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Złoty Bank przejęty
Tłok i wielkie przetasowania w czołówce — tak w skrócie
można podsumować wyniki plebiscytu „Złoty Bankier”.
Głównym wygranym najważniejszego i największego badania
polskiej bankowości zostali… Francuzi
Przemek
Barankiewicz
redaktor naczelny Bankier.pl

3,25 mld zł — tyle za Raiffeisen Polbank
zapłacili właściciele BGŻ BNP Paribas.
Gdyby zwlekali z transakcją kilka tygodni, cena mogłaby być wyższa.
Raiffeisen zanotował bowiem skok z piątego na pierwsze miejsce w rankingu
wielokanałowej jakości obsługi. Złoty
Bank pokonał siedemnastu konkurentów, a większy awans, o sześć miejsc
w ciągu roku, zanotował jedynie…
wspomniany BGŻ BNP Paribas, kontrolowany przez Francuzów.
Fotel lidera wzięty, ale na czele peletonu ciągle ta sama szóstka banków.
Co się zmieniło? Tegoroczna ocena łączna zwycięzcy (79,1 proc.) przed rokiem
nie dawała nawet miejsca na podium.
Średnia nota osiemnastki, którą wzięliśmy pod lupę (w tym roku zrezygnowaliśmy z banków spółdzielczych), spadła
w ciągu roku o półtora punktu procentowego, do czego walnie przyczyniła się
widoczna zapaść w ocenie wizyt transakcyjnych (m.in. zakładanie konta czy
aktywacja bankowości mobilnej). Tylko
częściowo wytłumaczyć ją można minimalną modyfikacją metodologii przez
Kantar TNS, który w tym roku stawiał
na ocenę przebiegu wizyty poprzez opis
odczuć jej towarzyszącej, a nawet emoti-

kony. To w tym obszarze Raiffeisen zdobył niewielką, ale decydującą przewagę
nad Getinem.
Ten ostatni, jeszcze kilka lat temu
znajdujący się w ogonie zestawienia,
zyskał jedno miejsce na podium m.in.
dzięki ocenie formularza kontaktowego.
Zdobyte tu ponad 90 proc. punktów nie
ma sobie równych w żadnej innej kategorii i w żadnym innym banku. Getin Bank
uzyskał także wyróżnienie w ocenie nie
tylko jakości, ale też najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa, które
zbadało Obserwatorium.biz. Dołączył do
mBanku i Banku Millennium, od dwóch

lat brylujących w bezpieczeństwie.
Ta dwójka może jednak odczuć niedosyt
po lekturze głównego rankingu. Jeszcze
w 2017 r. byli w czołowej trójce.
Przypadek? Na pewno walka w tym
roku była wyjątkowo zacięta. Między
pierwszym a szóstym bankiem jest
niespełna pięć punktów procentowych
różnicy, dwukrotnie mniej niż przed
rokiem. To właśnie na szóste miejsce
spadł mBank. Ubiegłoroczny triumfator
głównego rankingu i rekordzista w dotychczasowych edycjach plebiscytu (w
latach 2010-18 zgarnął 28 proc. wszystkich statuetek). „Ikona mobilności” tym
razem zebrała niższe noty za wspomniane wizyty transakcyjne. Gorzej było też
w ocenie wizyt informacyjnych. Inaczej
niż u konkurentów, którzy właśnie na
tym polu zrobili największy postęp.
Badacze Kantar TNS w tym roku mocniej przyglądali się formie prezentacji,
widząc, że klienci zwracają uwagę nie
tylko na to co się mówi, ale też jak się
mówi i z jakiego wsparcia się korzysta.
mBank na pocieszenie opanował natomiast kategorie, w których decydujący
głos mieli internauci i nasze kolegium
redakcyjne, czyli media społecznościowe oraz obszar CSR.
Na podium plebiscytu jakości zameldował się BZ WBK. Poprawił się we
wszystkich kategoriach, z wyjątkiem
ergonomii. W czołowej szóstce, choć
niżej niż przed rokiem, utrzymał się
też Eurobank, najlepszy ze wszystkich
w ocenie wizyt informacyjnych, ale słab-

szy w transakcjach. Największy spadek
w rankingu jakości zanotował natomiast
Citi Handlowy — aż o sześć pozycji, na
przedostatnie miejsce. Być może to
efekt kolejnego zwrotu w strategii grupy, której pozytywnym owocem są aż
dwie statuetki za produkty finansowe.
To o tyle cenne, że tu o wymianę lidera
jest coraz trudniej. PKO BP nadal króluje w hipotekach, a Bank Millennium
w kontach. Zmienił się tylko dostawca
najlepszego kredytu gotówkowego.
Został nim właśnie Citi. Produkt Nest
Banku, zwycięzcy sprzed roku, wypadł
nawet z czołowej trójki „gotówek”.
Najmłodszy w bankowej rodzinie zdołał natomiast uciec z ostatniego miejsca głównego rankingu, spychając tam
Bank Pocztowy.
W czołówce oceny jakości obsługi
brak ING Banku Śląskiego, ale trudno
pokonać go w jakości reklam. Złoty
Bankier za innowacje trafi natomiast nie
do banku, ale fintechowego LeaseLinku.
W tym roku zaczęliśmy się mocniej
przyglądać temu segmentowi. Pierwsze
Złote Fintechy za jakość obsługi trafiły do Przelewów 24 i Internetowego
Kantoru, które łączy coś więcej niż tylko statuetki. Nowości nie zabraknie na
pewno także za rok, gdy do rąk polskich
finansistów zacznie trafiać już druga
setka najbardziej prestiżowej nagrody
w branży. Do sukcesów potrzeba wizji,
pieniędzy i zadowolonych pracowników. O wszystkich tych czynnikach piszemy szerzej także w tym dodatku. © Ⓟ

Jak powstaje ranking

RAZEM DLA ORKIESTRY: Chciwy jak Bankier? Nic z tych rzeczy! Portal Bankier.pl
kolejny rok wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy statuetką Złotego Bankiera.
Przed rokiem zwyciężył Cezary Kucharski, menedżer piłkarski. Tym razem licytację,
kwotą 20 100 zł, wygrał Vivus.

Grupa audytorów z Kantar TNS i Obserwatorium.biz odwiedza 1125 placówek,
otwiera 108 rachunków osobistych wraz z aktywacją bankowości elektronicznej
oraz wykonuje 1404 kontakty zdalne z bankami. Ocenia podejście do klienta,
umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko rozumianą jakość obsługi.
Efektem jest ranking „Złoty Bank” — najlepsza wielokanałowa jakość obsługi.
Kolegium redakcyjne Bonniera (Przemysław Barankiewicz, Wojciech Boczoń,
Mateusz Gawin, Michał Kisiel i Eugeniusz Twaróg) ocenia zgłoszone przez banki,
zgodnie z parametrami w formularzach wysyłanych przez organizatorów, produkty
finansowe: konta osobiste, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne i karty kredytowe.
Kolegium przyznaje też Złotego Bankiera za innowację, zgłaszane przez banki
i fintechy.
Internauci głosują na najciekawszy spot reklamowy banku, wyróżniającą się
odpowiedzialność społeczną oraz komunikację w social mediach. Ich ocena stanowi
60 proc. wagi wyniku końcowego. Resztę określają eksperci z poszczególnych
dziedzin.
Fintechy badane są pod kątem jakości obsługi przez respondentów Kantar TNS.
Badanie dotyczy kategorii operator płatności internetowych oraz internetowy kantor
i platforma walutowa.
Bezpieczny Bank & Fintech — eksperci Obserwatorium.biz oceniają m.in. dostępność
systemową, narzędzia uwierzytelniania, poufność połączenia, edukację klienta i jakość
haseł. Nagroda trafia do banku, który otrzymuje najwyższą zbiorczą ocenę w badaniu.
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Raiffeisen na topie
Bank wygrał w badaniu wielokanałowej jakości obsługi
m.in. dzięki bezkonkurencyjnej obsłudze transakcyjnej i świetnemu
rozpoznaniu potrzeb klienta. Tuż za nim Getin Bank oraz BZ WBK
Ranking ogólny
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Rozwój bezpieczeństwa
na dwóch frontach
Mateusz
Gawin
m.gawin@bankier.pl

Żeby nie stracić w oczach
klientów, banki muszą działać
wielotorowo — nie tylko
grzebać „pod maską” systemów
bezpieczeństwa, ale dbać także
o to, co widzi użytkownik,
zanim jeszcze zaloguje się
do e-bankowości.
Podejście banków do bezpieczeństwa się
zmienia. Do niedawna wszystkie usprawnienia implementowano na zapleczu, bez
większego afiszowania się przed klientami. Teraz każde pojedyncze zagrożenie,
również to czyhające na bankujących
poza systemem bankowości internetowej
czy aplikacji mobilnej, jest szeroko komunikowane przez instytucje kredytowe.
Jeszcze kilka lat temu na phishing
banki reagowały w dość specyficzny
sposób — raczej ze strachem patrzyły na
media informujące o powstaniu fałszywych kopii ich stron czy rozsyłce e-maili
przez oszustów wykorzystujących ich
branding. Ryzyko było takie, że klienci to je obwinią za całą sytuację. Dziś
świadomość o tym i innych zjawiskach

jest większa, a banki nie mają problemu z tym, żeby jeszcze przed mediami
ostrzegać przed nowymi zagrożeniami.
Nie oznacza to jednak, że bezpieczeństwo w bankowym ujęciu przestało się
rozwijać od wewnątrz. Już po raz trzeci w ramach rankingu „Złoty Bankier”
Obserwatorium.biz we współpracy z firmą Securing sprawdzało zmiany w podejściu do bezpieczeństwa klientów
i ich danych. Na warsztat zostały wzięte
systemy bankowości internetowej i aplikacje mobilne 18 banków, a dodatkowo
po raz pierwszy pod lupę specjalistów
trafiły także FinTechy.

Złote zasady bezpieczeństwa
w bankach i FinTechach
Analitycy oceniali bezpieczeństwo
systemów bankowych pod względem
kilkunastu parametrów. Podobnie jak
w poprzednich edycjach, prześwietlano
pod względem dostępności systemowej,
dostępnych narzędzi uwierzytelniania
i autoryzacji, poufności połączenia pomiędzy klientem a bankiem, procesu
rejestracji urządzenia mobilnego czy
nawet najbardziej namacalnych dla
użytkownika funkcji, jak logowanie do
serwisu i jakość haseł. Punkty przyznawane były także za to, jak starannie
banki podchodzą do edukacji swoich
klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i jak
sprawnie obsługują wszelkie zgłoszenia
o potencjalnych nieprawidłowościach.

Najbezpieczniejsza trójka
banków
Bank Millennium
Getin Bank
mBank
Najlepsi dostali wysokie noty za bardzo
dobre wyniki testów technicznych stron
internetowych i bankowości mobilnej.

Bezpieczny Fintech
Internetowykantor.pl
Kantor Walutowy Alior Banku
Wyróżnienie za wysoką jakość
technicznych serwisów internetowych
i prawidłową konfigurację protokołów
bezpiecznie łączących klienta
z serwerem firmy.

Wyniki badania wyłoniły trzech zdobywców tytułu bezpiecznego banku:
mBank, Bank Millennium i Getin Bank.
Różnica punktowa między nimi była znikoma, a wysokie noty przyznano za wysokie wyniki testów technicznych stron
internetowych i bankowości mobilnej.
Od ostatniej edycji sporo się zmieniło w bankowości mobilnej — coraz
więcej banków stosuje powiadomienia
PUSH, które dobrze zaimplementowane zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodę. Banki otwierają się
także na dodatkowe funkcjonalności
— np. BLIK-a, ale to wciąż za mało, żeby
aplikacje dorównały serwisom interne-

towym. Trendem staje także udostępnianie klientowi większej kontroli nad
limitami transakcyjnymi w opcjach rachunku.
Dziś pieniądze użytkowników trafiają jednak nie tylko do banków, ale też
FinTechów. Ze względu na ich popularność na rynku finansowym w tej edycji
badania postanowiliśmy także im popatrzeć na ręce w kwestii bezpieczeństwa.
Podczas badania specjaliści przeprowadzili podobny audyt, jak w przypadku
banków — sprawdzano dostępność
systemową, stosowane narzędzia uwierzytelniania i autoryzacji, poufność połączenia między FinTechem a klientem
oraz ewentualnie podmiotami trzecimi
oraz edukację klienta w zakresie bezpiecznego korzystania z systemów i obsługę zgłoszeń incydentów.
Najwyższe noty przypadły dwóm
kantorom internetowym — Kantorowi
Walutowemu Alior Banku i serwisowi
Internetowykantor.pl. Wyróżnienia
przyznano szczególnie za wysoką jakość
techniczną serwisów internetowych
i prawidłową konfigurację protokołów
umożliwiających bezpieczne połączenie
między klientem i serwerem firmy.
Wyniki cząstkowe całego rynku pokazują jednak, że kantorom internetowym
wciąż brakuje ustawień bezpiecznej polityki dotyczącej haseł. Na plus jednak
należy uznać pojawiające się w tej grupie FinTechów mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania. © Ⓟ
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Zarządzanie hasłami zyskuje na znaczeniu
MIŁOSZ BRAKONIECKI
członek zarządu
Obserwatorium.biz

W

tym roku eksperci
Obserwatorium.biz
i Securing ponownie
zrealizowali badania
bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze
finansowym, rozszerzając je tym
razem o sektor Fintech — operatorów
płatności i kantory oraz platformy
walutowe. Jednym ze zwycięzców
wśród banków okazał się mBank —
instytucja, która w szczególny sposób
dba o edukację klientów w zakresie
bezpieczeństwa, realizując kampanię
społeczną „Bądź czujny, uważaj

w sieci” i wprowadzając internetowy
kodeks bezpieczeństwa. Pozostałymi
laureatami zostały Bank Millennium
oraz Getin Bank.
Hasłami przewodnimi tegorocznego
badania było bezpieczeństwo w bankowości mobilnej oraz wdrażanie
coraz większej liczby funkcjonalności
związanych z zarządzaniem aspektami
bezpieczeństwa przez użytkowników
w serwisach transakcyjnych.
Coraz więcej banków stosuje powiadomienia PUSH jako drugi składnik
autoryzacji. Zdaniem naszych ekspertów, takie rozwiązanie, zakładając
poprawną implementację, zapewnia
wysoki poziom bezpieczeństwa
i jednocześnie jest wygodne dla użytkownika. Na drugim biegunie mamy
praktykę wynikającą z braku wymu-

szenia zmiany PIN lub hasła przez
niektóre banki.
Obserwujemy coraz większą aktywność banków w zakresie udostępniania
klientom funkcji zarządzania limitami
transakcyjnymi na transakcje związane z przelewami, płatnościami kartami, możliwością czasowego wyłączenia pewnych funkcji. Bezpieczeństwo
zyskuje tak duże znaczenie, że być
może panel zarządzania hasłami,
limitami, sparowanymi urządzeniami
mobilnymi, limitami na kartach i kanałami realizacji płatności będzie tak
samo ważny jak historia rachunków
i nie będzie schowany gdzieś w zakładce „ustawienia serwisu”.
W tej edycji konkursu pierwszy raz
przyjrzeliśmy się również praktykom
bezpieczeństwa w świecie fintechów.

Zdecydowaliśmy się wyróżnić dwie
instytucje, oba z kategorii kantorów internetowych — Kantor Walutowy Alior
Banku oraz Internetowykantor.pl.
U czołowych podmiotów tej branży
pojawiają się już mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelnienia,
natomiast u tych słabiej dbających o tę
sferę brakuje ustawienia bezpiecznej
polityki dotyczącej haseł.
Najlepsi praktycy z obu sektorów rynku
dbają o wskazanie użytkownikom sposobu na zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem czy nawet
tylko podejrzeń z nimi związanych.
Głosy z samych instytucji wskazują,
że cały czas większość przypadków
incydentów udaje się odpowiednio
wcześniej zidentyfikować i z nimi
skutecznie walczyć, właśnie dzięki
czujności samych klientów. © Ⓟ
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Cybertarcza na sterydach
BARTOSZ
CIOŁKOWSKI
dyrektor generalny
polskiego oddziału
Mastercard Europe

G

ratuluję laureatom nagród
Złotego Bankiera! Co roku
konkurs ten potwierdza
cyfrowe zaawansowanie
polskich banków, pozostające kluczem do
wysokiej jakości obsługi klienta. Cyfrowa
rewolucja przynosi jednak nie tylko
postęp, ale też nowe wyzwania. Jednym
z najważniejszych z nich, szczególnie
w erze bankowości otwartej, jest
niewątpliwie bezpieczeństwo.

Według Online Trust Alliance rok
2017 był rekordowy, jeśli chodzi o
cyberataki na systemy IT firm — ich
liczba w ciągu 12 miesięcy podwoiła się.
Jednocześnie, większość kont bankowych
nadal chroniona jest prostym hasłem
statycznym. Ten rozdźwięk pomagają
zniwelować zaawansowane zapory, łączące

najnowsze osiągnięcia z zakresu sztucznej
inteligencji czy biometrii.
Jedną z najbardziej obiecujących innowacji
jest biometria behawioralna. Technologia
ta analizuje sposób zachowania klienta,
kiedy ten porusza się po serwisie
bankowości online czy mobilnej, i na tej
podstawie jest w stanie zweryfikować jego
tożsamość. Nawet kradzież hasła może
zatem nie wystarczyć, ponieważ równie
ważny staje się sposób jego wpisywania.
Co więcej, taki wzorzec zachowania
klienta jest nie do podrobienia. Dlatego
Mastercard zainwestował w firmę NuData,
która specjalizuje się w tej technologii,
aby wspierać banki, które zechcą
z niej korzystać.
Inną wiodącą w cyberbezpieczeństwie
koncepcją będzie w najbliższych latach
uczenie maszynowe, nazywane też sztuczną
inteligencją. Oprogramowanie tego typu,
bazując na analizie dotychczasowych
przypadków, z czasem staje się coraz
doskonalsze. Przykładem zastosowania
tej koncepcji w zabezpieczeniach IT
jest rozwiązanie Decision Intelligence,

które Mastercard wdraża już w kilku
europejskich bankach. Im dłużej system
ten działa i jednocześnie się uczy, tym
trafniej odróżnia prawdziwe transakcje
od fraudów.
W przypadku, gdy zagrożenie już wystąpi,
ważna jest szybkość działania. Jak bardzo
ważna, uświadamia fakt, że zamieszczenie
skradzionych danych w darknecie
zajmuje zaledwie 9 minut. To dlatego
wprowadziliśmy Early Detection System.
Wysyła on bankom alerty bazujące
na informacjach o wyciekach danych
lub incydentach złamania systemów
bezpieczeństwa. Po takim sygnale
bank może dokładniej przyjrzeć się,
czy dana karta lub konto są narażone,
a w przypadku realnego zagrożenia,
szybko interweniować.
Ataki hakerskie stają się nie tylko coraz
powszechniejsze, ale też coraz bardziej
wyrafinowane. Dobra wiadomość jest
taka, że mamy też coraz bardziej
zaawansowane narzędzia do walki z nimi.
Warto być o krok do przodu w tym
„wyścigu zbrojeń”. © Ⓟ
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Bankowcy często nie doceniają
emocji klienta
HANNA PIOTROWICZ
account director
Kantar TNS

Z

a nami kolejna edycja projektu
Złoty Bank — wielokanałowa jakość
obsługi. Podczas tegorocznego
badania standardowo sprawdzaliśmy,
jak obsługiwany jest klient kontaktujący
się z bankiem przez formularz na stronie
www, infolinię oraz podczas wizyty
w placówce. Uzupełnieniem
badania jakości jest ocena
ergonomii bankowości mobilnej
i elektronicznej.
2018 r. bardzo wyraźnie pokazał, jak ważna
jest ciągła praca nad utrzymywaniem
wysokiej jakości obsługi, i uświadomił,
że nic nie trwa wiecznie, jeśli nie jest
wystarczająco mocno pielęgnowane i
monitorowane. Osiągnięcie „mistrzostwa”
w obszarze obsługi to ciągła,
systematyczna i ciężka praca.
Co się zmieniło od 2017 r.?
Postanowiliśmy w większym stopniu

PAWEŁ MACHAŁA
strategic account manager
Kantar TNS

skoncentrować się na subiektywnych
opiniach, wrażeniach i emocjach,
jakie towarzyszą klientom podczas
nawiązywania relacji z bankiem.
Szczególnie dokładnie przyjrzeliśmy się
sytuacji, podczas której dochodzi
do otwarcia konta. Co czuje klient
pojawiający się w nowym dla siebie
miejscu? Jak powinno przebiegać
spotkanie, żeby podczas niego
dominowały pozytywne emocje?
Co zrobić, a czego unikać, żeby klient,
opuszczając placówkę, odczuwał
zadowolenie, a nawet ekscytację?
Co drugi klient po założeniu konta
osobistego opuszcza placówkę zadowolony.
Nie jest to równoznaczne z bardzo
dobrą oceną całego spotkania, to efekt
pozytywnych doświadczeń w momentach,
które dla tego klienta są ważne
lub najważniejsze. Dla jednych była

to pomoc podczas aktywacji bankowości
mobilnej, dla innych uproszczone
formalności.
Można powiedzieć, że rynek dzieli się
na pół — 9 z 18 badanych marek
w większości odpowiada za pozytywne
doświadczenia klientów, zaś pozostali
gracze potrafią dostarczyć… innych emocji.
Mamy zatem klientów rozczarowanych,
zmęczonych, zirytowanych, znudzonych,
zaniepokojonych i niepewnych swojej
decyzji. I o ile klient zadowolony
jest po prostu zadowolony,
to klient rozczarowany jest bardzo często
również zaniepokojony czy zły.
Spojrzenie na klienta przez pryzmat
towarzyszących mu emocji to szansa
na zidentyfikowanie prawdziwych
punktów bólu i wprowadzenie
zadowalających zmian w procesie.
Zapraszamy do zakupu raportu. © Ⓟ
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ZŁOTY FINTECH
KATEGORIA:

KATEGORIA:

KATEGORIA:

INTEGRATORZY PŁATNOŚCI W INTERNECIE

KANTORY I PLATFORMY WALUTOWE

INNOWACJA

Przelewy24
na najwyższym
stopniu podium

Internetowykantor.pl LeaseLink
najlepszy
liderem
do wymiany walut
nowoczesności

M

K

ożna je chyba zaliczyć do najstarszych
fintechów na świecie, bo zaczęły działać
kilkanaście lat temu, kiedy słowo fintech
jeszcze nie istniało. Zbudowały zupełnie unikalne
kompetencje i rynek szybkich, bezpiecznych płatności
internetowych, jakiego klienci w innych krajach mogli
nam pozazdrościć. Działają w tle, są niewidoczni dla
użytkownika, pozostają w cieniu i nie jest o nich tak
głośno jak o fintechach działających w segmencie B2C.
Tym większy ukłon w kierunku partnerów merytorycznych rankingu „Złoty Bankier”, że wymyślili metodologię, która pozwoliła uszeregować operatorów
płatności i nagrodzić najlepszego w tej branży.

W pierwszym badaniu jakościowym statuetkę
Złotego Fintecha w kategorii „Integrator płatności
w Internecie” za najwyższy poziom obsługi
otrzymują Przelewy24. Na 450 pkt. możliwych
do zdobycia zwycięzca zebrał 304 pkt.,
o włos wyprzedzając Dotpay (299 pkt.).
Trzecie miejsce zajęły Blue Media (268 pkt.).
Kilka słów o metodologii badań: zostały przeprowadzone od 19 lutego do 8 marca tego roku. Testy
z udziałem respondentów polegały na przetestowaniu trzech scenariuszy: w pierwszym należało odnaleźć na stronie z bramką płatniczą link do strony
operatora, w drugim trzeba było odszukać na stronie
operatora informacje o nim i o wybranej metodzie
płatności. Wreszcie wykonywana była transakcja,
włącznie z przejściem na zewnętrzną stronę banku
lub innego podmiotu. Po zakończonej płatności
respondentowi prezentowana była strona z potwierdzeniem. W ostatnim zadaniu testerzy na podstawie
własnych odczuć (poczucie bezpieczeństwa,
łatwość procesu itp.) dawali oceny operatorom.
Każdy z integratorów został przetestowany pod kątem
trzech metod płatności — pay-by-link, karta płatnicza
i BLIK. Ponadto ocenie poddano także wiadomości
e-mail wysyłane przez operatorów po wykonanej
transakcji. Analizowana była ich kompletność i szczegółowość zawartych w nich informacji.
Ostatnim elementem oceny była obsługa pytań
klientów po dokonanej transakcji. W scenariuszu
testowym do operatorów wysyłane było pytanie
o status wykonanej transakcji. Oceniany był czas
odpowiedzi i jej zawartość. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg

antory internetowe są książkowym przykładem potwierdzającym tezę, że potrzeba jest
matką wynalazku. Kiedy dziewięć lat temu
banki nie chciały zrezygnować z marży na wymianie
walut przy spłacie kredytów walutowych, jak grzyby
po deszczu zaczęły powstawać internetowe platformy walutowe, które przejęły sporą część obrotów na
tym rynku, konkurując niższymi kosztami.

Na początku traktowane przez sektor bankowy
z góry, z czasem stały się ważnymi graczami
w handlu walutami. Dlatego w tegorocznym
rankingu „Złoty Bankier” postanowiliśmy przebadać i poddać ocenie internetowe kantory, gdyż
uznaliśmy, że stały się one trwałym elementem
rynku finansowego i czołowymi przedstawicielami
fintechowego nurtu w finansach. Sprawdzaliśmy
jakość serwisów walutowych w podobny sposób,
jak testowaliśmy banki. Analizowaliśmy przejrzystość formularzy wypełnianych przez klientów,
jakość obsługi w centrum telefonicznym i sprawność systemów. Cząstkowa ocena w każdej z kategorii po zsumowaniu dawała miejsce w rankingu.
Statuetkę Złotego Fintecha w kategorii
„Internetowe kantory i platformy walutowe”
za najlepszą jakość obsługi klientów otrzymał
Internetowykantor.pl. Zwycięzca pokonał konkurentów głównie dzięki najsprawniejszym na rynku
procesom, za które uzyskał 86,5 proc. punktów na
100 możliwych, daleko odskakując konkurentom,
bo następny w kolejności operator Liderwalut.pl
zdobył 70 proc. punktów.
Lider rankingu ma całkiem sprawne call center, ale
nie tak dobre jak Cinkciarz.pl, który zebrał najwyższą ocenę — 68,3 proc. Internetowykantor.pl z 65,4
proc. zajął trzecią lokatę w tej kategorii.
Pod względem przejrzystości wylądował dopiero
na siódmym miejscu z 54,6 proc. punktów.
Liderem znowu jest Cinkciarz.pl — 80,7 proc.
W ostatecznym rozrachunku, po zsumowaniu
wszystkich punktów bezapelacyjnie wygrał
Internetowykantor.pl, uzyskując 73,2 proc.
punktów. Wicelider Liderwalut.pl zdobył ich
70,2 proc. Na trzecim miejscu ex aequo uplasowały
się Cinkciarz.pl i Walutomat.pl (69,5 proc.). © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg
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Internetowykantor.pl 3
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P

rzed rokiem jury konkursu „Złoty Bankier”
miało pewien kłopot ze wskazaniem najbardziej innowacyjnego rozwiązania na rynku,
ponieważ nie bardzo było w czym wybierać. Są takie
lata, kiedy podaż takich projektów jest mniejsza, ale
są też takie, kiedy sypią się one jak z rogu obfitości.
Aplikacje nadesłane w tym roku na konkurs potwierdzają, że sektor finansowy jest w formie. Dostaliśmy
wiele zgłoszeń, które w latach innowacyjnej posuchy w cuglach zdobywałyby Złote Bankiery, ale tym
razem przyszło im się zmierzyć z równie przemyślną
konkurencją. Do tej pory ocenialiśmy tylko przedsięwzięcia wymyślane w bankach. W tym roku po raz
pierwszy w szranki stanęły niebankowe instytucje
finansowe. Postanowiliśmy zaprosić do udziału
w konkursie polskie fintechy, bo uznaliśmy, że już
czas najwyższy pokazać i docenić rozwiązania, jakie
powstają na rynku pozabankowym. Fintechy nie są
już niszowymi efemerydami, ale weszły do mainstreamu finansowych rozwiązań i odgrywają
coraz większą rolę w sektorze finansowym.
Do konkursu zgłoszono dwadzieścia projektów,
w tym fintechy:
Walutomat pochwalił się usługą polegająca na
wykorzystaniu pay-by-linków do kupowania walut.
Zamiast ręcznego wypełniania formatki
(łącznie 20 kliknięć, 4 minuty), użytkownik
w ciągu kilkunastu sekund czterema kliknięciami
wysyła gotowy formularz.
Dobry Kantor poddał pod głosowanie rozwiązanie
z obszaru B2B dla firm zajmujących się handlem
walutami: system do zarządzania platformami
walutowymi w internecie.
Cashbill wysłał aplikację z opisem hybrydowego
rozwiązania, łączącego cechy płatności internetowej z SMSem Premium: obciążą konto abonenta,
ale pozwolą zachować anonimowość płatnika,
jak klasyczny SMS.
LeaseLink zgłosił do „Złotego Bankiera” swój
flagowy produkt: leasing do płatności w internecie,
zaciągany w całkowicie zdalnym procesie.
Do kategorii fintech można jeszcze zaliczyć
ZenCard, choć aplikację wysłał PKO BP.
Po naradzie, jury „Złotego Bankiera” uznało,
że wyróżnienie za najbardziej innowacyjne
rozwiązanie powinien otrzymać LeaseLink. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg
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10 trendów w bankowości
na kolejny rok
1

wielowalutowa stanie się wkrótce standardowym elementem pakietu ROR,
a nie wyróżnikiem eksponowanym
w reklamach jako unikalny dodatek.

Jeszcze prostsze
konta osobiste
Ostatni rok to dwie nowe siły w ewolucji ofert kont bankowych dla klienta
detalicznego. Z jednej strony forsowano produkty składane z „klocków”,
gdzie to klient decydował, jak ma
wyglądać ostatecznie jego konto, a z
drugiej upraszczano katalog rachunków wraz z warunkami zwalniającymi
z podstawowych opłat. To właśnie
ta druga opcja zdaje się przeważać,
a jej zwolennicy objawiają się także
w pierwszej części tego roku. Taki stan
rzeczy najpewniej utrzyma się przez
pozostałe miesiące i będzie to trend, na
którym powinni skorzystać klienci —
przynajmniej w kwestii przejrzystości
oferty. Kilkanaście różnych rachunków
w ramach jednego banku, dedykowanych nie wiadomo jakiej grupie docelowej, na dobre odejdzie do lamusa.

2

Płatności telefonem
dla wszystkich
Już tylko ostatni maruderzy nie udostępniają swoim klientom płatności za pomocą telefonu komórkowego. Płatności
zbliżeniowe HCE — własne lub dostarczone przez Google’a — oferuje dziś
16 banków komercyjnych i kilkadziesiąt
spółdzielczych. Na rynku jest już ponad
milion wirtualnych kart. Za rok każdy
liczący się gracz będzie oferował swoim
klientom możliwość dokonania płatności zbliżeniowej smartfonem. Zwiększy
się też grono banków proponujących
klientom rodzimego Blika. Do tego czasu na rynku powinny być już dostępne
płatności Apple Pay. W 2019 r. widok
osoby płacącej za zakupy telefonem nie
będzie już nikogo dziwił.

3

Walka o klienta
z firmami pożyczkowymi
Ruch na pożyczkowym poletku wydaje
się zagęszczać. Banki chcą podebrać
firmom pożyczkowym część klientów,
wprowadzając do oferty kredyty na
krótki termin z uproszczoną procedurą
kredytową. Nie zabrakło także propozycji darmowych pierwszych pożyczek
na niskie kwoty i do tego wyścigu staną
z pewnością kolejne instytucje kredytowe. To od ich możliwości kapitałowych
i technicznych będzie zależało, w jaką
stronę pójdą — obniżania kosztu czy
przyspieszania całego procesu.
Może znajdą się i tacy, którzy postawią
na oba parametry jednocześnie?

4

Rok wysokich prowizji
(bo niskich stóp)
Narodowy Bank Polski jest nieugięty
w swoich zapewnieniach, że podwyżek stóp w nadchodzącym roku nie
będzie. Z jednej strony powinno to
oznaczać dla kredytobiorców tańsze
kredyty, ale z drugiej strony banki

8

TELEFON ZAMIAST KARTY: Płatności zbliżeniowe HCE oferuje już 16 banków
komercyjnych i kilkadziesiąt spółdzielczych. Te liczby będą jeszcze rosnąć. [FOT. FOTOLIA]

zmuszone do limitowania oprocentowania nominalnego nie do końca
godzą się na obniżkę przychodów
z podstawowej działalności i przerzucają ciężar na koszty pozaodsetkowe
kredytu. Poza promocjami klienci
muszą się liczyć z tym, że 2018 r.
będzie kolejnym, w którym trzeba
zwracać większą uwagę na to, jaką
prowizję zaproponuje im bank, a nie
na to, jak nisko zejdzie z oferowanym
oprocentowaniem. Na szczęście cały
mechanizm skutecznie zdemaskuje
obowiązkowa stawka RRSO w każdym
komunikacie reklamowym.

5

Realne zyski ze sprzedaży
polis od cyberryzyka
Żyłkę złota w coraz głośniej wypowiadanym haśle „cyberbezpieczeństwo”
dostrzegły i banki. W ramach działalności bancassurance coraz częściej będzie
można spotkać w ich ofercie niewielkie
(i tanie) pakiety ubezpieczeń zapewniających ochronę przed niebezpieczeństwami cyfrowego świata. Drobna
opłata doliczana do rachunku za konto
czy kartę debetową nie zaboli klienta
aż tak bardzo, ale zapewni mu kilka
spokojniejszych nocy, jeśli zdarzy się
nieprzyjemny incydent ze skradzionymi z konta pieniędzmi albo z płatnością
dokonaną na rachunek oszusta podszywającego się pod sprzedawcę albo cały
sklep internetowy.

6

Pierwsze eksperymenty
z PSD2
Druga unijna dyrektywa o usługach
płatniczych to od dawna jeden z najgorętszych tematów w branży banko-

wej. Chociaż jej wdrożenie w Polsce
odbywa się z drobnym poślizgiem, to
wkrótce można spodziewać się finału
legislacyjnej drogi. W ciągu najbliższego roku ujrzymy zapewne pierwsze
owoce prawnych zmian. Można oczekiwać innowacyjnych eksperymentów
pod szyldem otwartej bankowości,
bazujących na wypracowanym przez
banki Polish API. Być może nie trafią
one jeszcze na rynek, ale przygotują
grunt pod nowe usługi, np. agregację
danych z różnych instytucji w jednym,
bankowym lub niebankowym, serwisie transakcyjnym. Niewykluczone
też, że pojawią się pierwsze małe
instytucje płatnicze — nowa kategoria
graczy na rynku. Niezależnie od tego,
czy ziszczą się oczekiwania niektórych
o Polsce jako „fintechowym hubie”,
PSD2 ma szansę rozruszać lokalny
rynek.

7

Karty wielowalutowe
w kieszeniach Polaków
Jeszcze kilka lat temu nikt o nich nie
słyszał — dziś można uznać je za przykład udanej innowacji produktowej.
Karty wielowalutowe zdobyły uznanie
klientów i nic w tym dziwnego. Mają
niezaprzeczalne zalety, pozwalają
oszczędzić pieniądze i łatwiej zarządzać
finansami. Grono banków proponujących plastiki „z walutowym przełącznikiem” stale się powiększa, a rozwiązanie kopiują też kantory internetowe.
Śladami instytucji, które jako pierwsze
dały swoim klientom możliwość
automatycznego przełączania karty
pomiędzy rachunkami, pójdą zapewne
kolejni. Można spodziewać się, że karta

Podstawowe rachunki
przemeblują ofertę ROR-ów
Najpóźniej w sierpniu 2018 r. na rynek
mają trafić darmowe podstawowe
rachunki. Taki obowiązek nakładają na banki regulacje wynikające
z wdrożenia unijnej dyrektywy PAD.
Dla wielu obecnych posiadaczy ROR
pakiet darmowych usług wymienionych w ustawie będzie zdecydowanie
za ciasny, ale niewykluczone, że
zmiana i tak przemebluje rynek kont
osobistych. Konto podstawowe stanie
się zapewne pierwszym wyborem dla
klientów młodych, rozpoczynających
przygodę z bezgotówkowym pieniądzem. Banki będą musiały przemyśleć
konstrukcję ofert kont młodzieżowych
i studenckich, a dodatkowo zniechęcić
najbardziej wrażliwych na cenę do
„przesiadki” na bezpłatne, okrojone
pakiety. Czeka nas okres przetasowań
w bankowych cennikach — dobry czas
dla poszukiwaczy okazji.

9

Biometria behawioralna.
Udowodnij, że nie jesteś robotem
Z biometrią wykorzystującą odcisk
palca lub dłoni zdążyliśmy się już
oswoić. Teraz bankowcy pracują nad
biometrią behawioralną, czyli systemem uczącym się indywidualnych
zachowań użytkownika. Na przykład
analizującym to, pod jakim kątem
trzymamy telefon komórkowy, jak
szybko wprowadzamy znaki z hasła do
formularza, czy jak poruszamy się po
zalogowaniu do bankowości mobilnej
lub internetowej. Jeśli coś wzbudzi podejrzenia, automat zastosuje blokadę.
Pierwsze banki udostępnią biometrię
behawioralną już być może jeszcze
w tym roku.

10

Kredyt
ze smartfona
Od bankowości mobilnej nie ma już
ucieczki. Wyzwaniem dla banków
będzie dostosowanie tego kanału do
sprzedaży produktów kredytowych.
Obsługa konta czy karty to standard,
który oferuje każdy. Ale kredyty „na
klik” dopiero się rozkręcają. Tymczasem
sprzedaż w tym kanale może okazać
się kurą znoszącą złote jaja. Klient ma
telefon zawsze przy sobie, a na zakupach reaguje impulsywnie. Jeśli zobaczy
telewizor większy od telewizora sąsiada,
to nie odpuści. Już teraz niektóre banki
raportują coraz większy odsetek mobilnych kredytów. To będzie jeden z hot
trendów w bankowości mobilnej. © Ⓟ
Przygotowali: Wojciech Boczoń,
Mateusz Gawin, Michał Kisiel
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ZŁOTY BANKIER
KATEGORIA:
SOCIAL MEDIA

SERWIS:
FACEBOOK

mBank zdobył
media
społecznościowe

Na Facebooku rządzi mBank

M

ija kolejny rok, media społecznościowe
rosną w siłę, a banki nadal dzielą się
wyraźnie na dwie grupy — odważnie
angażujących się w „social” i ostrożnie
sondujących nowe możliwości. Pierwsza
postawa przynosi korzyści, co widać w wynikach
odnotowanych przez największe bankowe profile
na Facebooku, YouTube i Twitterze. Internauci
doceniają możliwość kontaktu w wygodny dla nich
sposób i dostępność technicznego wsparcia. Banki
natomiast dostrzegają wagę szybkości reakcji
i uczą się radzić sobie również z niepochlebnymi
opiniami. W tegorocznej edycji rankingu
„Złoty Bankier” zwycięzcę w kategorii social
media wyłonili internauci w głosowaniu oraz
kapituła ekspertów. Nagroda trafia w ręce zespołu
mBanku.

Bank konsekwentnie buduje społeczności
na wszystkich liczących się platformach. Mieści
się w pierwszej trójce najbardziej popularnych
instytucji na Facebooku, YouTube i Twitterze.
Doskonale wykorzystał potencjał nowych mediów
chociażby podczas ostatniej edycji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie zdołał
zaangażować publiczność w akcję charytatywną
i jednocześnie pokazał się jako instytucja
odpowiedzialna społecznie.
Dobrze radzi sobie również w codziennych,
„technicznych” interakcjach, o czym
świadczy rekordowy czas odpowiedzi na
posty użytkowników.
Uznanie internautów i kapituły zdobyła
także aktywność Banku Zachodniego WBK.
Firma ta skutecznie buduje społeczności,
o czym świadczy liczebność fanów na
najważniejszych platformach. Mieści się również
w czołówce pod względem szybkości i średniej
liczby reakcji na posty na Facebooku.
Trzecia lokata przypadła PKO Bankowi Polskiemu.
Największy polski gracz na rynku bankowym coraz
mocniej angażuje się w media społecznościowe,
co widać chociażby po wyróżniającej się
aktywności w serwisie YouTube. Na Facebooku
profil banku zgromadził ponad 100 tys.
obserwujących, a na Twitterze PKO BP może
pochwalić się najbardziej dynamicznym,
dwucyfrowym przyrostem liczby śledzących. © Ⓟ
Michał Kisiel

P

rawie 300 tysięcy fanów — to wynik, jakim może poszczycić się najpopularniejszy profil
społecznościowy banku. Z analizy przygotowanej na potrzeby rankingu „Złoty Bankier”
przez Sotrender w I kwartale 2018 r. wynika, że mBank nie tylko zdołał zgromadzić największą
bazę użytkowników śledzących jego poczynania na Facebooku, ale także doskonale radzi sobie
z interakcjami w tym medium. Posty publikowane na tablicy banku w 90 proc. przypadków spotykają
się z reakcją, a czas oczekiwania na odpowiedź jest najkrótszy spośród wszystkich banków aktywnych
na tej platformie. Komentarze zespołu mBanku pojawiają się średnio w ciągu 14 minut, a mediana czasu
odpowiedzi wynosi 8 minut.
Ponad 200 tysięcy obserwujących mają także Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz BGŻ BNP
Paribas. Barierę 100 tysięcy fanów przekroczyły Idea Bank, PKO Bank Polski oraz Citi Handlowy.
Czołówka instytucji aktywnych na Facebooku zdobywa najwięcej reakcji użytkowników na swoje
posty, ale, co ciekawe, nie należy wcale do grupy najczęściej publikujących treści. Pod tym względem
najbardziej płodny był Alior Bank z 114 postami w ciągu trzech miesięcy.
Bank Zachodni WBK wyróżnia się pod względem szybkości odpowiedzi na posty użytkowników
oraz średniej liczby reakcji czytelników. W obu kategoriach zajmuje trzecie miejsce wśród polskich
banków. ING Bank Śląski zasłużył natomiast na miano jednego z najbardziej „responsywnych”.
Instytucja odpowiada na 94 proc. postów. Pod tym względem lepszy wynik osiągnął tylko Credit
Agricole, który bez odpowiedzi pozostawił zaledwie 2 proc. uwag użytkowników. © Ⓟ
Michał Kisiel

SERWIS:
YOUTUBE

ING BSK — najlepszy youtuber

B

ank z lwem w herbie deklasuje konkurentów na platformie YouTube. ING zgromadził
aż 75 tysięcy subskrybentów, ponad ośmiokrotnie więcej niż drugi w kolejności mBank.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Sotrender, doskonale radzi sobie także
z przyciąganiem nowych fanów. W pierwszym kwartale 2018 r. powiększył grono obserwujących
o ponad 20 proc., wyprzedzając wszystkich bankowych konkurentów. W pierwszej piątce bankowych
youtuberów mieszczą się jeszcze Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski oraz Bank Millennium.
Pod względem oglądalności pierwszeństwo należy do materiałów publikowanych przez mBank.
Klipy tej instytucji odtwarzane były średnio prawie 900 tysięcy razy. W tej kategorii ING Bank Śląski
wyprzedza także Bank BGŻ BNP Paribas. Chociaż jego kanał subskrybuje zaledwie niecałe 2 tys. osób,
to każde wideo oglądane jest średnio ponad pół miliona razy.
ING mieści się jednak w czołówce w kilku innych wymiarach aktywności na YouTube. Bank pod
względem liczby zamieszczonych materiałów ustępował tylko PKO Bankowi Polskiemu, który niemal
codziennie publikował klipy. Palma pierwszeństwa przypada też ING Bankowi Śląskiemu,
jeśli pod lupę weźmiemy zaangażowanie użytkowników. Chociaż jego filmy wyświetlane były rzadziej
niż te publikowane przez mBank, to wzbudzały znacznie więcej reakcji widzów. Dodatkowo
wśród reakcji przeważały „łapki w górę”, podczas gdy u konkurentów relacja pozytywnych reakcji
do negatywnych była nieco niższa. Bank przewodzi również pod względem średniej liczby komentarzy
pod publikowanymi materiałami wideo. © Ⓟ
Michał Kisiel

SERWIS:
TWITTER

Tweety jeszcze w powijakach

B
1
2

mBank

3

BZ WBK
PKO BP

ankowe profile w serwisie Twitter nie zbliżają się nawet do wyników odnotowanych w innych
serwisach społecznościowych. Na razie ten kanał komunikacji cieszy się umiarkowaną
popularnością, chociaż niektóre instytucje publikują regularnie i często, wynika z analizy
Sotrender dla „Złotego Bankiera”. Najwięcej obserwujących zdołał zgromadzić ING Bank Śląski,
którego wpisy śledzi ponad 17 tysięcy użytkowników. Po piętach depcze mu Bank Zachodni WBK,
który może pochwalić się liczbą followersów niższą o pół tysiąca. Trzecie miejsce należy do mBanku,
z 11 tysiącami obserwujących.
Pierwszeństwo pod względem liczby opublikowanych w I kwartale 2018 r. wpisów przypada Bankowi
Millennium, który znajduje się pod koniec pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych „ćwierkających”
banków. Bank zamieścił w tym czasie aż 153 tweety, czyli udzielał się częściej niż raz dziennie.
Co ciekawe, banki mające największą liczbę fanów na Twitterze tweetują stosunkowo rzadko.
Nie przeszkadza to im w budowaniu zaangażowania publiczności, co widoczne jest w liczbie interakcji.
Najwięcej reakcji użytkowników budzą publikacje Banku Zachodniego WBK, gromadzącego średnio
27 polubień i 2 retweety. Pod tym względem wyróżnia się także profil PKO Banku Polskiego
oraz Idea Banku. W pierwszych trzech miesiącach roku do najbardziej angażujących bankowych
tweetów należało ogłoszenie mBanku o zwiększeniu kwoty przekazanej WOŚP (ponad 1,4 tys. polubień
i 250 retweetów) oraz czysto informacyjna publikacja PKO BP o uruchomieniu usługi zakładania firmy
online przez serwis internetowy. © Ⓟ
Michał Kisiel
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ZŁOTY BANKIER
KATEGORIA:
SPOT REKLAMOWY

KATEGORIA:
CSR

KATEGORIA:
KONTO OSOBISTE

ING Bank Śląski
umie kręcić
reklamy

mBank
wrażliwy
społecznie

Bank Millennium
— najlepsze konto
osobiste 2017

Z

M

T

Autorzy udowadniają, że matematykę
da się zrozumieć na prostych przykładach z życia
codziennego. Nie trzeba wkuwać formułek na
pamięć. Matematyka jest wszędzie — w kuchni,
na spacerze, w sklepie. Do tej pory książka trafiła
już w ręce 15 tys. osób, a do końca roku bank chce
przekazać około 100 tys. sztuk.
Podobnie jak w ubiegłym roku, internauci
docenili także PKO Bieg Charytatywny.
To sztafeta odbywająca się jednocześnie
na 12 stadionach lekkoatletycznych w Polsce.
Bieg jest dostępny dla wszystkich. Drużyny
składające się z 5 zawodników pokonują
okrążenia na stadionach, a każde okrążenie ma
wartość obiadu dla dziecka. Fundacja banku
przekazuje darowiznę do organizacji zajmujących
się dożywianiem dzieci. Jak podaje bank,
w ubiegłorocznej edycji biegu 6224 zawodników,
w tym ponad 2 tys. dzieci, pokonało 32391 okrążeń.
Na posiłki przeznaczono 633 tys. zł. Fundacja
sfinansowała też budowę plenerowych siłowni
w każdym z 12 miast gospodarzy.
Uznanie użytkowników sieci zdobył też
organizowany przez Bank Millennium program
edukacyjny „Finansowy Elementarz”. W trakcie
spotkań z dzieciakami eksperci banku tłumaczą
podstawowe zagadnienia z zakresu finansów.
Od 2016 r. podczas prawie 600 warsztatów
zostało przeszkolonych niemal 15 000 dzieci
z 200 przedszkoli w całej Polsce. Patronat nad
projektem objęli minister edukacji i Rzecznik
Praw Dziecka. © Ⓟ
Wojciech Boczoń

Ale nie tylko opłata za pakiet — a właściwie jej brak
— miała wpływ na ostateczną decyzję kapituły.
Do konta musi być wygodny dostęp.
Bank Millennium gwarantuje omnichannelowy
(tzw. wielokanałowość sprzedaży) dostęp
do rachunku za pośrednictwem bankowości
internetowej (RWD), mobilnej, sieci 355 placówek
i… smartwatcha. Aplikacja banku oferuje więcej
niż standardowy zakres usług. Klient znajdzie tam
m.in. ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne,
możliwość zakupu biletów komunikacyjnych,
skrytkę na karty lojalnościowe czy gadżety takie
jak rozszerzona rzeczywistość. Do tego płatności
HCE i Blik.
W tegorocznej edycji konkursu postanowiliśmy też
wyróżnić eKonto mBanku. Po spełnieniu prostych
warunków jest również bezpłatne, ale punkty odjęliśmy za zmiany w opłatach za korzystanie z bankomatów. Klienci banku mogą co prawda korzystać
ze wszystkich maszyn w kraju bez prowizji,
ale tylko pod warunkiem, że wypłacą więcej niż
100 zł. Docenić bank należy natomiast za wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej, która zaskakuje
kilkoma nieszablonowymi rozwiązaniami.
Na wyróżnienie zasługuje też Konto Jakże Osobiste
Alior Banku. Jest to produkt o nietypowej konstrukcji — klient może dokładać kolejne usługi do rachunku jak klocki. Jednak tylko dwie z nich są bezpłatne,
na pozostałe trzeba wykupić abonament. © Ⓟ
Wojciech Boczoń

łoty Bankier za najlepszy spot reklamowy
trafia drugi rok z rzędu w ręce ING Banku
Śląskiego. Tym razem jednak bank
zdobywa nagrodę nie za piękną, słoneczną
Warszawę i promocję własnego „moje”,
ale za Warszawę pełną szarości i zbiorowe
„nasze”. Wybija się tym samym ponad bankową
sztampę i sięgając po raz kolejny po twarz
Marka Kondrata, skupia się na tym, co jest dookoła,
a nie w portfelu.
Zamiast uśmiechniętych twarzy z filmu
bije przygnębienie i maanamowski „spleen”,
którego nie zabrakło również w warstwie
dźwiękowej, przearanżowanej przez Radzimira
Dębskiego. Chociaż w oryginale spleen dotyczył
Krakowa, przekaz całego spotu ma znacznie
większy zasięg — w końcu cała Polska żyła ostatniej
zimy problemem smogu zbierającego się nad
naszymi głowami. Śląski postanowił zepchnąć
sam produkt na drugi plan — i to się opłaciło,
bo samym klimatem spotu zdobył głosy
internautów i kapituły konkursu.
Ważny społecznie temat pojawił się również
w reklamie mBanku, która zdobyła drugie miejsce.
„Bądź bogatszy o dobre serce” to kolejny wyraz
tego, że choć każdy z nas jest inny, to są rzeczy,
które nas łączą. W tym duchu mBank chwalił się
pierwszą rozliczaną zbiórką w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przede
wszystkim wsparciem finansowym całej idei
— instytucja podwajała każdą wpłatę dokonaną
z jej kont.
Czołówka tegorocznej edycji konkursu wskazuje
na to, że jednak lepiej ogląda się reklamy w nieco
bardziej melancholijnym duchu. Trzecie miejsce
ex aequo należy do wyreżyserowanego
przez Tomasza Bagińskiego spotu PKO Banku
Polskiego „Kluczowe decyzje”, odsłaniającego
zupełnie nową kartę w komunikacji banku
oraz Banku Zachodniego WBK za kampanię
promującą nowy rachunek „Konto Jakie Chcę”.
Tak przedstawia się grono wyróżnionych banków
spośród aż piętnastu, które zgłosiły swoje spoty
reklamowe w tej kategorii. © Ⓟ
Mateusz Gawin

atematyka jest królową nauk.
Niestety dla wielu uczniów działania tej
królowej są kompletnie niezrozumiałe.
A kiedy uczeń staje się dorosły, braki
w wykształceniu dają o sobie znać na każdym
kroku. Czasami niestety boleśnie.
W sukurs dzieciakom idzie mBank
z książką „Matematyka jest wszędzie”, która jest
podręcznikiem innym niż wszystkie. Internauci
wspomagani głosami kapituły „Złotego Bankiera”
postanowili przyznać statuetkę właśnie tej
publikacji. Książka jest bezpłatna,
można ją odebrać w placówce banku.

1
2

ING BSK

o nie przypadek, że statuetka Złotego
Bankiera po raz drugi z rzędu trafia do Banku
Millennium. Konto 360˚ to obecnie najlepszy
rachunek na rynku. I nie tylko dlatego, że może
być darmowy. Kiedy wszyscy oferują rachunki za
darmo, cena za pakiet przestaje mieć kluczowe znaczenie. Liczy się to, co klient znajdzie w pakiecie.
A Bank Millennium oferuje całkiem sporo. Stawia
sprawę jasno: zapewnij wpływ na poziomie
1000 zł miesięcznie i dokonaj dowolnej transakcji
kartą lub Blikiem, a my damy ci za darmo konto
i kartę, wypłaty z bankomatów na całym świecie,
wypłaty Blikiem, wpłaty i wypłaty w placówkach, nieoprocentowany limit w ROR przez 7 dni
w miesiącu i dorzucimy bogaty program assistance
w pierwszym roku za darmo.
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XI

KATEGORIA:
KARTY KREDYTOWE

KATEGORIA:
KREDYT HIPOTECZNY

KATEGORIA:
KREDYTY GOTÓWKOWE

Po prostu
Simplicity

W PKO BP
weźmiesz dobry
kredyt hipoteczny

Citi Handlowy
ze złotym kredytem
gotówkowym

lat temu na rynku było blisko 9 mln kart
kredytowych. Obecne mniej niż 6 mln.
Obserwacja oferty bankowej w zakresie kart
kredytowych uzasadnia stwierdzenie, że innowacyjność
i pomysłowość branży w tym obszarze są wprost proporcjonalne do zainteresowania klientów, czyli, mówiąc
bardzo oględnie, umiarkowane. W ciągu roku nie pojawiła się żadna warta odnotowania nowość. To nieco skomplikowało zadanie jury „Złotego Bankiera” polegające na
wskazaniu trzech najlepszych kart kredytowych, gdyż
wybór ograniczał się do tej samej talii kart jak w 2017 r.
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B

wycięzcą w kategorii „Kredyt gotówkowy”
został Citi Handlowy, który oferując jedną
z najtańszych pożyczek, jako jeden z niewielu
banków przeprowadzi całą procedurę kredytową
przez internet. Na drugim miejscu znalazł się
PKO Bank Polski, który postawił na „wakacje”
kredytowe, i Plus Bank, który wyróżnił się
w walce z konkurencją niskim kosztem
całkowitym kredytu.

Przed rokiem o miejscu w zestawieniu decydowała
cena plastiku, która zresztą jest jednym z głównych
wyznaczników dla pozostałych produktów ocenianych w konkursie. W tym roku nieco zmodyfikowaliśmy warunki. Głównym parametrem pozostał
koszt obsługi, ale postanowiliśmy też wyróżnić karty,
które za niewygórowaną cenę oferują sensowną
wartość dodaną dla użytkownika. Bo czy karta za 35 zł
rocznie jest lepsza od karty za 90 zł, ale wyposażonej
w mechanizm moneyback? Tegoroczny ranking może
zaskakiwać, bo sięgnęliśmy po karty posiadające już
dość długą metrykę. Dobre rozwiązania się nie starzeją. Szczególnie że nowych nie ma.
Pierwsze miejsce przypadło karcie City Simplicity.
To bezapelacyjny zwycięzca, już zresztą trzeci raz z rzędu. Kredyt opakowany w plastik, który nic nie kosztuje
użytkownika, jeśli karta siedzi sobie w portfelu. Jest absolutnie za 0 zł, bez żadnych gwiazdek. Wydanie, używanie karty nie wiąże się z żadnym abonamentem. Koszty
pojawiają się po zaciągnięciu kredytu, po zakończeniu
okresu bezodsetkowego. Na drugiej pozycji znalazła się
Turbokarta Santader Bank, wymyślona już ładnych parę
lat temu. Jedna z nielicznych kart z sensownym i praktycznym moneybackiem, jakie ostały się po obcięciu
interchange cztery lata temu. Jest przy tym bardzo tania,
a może być darmowa po spełnieniu dość niewygórowanych warunków. Ostatnie miejsce na podium przypadło
karcie Impresja Millennium Bank. Pomimo dość długiej
metryki (8 lat) nadal robi bardzo dobre wrażenie. W międzyczasie została lekko stuningowana, ale co do zasady
jest to ten sam różowy plastik z solidnym programem
moneyback i kilkoma ciekawymi rozwiązaniami, jak grace period w przypadku kredytu zaciągniętego w gotówce
w bankomacie. Nie jest to najtańsza karta, jednak koszt
obsługi z nawiązką kompensuje moneyback. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg

Co ciekawe, większy ruch na rynku nie przełożył
się na znaczące zmiany w ofertach. Kilka instytucji
obniżyło wymagania dotyczące minimalnego wkładu
własnego, ale trudno mówić o rewolucji w cennikach
czy wysypie promocji. W tegorocznej edycji rankingu
kapituła wzięła pod lupę oferty instytucji dla trzech
typów klienta — singla o dochodach powyżej średniej,
młodego małżeństwa kupującego lokal na rynku
wtórnym w dużym mieście i rodziny „2 plus 1”
nabywającej mieszkanie od dewelopera w stolicy.
W każdym ze scenariuszy analizowano dwie opcje
— wpłatę jednej piątej ceny („standardowy” kredyt)
oraz wkład własny na poziomie bezwzględnie
obowiązującego obecnie minimum
(10 proc.). Wyłaniając zwycięzcę, ocenialiśmy także
parametry oferty dotyczące szacunku zdolności
kredytowej, maksymalnego okresu spłaty oraz
warunków wcześniejszego uregulowania zobowiązania.
Po raz kolejny statuetkę Złotego Bankiera przyznaliśmy
w kategorii kredytów hipotecznych PKO Bankowi
Polskiemu. Koszt finansowania proponowany
przez największy polski bank lokował się w czołówce
zestawienia w każdym z analizowanych scenariuszy.
Kapituła doceniła również elastyczne podejście
banku do wcześniejszej spłaty zobowiązania,
bardziej korzystne dla klienta niż wymagane
przez obowiązujące prawo.
Drugą lokatę otrzymał Bank Pekao, który proponuje
atrakcyjne kosztowo finansowanie i wyróżnia się
prostą konstrukcją oferty. Na trzecim miejscu znalazł
się Bank BGŻ BNP Paribas. Instytucja ta wprawdzie
nie oferuje kredytów z 10-procentowym wkładem
własnym, ale dla klientów gotowych zaangażować
się w większym stopniu w inwestycję przygotowała
wyróżniające się na tle konkurencji warunki. © Ⓟ
Michał Kisiel

anki aktywne na rynku kredytów hipotecznych mają za sobą doskonały rok.
Mieszkaniowy boom przyniósł kredytodawcom zwiększony ruch, a to pozwoliło wyraźnie
poprawić wyniki sprzedaży. Skala wzrostu rynku
w 2017 r. nie była symboliczna — wartość nowych
kontraktów wzrosła o 13 proc. Pomogły niskie
stopy procentowe i kończący swój żywot program
„Mieszkanie dla młodych”. Efekt mógł być tylko
jeden — wyniki zbliżyły się do tych odnotowanych
podczas ostatniego szczytu cyklu koniunkturalnego.
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W dobie niskich stóp procentowych atrakcyjne
stawki oprocentowania to już żaden wabik na
klientów. W wyścigu o kredytobiorcę na czoło
wysuwają się ci, którzy są w stanie obniżyć
także koszty pozaodsetkowe, kiedy konkurencja
przerzuca cały ciężar opłat na prowizję. Szczególnie
że banki w ubiegłym roku stawiały na krótsze
finansowanie potrzeb Polaków według statystyk
sektorowych, a wtedy wysoka prowizja uderza
w portfel jeszcze bardziej.
Tym samym rośnie konkurencja pomiędzy bankami
i firmami pożyczkowymi, które poza krótkimi
terminami udostępniają kapitał szybciej i łatwiej.
Procedury instytucji kredytowych nie zawsze są
pod tym względem łaskawe dla kredytobiorców,
choć i to w ostatnim czasie się zmienia.
Banki coraz częściej chwalą się kredytami
przez internet, mimo że nie zawsze
w rzeczywistości wygląda to tak, jak wydawałoby
się na widok hasła reklamowego.
Dlatego w tegorocznej edycji rankingu „Złoty
Bankier”, poza czynnikiem cenowym, eksperci
oceniali kredyty gotówkowe także pod kątem
wygody. Dodatkowe punkty przydzielano
za możliwość przeprowadzenia procedury
kredytowej w kanałach zdalnych oraz umożliwienie
kredytobiorcom skorzystania z karencji
w spłacie kredytu.
Oferty kredytów były oceniane na podstawie trzech
profili klientów — młodego singla, małżeństwa
z dwójką dzieci i rodziny po „czterdziestce”.
Podobnie jak w ubiegłym roku, każdy
z kredytobiorców wnioskował o podobną kwotę
i na krótszy okres. Ocenie podlegały wyłącznie
kredyty — bez dodatkowych produktów, które
mogłyby wpłynąć na warunki oferty. © Ⓟ
Mateusz Gawin
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ZŁOTY BANKIER
POLSKA BANKOWOŚĆ 2017 W LICZBACH
(fakty z raportów PRNews.pl.)

43
mln
klientów detalicznych obsługiwały
banki komercyjne na koniec 2017 r.
Najwięcej PKO Bank Polski (9 mln),
Bank Pekao (5 mln)
i ING Bank Śląski (4,1 mln).

16
mln
klientów korzystało aktywnie
z bankowości internetowej. Umowę
umożliwiającą korzystanie z bankowości
internetowej miało natomiast 32,5 mln
klientów banków. To o 2,1 mln więcej niż
w grudniu 2016 r.

5,6
mln
klientów banków korzystało z aplikacji
mobilnej swojego banku. W PKO Banku
Polskim z programu korzystało 1,2 mln
użytkowników, w mBanku 1,1 mln,
a w ING Banku Śląskim 867 tys.

115

31,7
mln
kont osobistych prowadziły banki
na koniec 2017 r. To o 764 tys. więcej
niż rok wcześniej. Najwięcej ROR-ów
prowadzi PKO BP (7,1 mln), na drugim
miejscu jest Bank Pekao (3,9 mln), a na
trzecim mBank (3,3 mln).

8,9
mln
osób korzystało z bankowości mobilnej
za pomocą aplikacji, serwisów lite i RWD.
To wzrost o 2 mln rok do roku. Najwięcej
użytkowników bankowości mobilnej miały
PKO BP (2,2 mln), mBank (1,6 mln)
i ING Bank Śląski (1,4 mln).

2,3
mln
klientów korzystało z usług banków w stylu
mobile only – wyłącznie na smartfonach,
bez logowania do konta z poziomu
komputera. Najwięcej klientów mobile only
mają PKO BP (685 tys.), ING (413 tys.)
i mBank (338 tys.).

5992

mln
kart debetowych obsługiwały banki
komercyjne w grudniu 2017 r. Największym
wydawcą jest PKO BP (6,8 mln), drugie
miejsce zajmuje BZ WBK (3,4 mln),
a trzecie Bank Pekao (3,2 mln).

6
mln
kart kredytowych obsługiwały banki
na koniec 2017 r. To spadek o 122 tys.
w skali 12 miesięcy.
Największym wydawcą był
PKO BP (847 tys. kart), na drugim miejscu
był BZ WBK (803 tys.), a na trzecim
Citi Handlowy (698 tys.).

857
tys.
kart HCE było zainstalowanych
w smartfonach klientów. To o 244 tys. więcej
niż kwartał wcześniej i o 624 tys. więcej
niż na koniec 2016 r. W grudniu ub.r. karty
HCE wydawało 15 banków o profilu
uniwersalnym.

4,1
proc.

tys.
etatowych pracowników zatrudniały banki
na koniec 2017 r. W porównaniu z danymi
sprzed roku jest to spadek o 5,5 tys. etatów.
Najwięcej zatrudnionych ubyło
w Aliorze – 2,2 tys.

25,4

placówek własnych miały banki komercyjne
na koniec 2017 r. Łącznie sieć oddziałów
skurczyła się w ciągu dwunastu miesięcy
o 526 punktów.
Placówek ubyło w 16 z 19 banków.

o tyle wzrosły w 2017 r. aktywa sektora
bankowego. PKO Bank Polski na koniec
ubiegłego roku posiadał sumę bilansową
opiewającą na 278 mld zł,
Pekao na 182 mld zł, a BZ WBK 133 mld zł.

Opracowanie Wojciech Boczoń
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Na co skarżą się
pracownicy banków
Michał
Kisiel
Bankier.pl

Kolejny rok narasta presja
na wydajność. Rośnie zakres
obowiązków, a czas poświęcany
na realizację zadań się
wydłuża. Za zwiększonymi
oczekiwaniami nie idzie jednak
wzrost płac.
W marcu 2018 r. po raz trzeci przeprowadziliśmy na łamach Bankier.pl badanie pt. „Jak pracuje się w bankach?”.
Zaprosiliśmy pracowników banków
i osoby, które w ostatnim roku odeszły
z bankowości, do podzielenia się swoimi
spostrzeżeniami dotyczącymi warunków
pracy i zmian zachodzących w branży.
Zdecydowana większość respondentów
wskazuje, że trend obserwowany w ostatnich latach nie uległ zmianie — rośnie nacisk na wydajność pracy, ale za presją nie
podążają wynagrodzenia.
W najnowszej edycji badania wzięło
udział 2172 uczestników, którzy wypełnili internetowy kwestionariusz. Wśród
respondentów większość (1798 osób) to
obecni pracownicy banków, głównie komercyjnych (1611 badanych). Podobnie
jak w poprzednich sondażach, najliczniejszą grupę (61 proc.) stanowili bankowcy będący na pierwszej linii — obsługujący klientów w placówkach.
Niemal dwie trzecie badanych, obecnie pracujących w bankach, stanowili
zatrudnieni w obszarze bankowości
detalicznej. 70 proc. legitymuje się ponad dwuletnim stażem pracy na obecnym stanowisku.

Czy w ostatnich 12 miesiącach
wynagrodzenie na tym stanowisku…
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Rośnie presja na wydajność
W poprzednich edycjach badania respondenci w przeważającej większości
wskazywali na rosnące obciążenie zadaniami na swoim stanowisku pracy.
Sytuacja nie uległa poprawie, a w 2018 r.
odsetek deklarujących odczuwalne
„dociążenie” w 12 miesiącach poprzedzających sondaż był jeszcze wyższy niż
wcześniej. W komentarzach badanych
wielokrotnie przewijał się wątek, który
można podsumować jednym zdaniem
— „tak źle jeszcze nie było”.
W bankach nadal śrubuje się plany
sprzedażowe i zwiększa oczekiwania dotyczące efektów pracy, wynika z deklaracji
badanych. 82 proc. respondentów wskazuje, że obserwowało takie zmiany na swoim
stanowisku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sytuacja nie uległa znaczącej zmianie
— w poprzednich dwóch edycjach badania

2018

N = 1798 (2018), 1736 (2017), 970 (2016).
Pracownicy banków.
Źródło: Bankier.pl

rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące
tej kwestii był niemal identyczny.
Niemal dwie trzecie badanych wskazało, że w ostatnich 12 miesiącach wydłużył się czas, który przeznaczają na
pracę. Niemal dokładnie takie same wyniki przyniosły dwie poprzednie edycje
badania Bankier.pl — w 2016 i 2017 r.

Punkty i „kalorie” — w kleszczach
planów sprzedażowych
Pracownikom mającym bezpośredni
kontakt z klientem zadaliśmy pytanie
o charakter stosowanych w ich instytucji ilościowych planów sprzedażowych. W odpowiedziach widoczne
było znaczące zróżnicowanie podejść
stosowanych przez banki. 44 proc. respondentów wskazało, że rozliczani
są na podstawie systemu punktowego, gdzie poszczególne produkty mają

zróżnicowane i zmieniające się w czasie
wagi.
18 proc. badanych ma do czynienia ze
„stopniowanym” systemem śledzenia realizacji celów sprzedażowych, a 28 proc.
— z wyznaczonym minimum określonym
wartościowo lub ilościowo. Kilka procent
respondentów rozliczanych jest według
innych założeń, w tym poprzez wyznaczenie wartościowego minimalnego
przychodu wygenerowanego dla banku.
W swobodnych wypowiedziach dołączanych do kwestionariusza badani wiele miejsca poświęcali krytyce mechanizmów oceny wyników sprzedażowych.
Szczególnie często zwracano uwagę na:
Niedopasowanie planów do specyfiki
lokalnego obsługiwanego rynku — np.
oczekiwanie „wypchnięcia” promowanych produktów, które nie cieszą się
zainteresowaniem klientów.
Kreowanie pokusy zaangażowania
się w nietrafioną sprzedaż (misselling)
tylko po to, aby zrealizować narzucone cele. Część respondentów wprost
wspominała o „wciskaniu” klientom
niepotrzebnych produktów lub dodatkowych usług oraz nieetycznych praktykach nieformalnie tolerowanych na
poziomie oddziałów i placówek.
Konieczność deklarowania, z wyprzedzeniem, założonych na dany dzień czy
miesiąc wyników sprzedaży. Pracownicy
z reguły nie są w stanie przewidzieć
rozwoju wypadków, a rozliczanie z zapowiedzi staje się okazją do udzielania
reprymend mniej skutecznym.
Chociaż na pierwszym planie pozostaje sprzedaż, to większość badanych deklarowała, że w ich instytucji
przy ocenie pracownika brana jest pod
uwagę również jakość obsługi. Na taką
okoliczność wskazało 86 proc. respondentów w podgrupie pracujących we
front office. © Ⓟ

Mniejsze obawy przed utratą pracy
Liczba zatrudnionych
w sektorze bankowym jest
najniższa od 10 lat. Bankowcy
patrzą jednak na perspektywy
dalszej kariery bardziej
optymistycznie
niż w poprzednich latach.
W ciągu 12 miesięcy poprzedzających
badanie 36 proc. respondentów pracujących obecnie w bankach było świadkami trwałych redukcji zatrudnienia
w swoim dziale. To wciąż znaczący odsetek, ale w porównaniu z 2017 r. obniżył się o 6 pkt. proc. Jeszcze w 2016 r.
o redukcjach donosiło 44 proc. respon-

dentów (o 8 pkt. proc. więcej niż w najnowszej fali badania).
Pozytywne tendencje widać także
w innej kwestii — subiektywnej oceny
pewności zatrudnienia. Zapytaliśmy
się bankowców o to, jak oceniają prawdopodobieństwo utraty pracy w czasie
najbliższych 12 miesięcy. Co trzeci respondent twierdzi, że ma średnią szansę
na zwolnienie. Jako wysokie lub bardzo
wysokie prawdopodobieństwo oceniło
29 proc. badanych.
Porównując uzyskane wyniki z danymi
z poprzednich dwóch edycji badania (w
2016 i 2017 r.), wyraźnie widać, że grupa
najbardziej niepewnych swojej przyszłości się kurczy. W 2017 r. 32 proc. badanych

obawiało się zwolnienia, oceniając szansę
takiego zdarzenia jako wysoką lub bardzo
wysoką. W 2016 r. było to 43 proc. uczestników sondażu. Dwa lata temu zaledwie
co dziesiąty badany oceniał, że jego szansa
utraty pracy jest bardzo niska. W 2018 r.
ta grupa była większa o 7 pkt. proc.
Ponad dwie trzecie badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku poważnie
rozważało zmianę miejsca zatrudnienia,
ale nie zdecydowało się na taki krok. 11
proc. respondentów obecnie pracujących w bankach zmieniło miejsce pracy
w 12 miesiącach poprzedzających sondaż. W przypadku obu grup najważniejszą wskazywaną przyczyną rozterek
był poziom wynagrodzenia. Na drugim

miejscu znalazły się jednak stres i kiepska
atmosfera w miejscu pracy.
Zapytaliśmy także o zjawisko „podbierania” pracowników przez inne banki
i instytucje niebankowe. 43 proc. respondentów twierdzi, że w 12 miesiącach poprzedzających marzec 2018 r. otrzymało
ofertę zatrudnienia w innym banku.
Co ciekawe, niemal jedna czwarta badanych miała także propozycje spoza bankowości. Wyniki te mogą oznaczać, że
mimo kurczenia się liczby miejsc pracy
trwa cicha walka o osoby posiadające doświadczenie w sektorze. To czynnik, który
w niepewnych czasach może nieco podbudowywać morale bankowców zmęczonych rosnącymi wymaganiami. [MK] © Ⓟ
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Polityka pieniężna
ograniczy zyski banków
Prognozowany brak podwyżek stóp w najbliższym czasie
to jedna z bolączek polskiego sektora bankowego
Stopa procentowa NBP a zyskowność sektora bankowego
Ignacy
Morawski
i.morawski@pb.pl  22-333-99-99

Miało być tak pięknie, miał nadchodzić
złoty czas dla banków. Silne ożywienie gospodarcze, spadek kursu franka
szwajcarskiego i powolne ograniczanie
kosztów miały doprowadzić do znaczącego wzrostu zysków branży, po wielu
latach stagnacji. Ale pojawiło się jedno,
bardzo poważne wyzwanie — niskie stopy procentowe. Nie dosyć, że są one
bardzo niskie, to wedle zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego mają
pozostać niskie do końca dekady. A to
bardzo negatywnie przełoży się na zyskowność sektora bankowego, bo trudniej będzie zwiększać marżę odsetkową.
Jesienią 2017 w SpotData robiliśmy
projekcję zysków sektora bankowego
do 2021 r. Z naszych analiz wynikało,
że zysk całego sektora w ciągu trzech
lat może łącznie wzrosnąć nawet o połowę — z ok. 14 mld zł w 2017 do ok.
21 mld zł w 2020. Miały temu sprzyjać
cykl gospodarczy, poprawa kursu złotego wobec franka i złagodzenie wyzwań
i zagrożeń regulacyjnych związanych
z portfelami kredytów walutowych oraz
powolne ograniczanie kosztów. Jesień
to był zresztą okres, kiedy w zdecydowaną poprawę perspektyw dla branży
wierzył cały rynek — indeks WIG-Banki
na giełdzie w czwartym kwartale 2017 r.
wzrósł o 13 proc., a na początku roku
osiągnął najwyższy poziom w historii,
przekraczając szczyt z 2007 r.
Wiele elementów pozytywnie wpływających na perspektywy wyników
banków wciąż jest w mocy. Popyt na
kredyt przyspiesza ze względu na rosnące inwestycje i rozgrzaną konsumpcję.

Niski koszt pieniądza obniża marże
5 Średnia stopa NBP w ciągu 12 miesięcy
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Kredyt dla przedsiębiorstw pod koniec
2017 r. notował wzrost o ok. 6 proc.
rok do roku, wobec 5,5 proc. rok wcześniej, a dziś dynamika zbliża się już do
7 proc. Bankom powoli udaje się podnosić marżę odsetkową, a po wielu latach
spadków udało się również podnieść
(średnio) marżę prowizyjną. Co ważne,
powoli spada również relacja kosztów
do dochodów, bankom najwyraźniej
udaje się choć częściowo mitygować
negatywne efekty podatku bankowego
i zwiększonych składek na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny.
Ale od jesieni zmieniły się bardzo
mocno perspektywy dla stóp procentowych. Wtedy oczekiwaliśmy, że ożywienie koniunktury przyniesie podwyżki
stóp procentowych rzędu 100-150 pkt.
bazowych. Teraz wygląda na to, że tych
podwyżek nie będzie. Otwarcie zapowiedział to Adam Glapiński, prezes NBP,
a trudno mu nie wierzyć, skoro kieruje
pracami gremium odpowiadającego za
koszt pieniądza w Polsce. Można szacować, że brak zmian stóp — przy niezmieniających się innych parametrach
gospodarki — będzie kosztował cały sek-

tor bankowy ok. 3-4 mld zł w 2020 r.,
czyli połowę wzrostu zysku netto, który
przewidywaliśmy jesienią.
Dlaczego wysokość stóp procentowych jest tak istotna dla sektora bankowego? Są co najmniej dwa powody.
Po pierwsze, oprocentowanie kredytów
konsumpcyjnych podlega ustawowemu
ograniczeniu, które jest powiązane ze
stopą lombardową NBP. A zatem niskie
stopy procentowe oznaczają niższe
marże na kredytach konsumpcyjnych.
Po drugie, elastyczność oprocentowania depozytów w stosunku do zmian
stóp NBP jest mniejsza niż elastyczność
oprocentowania kredytów. Czyli wraz
ze wzrostem stóp NBP oprocentowanie
kredytów rośnie szybciej niż oprocentowanie depozytów. Wynika to m.in.
z faktu, że po stronie depozytowej dużą
część stanowią rachunki bieżące, których oprocentowanie jest niemal stałe
i bliskie zera.
Korelacja zwrotu z kapitału (ROE
— jedna z najważniejszy miar zyskowności banków) sektora bankowego z wysokością stopy procentowej NBP wynosi
aż 0,8 (na skali od 0 do 1). Przy czym

u lidera rynku, czyli banku PKO BP,
korelacja jest jeszcze wyższa i przekracza 0,9. W przypadku Pekao i BZ WBK
wskaźnik jest tylko nieznacznie niższy
i wynosi 0,8. Mniejszy związek ROE ze
stopami NBP występuje w przypadku
innych dużych banków, jak mBank, ING
Bank Śląski czy Citi Handlowy, choć
wciąż jest to związek jednoznacznie
dodatni (wyższe stopy to wyższa zyskowność, i odwrotnie).
Niektórzy ekonomiści twierdzą, że
niska zyskowność sektora bankowego,
wywołana niskimi stopami procentowymi, ogranicza jego zdolność kreowania
akcji kredytowej. Na taki efekt wskazuje
m.in. Piotr Bujak, główny ekonomista
PKO BP, który powołuje się na teorię
tzw. reversal rate. Teoria ta wskazuje,
że spadek stopy procentowej banku centralnego poniżej określonego poziomu
wywołuje efekt odwrotny od standardowego — niska stopa zaczyna prowadzić
do zaostrzenia, a nie rozluźnienia warunków monetarnych. Nie jest jednak
jasne, czy ta teoria ma zastosowanie do
polskich warunków, bo istnieje bardzo
mało badań na ten temat.
Jeszcze ciekawsze pytanie dotyczy
tego, czy gospodarka rozwijająca się
w tempie znacznie przekraczającym
swój długookresowy potencjał, w której występują braki siły roboczej i silne
presje na ceny, może funkcjonować
w warunkach tak niskich stóp procentowych — zarówno nominalnych, jak
i realnych? Wielu analityków uważa, że
diagnoza prezesa NBP, zgodnie z którą
stopy procentowe mogą pozostać bez
zmian do końca dekady, jest błędna.
Gdyby tak było, dla banków byłaby to
dobra wiadomość. Problem w tym, że
doświadczenie ostatnich lat uczy, że stawianie na szybszy od oczekiwań wzrost
stóp procentowych to prawie zawsze
i wszędzie była błędna strategia. © Ⓟ
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częścią Bonnier Business Polska — wydawcy „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl. Analitycy SpotDaty zajmują się dostarczaniem
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