well as the value of PKO BP loans to loans in the sector increased by 3%. When
analyzing the percentage of market share, the number of electronic banking users
and the number of clients of the PKO BP bank since 2013 has reduced by an average of 2%.
The analyzed graph shows annual increases in the period from 2013 to 2015
in net profit, ROA, and ROE of PKO BP. Furthermore, the growth of innovative products such as IKOmobile banking, IPKObanking and PKO Junior can
be observed. Net profit in the period decreased with an increase in users of key
innovations. In 2014, in terms of IKO, the number of users increased by nearly
130% (figure 3). Based on the data, a trend of developing new innovations can be
noticed – although the dynamic growth related to the beginning of the operations
decreased, these solutions are still gaining new users. Profitability ratios as well as
the increase in net profit show that the banking sector is affected by many market
factors that cannot be accurately separated and evaluated, and it is not possible to
say which of them is crucial. The figures below show the percentage changes in
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the key indicators ROA and ROE, as well as net profit, and the percentage change
in the number of users of key innovations. This should show the direct relationship between the declines and increases in various ratios and net profit in relation
to the development of the given innovation and increase in the number of users.
Figure 3. Increase in annual net profit, ROA and ROE of PKO BP and key innovations in 2013–2015
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Source: Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej sektora bankowego 2014, www.
wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_BANKI_2014_[2015].pdf [accessed: 15.12.2014] and KNF,
Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, [accessed: 10.05.2015] and Raportów z działalności Zarządu mBanku w latach 2010–2015, Raportów z działalności Zarządu banków PKO BP, ING,
Idea Banku w latach 2010–2015.

Case study of ING. The market share of ING Bank has increased since 2013.
The ratio of the number of accounts to the number of accounts in the sector increased to 4.5%, which is an increase of 0.2% since 2010. Since 2013, the market
share of assets, net income, loans and deposits has increased by an average of
0.3% per year (figure 4). However, the market share of customers and users of
electronic banking has dropped by 2% per year. The decrease in the share of users
of electronic banking might also be a result of the increasing number of users of
the sector and the increased use of this functionality among customers.
In the years 2014 and 2015, ING Bank Śląski recorded significant growth in
net profit, which resulted in a positive increase in ROA and ROE. The bank’s net
profit increased through intensive activity in the range of the credit and deposit
segments as well as a significant increase in individual customers and corporate
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clients. Key innovations are popular among customers and new users. The increase in the number of mobile banking users was nearly 10-fold higher than the
increase in users of electronic banking in 2014 (see figure 4).
Figure 4. Increases in annual net profit, ROA, and ROE of ING bank, and key innovations in
2013–2015
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Source: Raport o sytuacji ekonomicznej sektora bankowego 2014, www.wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_BANKI_2014_[2015].pdf [accessed: 15.12.2014] and KNF, Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, [accessed: 10.05.2015] and Raportów z działalności Zarządu
mBanku w latach 2010–2015, Raportów z działalności Zarządu banków PKO BP, ING, Idea Banku
w latach 2010–2015.

Case study of Idea Bank. The market share of Idea Bank is insignificant.
The ratio of the number of accounts of Idea Bank to the number of accounts in the
entire sector amounted to 2.2%, and since 2013 it has increased by 1.2 percentage
points. The market share in 2015 was at a similar level of about 1%, regardless
of the measure considered, be it assets, loans or net profit. Starting in 2013, these
figures increased by 0.4 percentage points. Participation in the deposit market
remains at an even level of 1%.
From 2010, Idea Bank has focused mainly on gaining new customers and
increasing the effectiveness of their credit offer. Net profit significantly increased
in the period 2013–2015, which was the result of a number of marketing activities
of the bank aimed at attracting entrepreneurs starting a business. It also resulted
from implementing a new banking system and reducing the levels of risk, and preparing for entry on the stock exchange. ROA and ROE indicators remained low,
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while the number of users of key innovations increased with low dynamics due to
scepticism on the subject of the new Cloud system (see figure 5).
Figure 5. Increase in annual net profit, ROA, and ROE of Idea Bank and key innovations in 2013–2015
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Source: Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej sektora bankowego 2014,
www.wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_BANKI_2014_[2015].pdf [accessed: 15.12.2014] and
KNF, Raport o sytuacji banków 2010–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html, [accessed: 10.05.2015] and Raportów
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BP, ING, Idea Banku w latach 2010–2015

In scientific studies, the statement that the implementation of innovative products in banks improves profitability and the competitive position can be encountered very often. The impact of innovation on basic indicators characterizing the
bank’s business and financial results is not specified. According to the literature
on the subject, innovations meet the marketing functions of supporting the bank’s
image, but they are not reflected in the profit ratio (Hansen 2016).
The basic characteristics of the figures of the analyzed banks have not proven
that innovative banks have a larger share of loans and deposits in relation to the
banking sector, nor do they cause significant increases in the number of customers
at a level higher than the competition. The increase in the number of accounts in
the analyzed banks also took place at a level similar to the sector. Efficiency ratios
in the form of net interest margin (NIM), interest spread and interest margin remained at a lower level than those of the banking sector. A higher level of innovation
is thus not a determinant of better financial results achieved by the bank. Profitability indicators remained at a similar level. Indicators of the analyzed banks
were, on average, higher by several percentage points than those of the banking
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sector, which could have been the result of effective bank management, and not
the implementation of innovations. A visible relationship between increasing the
efficiency of the bank and the amount of innovation does not occur.
It cannot be clearly stated that innovative products in banks contribute to
the increase of efficiency ratios, bringing profit and an unassailable competitive
position. The aim of implementing innovations is to realize a marketing strategy
that would allow a bank to stay on the market and provide comfort to customers
who feel that the bank they use guarantees modern solutions. Continuous development of the system of payment products is expected to show that the bank is
flexible and can adapt to the market. The creativity of banks in this area aims at
keeping customers. This can also be achieved by the bank receiving prestigious
awards in the form of honors and titles. Implementing innovations also affects
the image of the Polish banking market abroad. An increase in customer satisfaction with the availability of modern banking products and services leads to
a situation in which foreign banks struggle with significant barriers to enter the
Polish market.

Conclusion
The analysis of indicators and basic figures compared to the sector leads to the
conclusion that the banking business is strongly affected by external factors and
macroeconomic changes resulting from the functioning of the banking sector.
First of all, banks are dependent on political changes and strengthening of regulations, as well as the correlation between individual banks in connection with the
operation of, i.e., The Bank Guarantee Fund.
Innovative banks don’t have a higher market share or better value efficiency
ratios. An innovative bank is also not characterized by outstanding sales results,
nor can it manage its costs and interest income better than its competition in the
banking sector. The hypothesis that banks which introduce innovations have a higher competitive position and improved performance efficiency in comparison
with their competitors in the Polish banking sector has been positively verified,
based on the analysis of the discussed case studies. ING, PKO BP, mBank and
Idea Bank, by implementing further innovations, particularly influenced their image and attractiveness to regular and potential customers. In order to keep
their customers, banks are trying to offer various solutions, i.e., in the form of
innovative products, just as attractive as those offered by the competition. However, the introduction of innovations has neither affected the market share of the
analyzed banks, nor improved their efficiency ratios.
To sum up, introducing innovation in banks gives immeasurable benefits in
the form of prestige, popularity and recognition. Therefore, it seems reasonable
to focus more on the direction of „measurement”. Using the word innovative with
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reference to a bank is a PR exercise aimed at improving the image of the bank,
which may receive prizes at prestigious international competitions.
PKO BP, Idea Bank, ING Bank and mBank, have been recognized in the implementation of innovation, as evidenced by the numerous awards at the national
and international level. These banks have also gained media coverage, improved their image, as well as provided customers with access to modern solutions.
However, it did not result in an increase in market share or an improvement in
efficiency.
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Summary
An analysis of the banking sector shows that innovation has become a key strategy for banks to strengthen their competitive position and the struggle to win
customer base. Innovativeness is becoming more and more important and banks
which do not adjust to this trend tend to lose their market share. Their numerous
innovative activities and wide international recognition in that matter convinced
the Author to focus on PKO BP, ING Bank, mBank, and Idea Bank to illustrate
the research problem. The aim of the article is to show the impact of innovation
on the competitiveness of banks. The article represents a broad discussion of the
definition of the concept of competitiveness, the types of financial innovation,
and an analysis of the indicators of efficiency of selected banks. It also links the
relevant indicators of the introduced innovations.
Keywords: innovation, competitiveness, banking

Streszczenie
Wpływ innowacyjności na poprawę konkurencyjności banków
– analiza case studies
Analiza sektora bankowego wskazuje, że wprowadzanie innowacji stało się jedną
z kluczowych strategii wzmacniania pozycji konkurencyjnej, w tym walki o pozyskanie grona nowych klientów. Innowacyjność w bankowości nabiera coraz większego znaczenia, a banki niestosujące się do panującego trendu znacząco obniżają
swoją pozycję rynkową. Nasilone działania pod względem wprowadzania innowacji, które zostały docenione na forum międzynarodowym i krajowym licznymi
nagrodami, skłoniły autorkę do zobrazowania problemu badawczego na przykładzie banków PKO BP, mBank, Idea Bank oraz ING Bank Śląski. Celem artykułu jest ukazanie wpływu innowacyjności na konkurencyjność banków. Artykuł
przedstawia szeroki przegląd definicyjny pojęcia „konkurencyjność”, przybliża
specyfikę konkurencyjności w sektorze bankowym, rodzaje innowacji finansowych oraz analizę case studies wybranych banków, odnoszącą się do wskaźników
efektywnościowych a także skutków wprowadzanych innowacji.
Słowa kluczowe: innowacyjność, konkurencyjność, bankowość
JEL: G2, G21
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