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Krzysztof ¥wieszczak*

ZAUFANIE W ¥WIECIE FINANSÓW
W OBLICZU ROZWOJU TECHNOLOGII
NA PRZYKADZIE BANKÓW
I SEKTORA FINTECH
WST}P
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i ich wpïyw na sposób funkcjonowania sektora finansowego, a w szczególnoĂci banków, coraz czÚĂciej jest przedmiotem zainteresowania badaczy1. InnowacyjnoĂÊ stanowi pïaszczyznÚ konkurencji,
wbktórej z jednej strony uczestniczÈ instytucje bankowe, niejednokrotnie cechujÈce siÚ ugruntowanÈ pozycjÈ na rynku, z drugiej zaĂ podmioty FinTech, jednostki
naleĝÈce zazwyczaj do sektora MMSP. Skala dziaïalnoĂci tych drugich jest wyraěnie ograniczona, ale prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej wedïug nowoczesnych
technologii sprawia, ĝe niezwykle dynamiczny rozwój mikro-, maïych i Ărednich
przedsiÚbiorstw z branĝy high-tech2 (wartoĂÊ globalnych inwestycji wb sektorze
FinTech w 2008 roku wyniosïa 930 mln USD3, natomiast w 2015 roku juĝ ponad

*
1

2
3

Dr Krzysztof ¥wieszczak jest pracownikiem Katedry BankowoĂci Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ódzkiego.
C. Leong, B. Tan, X. Xiao, F. Ter Chian Tan, Y. Sun, Nurturing a FinTech ecosystem: The case
of a youth microloan startup in China, „International Journal of Information Management”
2017, vol. 37, s. 92–93.
I. Akkizidis, M. Stagars, Marketplace Lending, Financial Analysis, and the Future of Credit:
Integration, Profitability, and Risk Management, John Wiley & Sons, Chichester 2016, s. 19.
J. Mitra, The Business of Innovation, SAGE, London 2017, s. 219.
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19bmld USD4) stanowi wyzwanie pod wzglÚdem konkurencyjnoĂci dla caïego sektora bankowego.
Podmioty FinTech coraz czÚĂciej prowadzÈ dziaïalnoĂÊ zbliĝonÈ do przedsiÚbiorstw bankowych, a oferowane przez nie produkty i usïugi, stajÈc siÚ niekiedy
substytutem oferty bankowej, pozwalajÈ kompleksowo zaspokoiÊ potrzeby finansowe klientów dotychczas niedostrzegajÈcych moĝliwoĂci wykorzystania nowoczesnych rozwiÈzañ technologicznych. MoĝliwoĂÊ konkurowania podmiotów FinTech
z bankami, cechujÈcymi siÚ m.in. okreĂlonÈ reputacjÈ i wiarygodnoĂciÈ na rynku
finansowym, statusem instytucji zaufania publicznego, a takĝe wyraěnie oddziaïujÈcym na ich dziaïalnoĂÊ nadzorem bankowym, jest ograniczona, przy czym naleĝy
zauwaĝyÊ, ĝe zaufanie, jako niezbÚdny komponent w procesie budowania relacji,
moĝe w niektórych sytuacjach okazaÊ siÚ elementem przewagi konkurencyjnej podmiotów spoza sektora bankowego. Ostatni globalny kryzys finansowy obnaĝyï wiele
bïÚdów popeïnianych przez przedsiÚbiorstwa bankowe, co z kolei jest szansÈ dla
jednostek wykorzystujÈcych innowacyjne technologie w obszarze finansów.
W artykule postawiono nastÚpujÈcÈ hipotezÚ: pozytywne doĂwiadczenia klientów ze wspóïpracy z przedsiÚbiorstwami FinTech mogÈ stanowiÊ istotny element
przewagi konkurencyjnej nad bankami jako instytucjami zaufania publicznego.
Potwierdzenie tej hipotezy wiÈĝe siÚ z koniecznoĂciÈ odpowiedzi na pytanie: czy
zaufanie do sektora bankowego wciÈĝ jest gwarantem utrzymania klientów?
Ze wzglÚdu na zïoĝony charakter przedstawianego zagadnienia analizie postanowiono poddaÊ dane pochodzÈce z raportów podmiotów konsultingowych obglobalnym zakresie dziaïalnoĂci. W ten sposób zminimalizowano wpïyw specyfiki wybranych rynków lokalnych oraz regionalnych w obszarze dziaïalnoĂci FinTech na
wyniki prowadzonych analiz.
Celem niniejszej publikacji jest ustalenie znaczenia pozytywnych doĂwiadczeñ
klientów przedsiÚbiorstw FinTech w budowaniu przewagi konkurencyjnej takich
podmiotów nad bankami.

1. ZAUFANIE SPOECZNE A ZAUFANIE PUBLICZNE
Badacze z róĝnorodnych dziedzin od lat podejmujÈ siÚ próby okreĂlenia istoty
zaufania, przy czym naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe dla wielu podejĂÊ elementem wspólnym
jest koncentracja na jednostce lub spoïecznoĂci5. Tym samym z jednej strony badacze skupiajÈ siÚ na ïadunku emocjonalnym, jaki zazwyczaj towarzyszy interakcji, wbkonsekwencji charakteryzujÈc zaufanie jako: „caïkowite zawierzenie komuĂ,

4
5

Citi Group, Digital disruption, how FinTech is forcing banking to a tipping point, 2016, s. 4.
M. ¥wieszczak, Zaufanie do sektora bankowego, [w:] D.I. Czechowska (red.), Etyka biznesu
wbperspektywie procesów finansowych. Relacje instytucji z gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódě 2016, s. 116–121.
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wiarÚ w kogoĂ, ufnoĂÊ”6. Z drugiej zaĂ strony podkreĂla siÚ rolÚ procesu budowania
normatywnych relacji interpersonalnych, przekïadajÈcych siÚ na sposób przeprowadzania transakcji wymiany7.
Ze wzglÚdu na niezwykle zïoĝony oraz wieloaspektowy status analizowanego
terminu, determinujÈcy zróĝnicowany sposób jego definiowania, na potrzeby dalszych rozwaĝañ przyjÚto, ĝe zaufanie to: „ogólne oczekiwanie jednostki, ĝe sïowo,
obietnica, ustne lub pisemne przyrzeczenie innej jednostki lub grupy jest wiarygodne”8. Co istotne, charakterystyka ta wskazuje na bliĝej nieokreĂlonego adresata,
którym w tym ujÚciu moĝe byÊ zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Tym samym
z jednej strony moĝna mówiÊ o zaufaniu interpersonalnym, którego osobisty charakter nawiÈzuje do konkretnych ludzi, z którymi budowane sÈ rozmaite relacje,
zbdrugiej zaĂ spoïecznym, nieco bardziej abstrakcyjnym, odnoszÈcym siÚ do obiektów publicznych (np. struktur, organizacji, pañstwa)9.
Zaufanie spoïeczne moĝe byÊ rozpatrywane na dwóch pïaszczyznach – poziomej
oraz pionowej. Pierwsza z kategorii adresowana jest do osób fizycznych, a jej genezy naleĝy upatrywaÊ w odczuciach o charakterze moralnym. Pïaszczyzna pionowa
natomiast odnosi siÚ do oczekiwañ racjonalnych wobec struktur instytucjonalnych
i stanowi abstrakcyjnÈ formÚ zaufania10.
Zaufanie wobec instytucji (szerzej organizacji) stanowi coraz bardziej popularny obszar badawczy. Jak wskazuje literatura przedmiotu11, jest ono szczególnÈ
formÈ zaufania spoïecznego i okreĂla siÚ je mianem „zaufania publicznego”, przy
czym naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe podlega zmianom w czasie. Co szczególnie interesujÈce (zwïaszcza w kontekĂcie instytucji finansowych), zaufanie pokïadane w organizacjach moĝe byÊ pochodnÈ zaufania wobec reprezentujÈcych jÈ pracowników.
Oznacza to, ĝe relacje na poziomie mikro, tj. pomiÚdzy osobami zatrudnionymi
w podmiotach gospodarczych oraz klientami tychĝe jednostek, mogÈ wpïywaÊ na
poziom zaufania do poszczególnych przedsiÚbiorstw, a w niektórych sytuacjach do
skupiajÈcego je sektora. W ten sposób obserwowany moĝe byÊ mechanizm, wbramach którego pracownik darzony zaufaniem przez kontrahentów, zmieniajÈc pracodawcÚ „zabiera ze sobÈ” np. klientów12.

6
7
8
9
10
11
12

E. Sobol (red.), Nowy sïownik jÚzyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
M.B. Katz, Essay Review: Family Structure in Nineteenth Century Lancashire. By Michael
Anderson, „Journal of Social History” 1973, vol. 7, no. 1, s. 86–92.
J.B. Rotter, Interpersonal trust, trustworthiness and gullibility, „American Psychologist” 1980,
nr 35(1), s. 1–7.
P. Sztompka, Zaufanie. Fundament spoïeczeñstwa, Wyd. ZNAK, Kraków 2007, s. 103–104.
D. Walczak-Duraj, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010, s. 82–83.
P. Sztompka, Zaufanie..., op. cit., s. 134–147.
M. Marcinkowska, Kapitaï relacyjny banku. Tom I. Ksztaïtowanie relacji banku z otoczeniem,
Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódě 2013, s. 88–89.
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Miara zaufania do organizacji jest róĝna w zaleĝnoĂci od spoïeczeñstwa, dlatego
teĝ instytucje budujÈc zaufanie szerokiego krÚgu interesariuszy powinny skoncentrowaÊ siÚ na tych determinantach, które poszczególne grupy interesów uwaĝajÈ za
istotne13. Tym samym moĝe siÚ ono opieraÊ: „na empatii, wspóïuczestnictwie, na
wartoĂciach, motywach i strukturach, a takĝe na toĝsamoĂci oraz zaangaĝowaniu”14.
Zaufanie do organizacji moĝe mieÊ wymiar15:
Y osobowoĂciowy – u jego podstaw leĝy poszanowanie identycznego systemu wartoĂci i norm przez czïonków organizacji,
Y kalkulacyjny – zaufanie w tym przypadku staje siÚ wynikiem kalkulacji korzyĂci
i kosztów dokonywanej przez jednostkÚ,
Y instytucjonalny – oparty na stopniu przejrzystoĂci otoczenia,
Y percepcyjny – ěródïem jest sposób postrzegania siÚ partnerów relacji zaufania,
Y kumulacyjny – znaczenie ma wiedza posiadana przez strony relacji.
Niezaleĝnie od analizowanego wymiaru zaufania naleĝy zwróciÊ uwagÚ na bariery, które utrudniajÈ organizacji jego zdobycie. Wyróĝnia siÚ tu m.in.16:
Y niekonsekwentne standardy – skutkujÈce podejmowaniem róĝnych decyzji i dokonywaniem niejednakowych wyborów w podobnych sytuacjach,
Y niekonsekwentna komunikacja – przejawiajÈca siÚ czÚsto wykluczajÈcymi siÚ
komunikatami pïynÈcymi z organizacji,
Y nieodpowiednia ĝyczliwoĂÊ – zwiÈzana z nieadekwatnÈ reakcjÈ organizacji (lub
jej brakiem) na nieodpowiednie zachowania pracowników,
Y faïszywe sygnaïy zwrotne – brak transparentnoĂci, a niekiedy nawet uczciwoĂci
w procesie komunikacji z interesariuszami,
Y brak umiejÚtnoĂci zaufania innym – skutkujÈce centralizacjÈ kompetencji i obowiÈzków,
Y konsekwentne generowanie sïabych wyników – ograniczone zaufanie (a niekiedy jego brak) wynika z permanentnych problemów z osiÈgniÚciem wczeĂniej
zamierzonych celów.
Kluczowymi determinantami zaufania spoïecznego do instytucji sÈ ich wiarygodnoĂÊ i reputacja, aczkolwiek w literaturze przedmiotu akcentuje siÚ równieĝ
znaczenie istnienia systemów gwarancji i zabezpieczeñ. MogÈ one mieÊ nastÚpujÈcy
charakter17:

13
14
15
16
17

W.M. Grudzewski i in., Sustainability w biznesie, czyli przedsiÚbiorstwo przyszïoĂci. Zmiany
paradygmatów i koncepcji zarzÈdzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 81.
M. Marcinkowska, Kapitaï…, op. cit., s. 89.
W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiÚbiorstwa, „Kwartalnik
Nauk o PrzedsiÚbiorstwie” 2007, nr 2(3), s. 11–16.
R. Galford, A.S. Drapeau, The enemies of trust, „Harvard Business Review”, February 2003,
s.b88–95.
M. Marcinkowska, Kapitaï..., op. cit., s. 86–87.
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Y umowny – opierajÈcy siÚ na umieszczaniu w umowach zapisów i klauzul informujÈcych o konsekwencjach niedotrzymania warunków zawieranej umowy,
Y prawny – zwiÈzany z przepisami prawnymi regulujÈcymi prawa i obowiÈzki
stron relacji umownych,
Y etyczny – wynikajÈcy z faktu uregulowania oczekiwañ m.in. w stosunku do
pracowników i samej organizacji, majÈcych wymiar kodeksów etycznych i kodeksów postÚpowania,
Y instytucjonalny – otoczenie instytucji (zarówno pañstwowe, jak i prywatne)
moĝe staÊ na straĝy wiarygodnoĂci okreĂlonych organizacji.
Niezwykle ciekawym aspektem zwiÈzanym z zaufaniem spoïecznym jest transformacja zaufania do osób reprezentujÈcych okreĂlone podmioty (zwiÈzana z wymiarem etycznym) w zaufanie do przedsiÚbiorstw je zatrudniajÈcych. Ma to swoje
odzwierciedlenie zwïaszcza w przypadku sektora bankowego, którego pracownicy
powinni wykonywaÊ swoje obowiÈzki w sposób okreĂlony przez kodeksy etyczne
zarówno na poziomie caïego sektora, jak i wybranych przedsiÚbiorstw bankowych.
W ten sposób kaĝdy bankier staje siÚ jednoczeĂnie reprezentantem bankierów jako
grupy zawodowej, a takĝe banków jako organizacji (zaufanie publiczne).

2. BANKI JAKO INSTYTUCJE ZAUFANIA PUBLICZNEGO
Sektor bankowy w ostatnich latach staï siÚ newralgicznym komponentem gospodarek wielu pañstw. Globalny kryzys finansowy, którego symboliczny poczÈtek
datuje siÚ na 15 wrzeĂnia 2008 roku, kiedy to upadï amerykañski bank inwestycyjny Lehman Brothers18, nadwyrÚĝyï zaufanie do sektora finansowego, a zwïaszcza
do banków, osiÈgajÈcych dotychczas rekordowe zyski. Problemy sektora bankowego
staïy siÚ boděcem prowokujÈcym dyskusjÚ dotyczÈcÈ stabilnoĂci przedsiÚbiorstw
bankowych, a co za tym idzie bezpieczeñstwa Ărodków deponowanych w nich przez
klientów19. Coraz bardziej ograniczone zaufanie do banków w sytuacji wystÈpienia
kryzysu zwraca uwagÚ wielu badaczy, praktyków, a takĝe nabywców produktów
ibusïug bankowych na istotÚ specyfiki instytucji zaufania publicznego oraz jej znaczenie w dynamicznie zmieniajÈcej siÚ rzeczywistoĂci gospodarczej.
Odpïatne dysponowanie aktywami klientów (w szczególnoĂci depozytami) wbcelach zarobkowych obciÈĝonych ryzykiem, a tym samym funkcje realizowane przez
banki w ramach spoïecznego podziaïu pracy „stanowiÈ o normatywnym przydawa-

18
19

T. Ciro, The Global Financial Crisis: Triggers, Responses and Aftermath, Routledge, New York
2016, s. 62.
A. Demirgüç-Kunt, E. Kane, L. Laeven, Deposit Insurance Database, International Monetary
Fund, WP 14/118, 2014, s. 14.
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niu tym organizacjom cech instytucji zaufania publicznego”20. RozszerzajÈc rozwaĝania, systemowi bankowemu przypisuje siÚ cechy przymiotu dobra publicznego,
dziÚki któremu spoïeczeñstwo (jako klienci sektora bankowego) czerpie korzyĂci
wiÚksze niĝ akcjonariusze banków (w postaci dywidend)21.
Znaczenie banków akcentowane jest m.in. przez peïnionÈ przez nie rolÚ poĂredników na rynku finansowym – instytucje te z punktu widzenia wielu gospodarek
krajowych stanowiÈ najwiÚkszÈ platformÚ kojarzÈcÈ osoby fizyczne i prawne posiadajÈce nadwyĝki finansowe z jednostkami zgïaszajÈcymi niedobór Ărodków pieniÚĝnych. Kwestia bezpieczeñstwa jest szczególnie istotna w przypadku klientów
utrzymujÈcych okreĂlone aktywa w bankach, tym samym oprócz kontekstu stricte
finansowego niezwykle istotny jest wymiar symboliczny takich interakcji. Nabywcy produktów i usïug oferowanych przez sektor bankowy coraz czÚĂciej zwracajÈ
uwagÚ na wiarygodnoĂÊ przedsiÚbiorstw bankowych22, a nie na samÈ ofertÚ, która wbwielu przypadkach ma charakter wystandaryzowany, bez wyraěnych róĝnic
wbparametrach poszczególnych rozwiÈzañ. Tym samym dla wielu klientów kluczowe jest bezpieczeñstwo deponowanych Ărodków, co w praktyce w wielu przypadkach oznacza, ĝe analizowane poczucie stanowi kryterium wyboru banku23.
PrzedsiÚbiorstwa bankowe odgrywajÈ szczególnÈ rolÚ dla ksztaïtowania, a takĝe
zachowania ïadu spoïeczno-gospodarczego, co jest zwiÈzane m.in. z powszechnym,
czÚsto niczym nieograniczonym, dostÚpem nabywców okreĂlonych produktów bankowych do oferty sektora bankowego. Tym samym rozwiÈzania proponowane przez
banki bardzo czÚsto utoĝsamiane sÈ z usïugami publicznymi, a co za tym idzie
reprezentanci sektora bankowego peïniÈ funkcjÚ „publicznych depozytariuszy”
(m.in. ze wzglÚdu na rozmiar zdeponowanych aktywów oraz ich pochodzenie)24. ZarzÈdzanie przez przedsiÚbiorstwa bankowe Ărodkami powierzonymi przez klientów
pozwala wskazanej grupie interesariuszy oceniaÊ wiarygodnoĂÊ, a takĝe zaufanie
do poszczególnych podmiotów25.
Bezpieczeñstwo deponowanych Ărodków jest uzaleĝnione w duĝym stopniu od
stabilnoĂci dziaïania poszczególnych banków, a w szerszej perspektywie caïego sektora bankowego. UwzglÚdniajÈc rosnÈce znaczenie analizowanych przedsiÚbiorstw
dla ïadu spoïeczno-gospodarczego, a takĝe publiczny charakter oferowanych przez
20
21

22
23
24
25

M. Marcinkowska, Kapitaï..., op. cit., s. 91.
J. Szambelañczyk, Kapitaï spoïeczny jako warunek stabilnoĂci systemu bankowego, [w:] J. Szambelañczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009, s. 97–106.
N. Gennaioli, A. Shleifer, R. Vishny, Money doctors, „Journal of Finance” 2015, vol. 70(1),
s.b91–114.
G. Huberman, Familiarity breeds investment, „Review of Financial Studies” 2001, vol. 14(3),
s.b659–680.
L. Góral, Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998, s. 169.
B. Pietrzak, Z. Polañski (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 39.
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nie usïug, naleĝy wskazaÊ na potrzebÚ tworzenia sieci bezpieczeñstwa finansowego,
której sprzyjajÈ m.in. nastÚpujÈce dziaïania26:
Y wydawanie koncesji i zezwoleñ,
Y nadzór ostroĝnoĂciowy,
Y wycofywanie licencji,
Y gwarantowanie depozytów,
Y peïnienie funkcji poĝyczkodawcy ostatniej instancji,
Y ingerencja wïadz monetarnych.
Wspomniane dziaïania wpïywajÈ na sposób funkcjonowania caïego systemu bankowego, a moĝliwoĂÊ ich sprawnego procedowania sprzyja bezpieczeñstwu instytucji do niego naleĝÈcych. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe pomimo tego, iĝ banki sÈ przedsiÚbiorstwami zainteresowanymi maksymalizacjÈ zysków, muszÈ braÊ pod uwagÚ nie tylko
interesy wïasne, ale takĝe spoïeczeñstwa, co sprzyja tworzeniu atmosfery wspóïpracy opartej na dwustronnym zaufaniu. Dla przykïadu klienci (deponenci) ufajÈc
instytucjom bankowym wierzÈ, ĝe odzyskajÈ zdeponowane Ărodki (powiÚkszone
obodpowiednie odsetki wynikajÈce z oprocentowania), natomiast banki zakïadajÈ,
iĝ odzyskajÈ kapitaï udostÚpniony kredytobiorcom wbformie kredytów i poĝyczek.
Podobnie sytuacja wyglÈda w przypadku charakteryzowania relacji przedsiÚbiorstw
bankowych z pozostaïymi grupami interesariuszy, co jeszcze bardziej podkreĂla
znaczenie zaufania spoïecznego w procesie budowania ich dïugoterminowych relacji z otoczeniem.
Zaufanie, zwïaszcza w przypadku podmiotów naleĝÈcych do sektora bankowego,
musi byÊ kreowane w sposób autentyczny dla wszystkich jednostek i podmiotów
bÚdÈcych stronÈ relacji. Tym samym naleĝy uwzglÚdniÊ wzajemne powiÈzanie zarówno zaufania wewnÚtrznego (obserwowanego na poziomie interakcji pomiÚdzy
np. pracownikami i kierownictwem, bankiem jako organizacjÈ i zatrudnionym
personelem, przeïoĝonymi i pracownikami, itd.), jak i zewnÚtrznego (budowanego pomiÚdzy otoczeniem przedsiÚbiorstwa bankowego i pracownikami, kierownictwem, abtakĝe organizacjÈ), a co za tym idzie kreowaÊ wspóïpracÚ z obiema grupami
wb sposób, który nie ograniczy roli ĝadnej ze stron. JednoczeĂnie naleĝy zwróciÊ
uwagÚ na fakt, ĝe dïugoterminowe zaufanie zewnÚtrzne do instytucji zaufania publicznego, jakÈ jest bank, nie bÚdzie moĝliwe bez stworzenia fundamentu w postaci
zaufania wewnÚtrznego.27

26
27

A. Santomero, Deposit Insurance: Do We Need It and Why, The Wharton School, University of
Pensylvania 1997, s. 11–12.
W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Zaufanie…, op. cit., s. 11–16.
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3. ZAUFANIE SPOECZNE DO BANKÓW ORAZ SEKTORA FINTECH
Sektor FinTech, którego reprezentanci wykorzystujÈ innowacyjne technologie
w procesie Ăwiadczenia usïug finansowych, coraz czÚĂciej stanowi alternatywÚ dla
sektora finansowego, w tym dla banków. Elementy przewagi konkurencyjnej, do
których naleĝÈ m.in. uproszczone procedury28, relatywnie niskie prowizje i opïaty29,
a takĝe nowoczesne rozwiÈzania technologiczne wykorzystywane w kompleksowej obsïudze klientów30, determinujÈ dynamiczny rozwój analizowanych przedsiÚbiorstw na caïym Ăwiecie.
RosnÈca popularnoĂÊ podmiotów FinTech31 stymuluje podejmowanie licznych
badañ32, których celem jest m.in. przybliĝenie specyfiki analizowanego sektora oraz
wskazanie moĝliwoĂci jego rozwoju. Naleĝy przy tym wskazaÊ, ĝe zakres wielu prowadzonych badañ jest ograniczony terytorialnie, co oznacza, iĝ obserwacji poddane
sÈ przedsiÚbiorstwa FinTech prowadzÈce swojÈ dziaïalnoĂÊ w wybranych krajach
lub regionach. Dlatego w dalszej czÚĂci skoncentrowano siÚ na analizie wybranych
wyników raportu World FinTech Report 2017, opracowanego przez Capgemini oraz
LinkedIn we wspóïpracy z Efma. Ma on kompleksowy charakter, na uwagÚ zasïuguje równieĝ jego metodologia – badaniem zostaïo objÚtych ponad 8000 respondentów (osób korzystajÈcych z produktów i usïug finansowych) z 15 pañstw.
Jednym z bardziej istotnych aspektów stanowiÈcych przedmiot analizy byïa
popularnoĂÊ sektora FinTech wĂród nabywców oferty dystrybuowanej przez sektor
finansowy, mierzona udziaïem klientów wspóïpracujÈcych z instytucjami zarówno
tradycyjnymi (zdefiniowanymi jako podmioty finansowe dziaïajÈce od co najmniej
piÚciu lat i charakteryzujÈce siÚ duĝÈ i ugruntowanÈ bazÈ klientów), jak i nietradycyjnymi (podmioty naleĝÈce do sektora FinTech) w populacji ogóïem (rysunek 1).
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Capgemini oraz LinkedIn we
wspóïpracy z Efma, prawie co czwarty klient tradycyjnych przedsiÚbiorstw sektora
finansowego z obszaru bankowoĂci skorzystaï równieĝ z oferty podmiotów FinTech
w 2016 roku (podobny wynik odnotowano w przypadku zarzÈdzania inwestycja28
29
30
31
32

B. Nicoletti, The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services,
Palgrave Macmillan, Rome 2017, s. 300.
L. Haldimann, C. Walter, T. Brenzikofer, FinTech, Swiss made software, Basel 2016, s. 44.
P. Sironi, FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification,
John Wiley & Sons, Chichester 2016, s. 33.
K. Bheemaiah, The Blockchain Alternative: Rethinking Macroeconomic Policy and Economic
Theory, Apress, New York 2017, s. 46.
Por. np. G. Burtch, A. Ghose, S. Wattal, An empirical examination of the antecedents and consequences of contribution patterns in crowd-funded markets, „Information Systems Research”
2013, vol. 24 (3), s. 499–519; G. Burtch, A. Ghose, S. Wattal, Cultural differences and geography
as determinants of online prosocial lending, „MIS Quarterly” 2014, vol. 38 (3), s. 773–794;
C.bFoster, R. Heeks, Innovation and scaling of ICT for the bottom-of-the-pyramid, „Journal of
Information Technology”, 2013, vol. 28 (4), s. 296–315.
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mi oraz usïug pïatniczych). Co ciekawe, nabywcy usïug i produktów finansowych
zbobszarów innych niĝ bankowoĂÊ sÈ znacznie czÚĂciej skïonni do skorzystania wyïÈcznie z rozwiÈzañ proponowanych przez podmioty FinTech – w 2016 roku wbprzypadku przedsiÚbiorstw bankowych jedynie 2,9% respondentów podjÚïo wspóïpracÚ
wyïÈcznie z analizowanymi jednostkami zamiast banków33.
Rysunek 1. Klienci korzystajÈcy z usïug co najmniej jednego
nietradycyjnego przedsiÚbiorstwa ĂwiadczÈcego usïugi finansowe
w 2016 roku w podziale na obszary rynku finansowego (w %)
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½ródïo: World FinTech Report 2017, Capgemini & LinkedIn & Efma, s. 13.

JednÈ z determinant istotnie róĝnicujÈcych korzystanie z usïug firm tradycyjnych i nietradycyjnych przez klientów sektora finansowego jest zaufanie do obu
grup podmiotów, co obrazuje rysunek 2.
Rysunek 2. Zaufanie klientów do tradycyjnych i nietradycyjnych
przedsiÚbiorstw sektora finansowego (w %)
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½ródïo: World FinTech…, op. cit., s. 15.
33

World FinTech Report 2017, Capgemini & LinkedIn & Efma, s. 13.
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WystÚpujÈce róĝnice w zaufaniu do poszczególnych grup podmiotów zacierajÈ
siÚ w przypadku klientów majÈcych pozytywne doĂwiadczenia wynikajÈce z dotychczasowej wspóïpracy z analizowanymi przedsiÚbiorstwami (rysunek 3).
Rysunek 3. Zaufanie klientów z pozytywnym doĂwiadczeniem do
tradycyjnych i nietradycyjnych przedsiÚbiorstw sektora finansowego (w %)
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½ródïo: World FinTech…, op. cit., s. 15.

Zaufanie do podmiotów FinTech jest wyraěnie mniejsze niĝ w przypadku
przedsiÚbiorstw tradycyjnych (por. rysunek 2), ale na uwagÚ zasïuguje znaczenie
pozytywnych doĂwiadczeñ wynikajÈcych ze wspóïpracy z obiema grupami podmiotów. Zadowoleni z dotychczasowej historii relacji nabywcy produktów i usïug
oferowanych przez jednostki nietradycyjne cechujÈ siÚ nieco wiÚkszym zaufaniem
(ob3,3bpp.) od klientów tradycyjnych instytucji sektora finansowego34. Zaobserwowane w badaniu róĝnice wskazujÈ, ĝe na wzrost zaufania do podmiotów FinTech
wbistotny sposób wpïywajÈ dotychczasowe pozytywne doĂwiadczenia ze wspóïpracy
z nimi, co stanowi element ryzyka dla banków – osoby fizyczne i prawne, które skorzystajÈ zboferty przedsiÚbiorstw nietradycyjnych, mogÈ przestaÊ korzystaÊ
zboferty sektora bankowego. Jest to tym bardziej istotne, ĝe ponad 26% nabywców
produktów ibusïug bankowych wspóïpracowaïo w 2016 roku z sektorem FinTech.
Kolejnym raportem, którego wyniki niosÈ niezwykle interesujÈce wnioski,
jest World Retail Banking Report 2016, opracowany przez Capgemini oraz Efma.
AnalizÈ objÚto bankowoĂÊ detalicznÈ oraz sektor FinTech, natomiast w badaniu
uczestniczyïo 16 000 nabywców produktów i usïug finansowych oraz 140 osób zajmujÈcych kierownicze stanowiska róĝnego szczebla z 32 pañstw35.
Jak wskazujÈ analizy zawarte we wspomnianym raporcie, pozycja konkurencyjna banków w stosunku do podmiotów FinTech jest wyraěnie lepsza, a jednym z powodów jest zaufanie klientów do sektora bankowego. Zdaniem 70,3% kierowników
róĝnego szczebla zatrudnionych w bankowoĂci czynnik ten jest najistotniejszym
elementem wpïywajÈcym na relacje pomiÚdzy przedsiÚbiorstwami bankowymi oraz
jednostkami wykorzystujÈcymi innowacyjne technologie w procesie Ăwiadczenia
34
35

World FinTech…, op. cit., s. 15.
World Retail Banking Report 2016, Capgemini & Efma, 2016, s. 5.
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usïug finansowych. Osoby te jednoczeĂnie wskazujÈ, ĝe w porównaniu do sektora
FinTech, zaufanie klientów do banków stanowi ich najsilniejszÈ stronÚ, swoisty
atut determinujÈcy ich pozycjÚ konkurencyjnÈ36.
Badanie przeprowadzone przez Capgemini oraz Efma wskazuje równieĝ na ryzyko dla sektora bankowego wynikajÈce z dynamicznego rozwoju przedsiÚbiorstw
wykorzystujÈcych innowacyjne technologie w procesie Ăwiadczenia usïug finansowych. Jak wskazujÈ badania, prawdopodobieñstwo polecenia przez obecnych klientów podmiotu naleĝÈcego do sektora FinTech jest wyĝsze niĝ w przypadku banków
stanowiÈcych podstawowe instytucje bankowe, z których usïug osoby te korzystajÈ
(banków pierwszego wyboru), co w podziale na regiony obrazuje rysunek 4.
Rysunek 4. Prawdopodobieñstwo polecenia przez klientów wspóïpracy
z bankami pierwszego wyboru oraz podmiotami FinTech w podziale na
regiony w 2016 roku (w %)
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½ródïo: World Retail Banking Report 2016, Capgemini & Efma, 2016, s. 23.

Jak pokazuje raport World Retail Banking Report 2016, we wszystkich regionach objÚtych analizÈ prawdopodobieñstwo polecenia przez klientów wspóïpracy
zbpodmiotami FinTech jest wyraěnie wyĝsze niĝ w przypadku nabywców produktów
i usïug bankowych korzystajÈcych z oferty sektora bankowego. Sytuacja ta stanowi
element ryzyka, który podobnie jak we wczeĂniej analizowanym badaniu podkreĂla
znaczenie najbliĝszych lat w kontekĂcie rozwoju zarówno bankowoĂci, jak ibprzedsiÚbiorstw wykorzystujÈcych innowacyjne technologie w procesie Ăwiadczenia usïug
finansowych.
Dynamicznie zmieniajÈce siÚ otoczenie sektora finansowego wpïywa na zaufanie
spoïeczne do banków i podmiotów FinTech. Jak wskazujÈ przytoczone wyniki badañ,
36

Ibidem, s. 19–20.
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popularnoĂÊ przedsiÚbiorstw implementujÈcych innowacje technologiczne wbprocesie
Ăwiadczenia usïug finansowych roĂnie, wzrasta równieĝ zaufanie do nich, zwïaszcza wĂród osób, które miaïy wczeĂniejsze pozytywne doĂwiadczenia wynikajÈce ze
wspóïpracy z nimi. Moĝna wiÚc odnieĂÊ wraĝenie, ĝe pozycja konkurencyjna banków
jako instytucji podlegajÈcych nadzorowi sprawowanemu przez KomisjÚ Nadzoru Finansowego, a co za tym idzie bardzo precyzyjnie okreĂlonym regulacjom dotyczÈcym
sposobu ich dziaïania, jest coraz bardziej skomplikowana.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe podmioty naleĝÈce do sektora FinTech nie sÈ objÚte systemami gwarancji i zabezpieczeñ, w zwiÈzku z czym niedoceniany, a niekiedy pomijany, argument o bezpieczeñstwie Ărodków moĝe staÊ siÚ gïównÈ determinantÈ,
która w najbliĝszych latach wpïynie na sposób postrzegania obu analizowanych
grup podmiotów. Brak rozwiÈzañ prawnych w zakresie ochrony kapitaïu (aktywów)
klientów przedsiÚbiorstw FinTech moĝe okazaÊ siÚ istotnym elementem przewagi
konkurencyjnej banków.
AbstrahujÈc od oczywistej potrzeby korzystania z usïug szeroko rozumianych
instytucji finansowych przez spoïeczeñstwo, niezwykle istotne jest to, czy zaufanie
do podmiotów naleĝÈcych do sektora finansowego jest niezbÚdne. Argumentem
wb dyskusji moĝe byÊ fakt, ĝe pomimo upadïoĂci wybranych banków wb okresach
kryzysu (przykïadem mogÈ byÊ globalny kryzys zapoczÈtkowany wb2008 roku i negatywne zjawiska na amerykañskim rynku bankowym) i coraz czÚĂciej przypisywanego im statusu instytucji braku zaufania spoïecznego37, klienci wciÈĝ korzystajÈ
z ich oferty produktowej. JednoczeĂnie naleĝy zadaÊ sobie pytanie, czy nabywcy
produktów i usïug finansowych majÈ jakÈĂ alternatywÚ? Coraz czÚĂciej majÈ – za
sprawÈ podmiotów FinTech wybrane operacje i transakcje dotychczas przeprowadzane za poĂrednictwem sektora bankowego przejmowane sÈ przez przedsiÚbiorstwa implementujÈce innowacje technologiczne w swojej bieĝÈcej dziaïalnoĂci wbobszarze finansów (np. tradycyjne przelewy zastÚpowane sÈ przez systemy pïatnoĂci
w czasie rzeczywistym).
Warto jednak zastanowiÊ siÚ nad konsekwencjami nadejĂcia kolejnych kryzysów
(sektora bankowego lub szerzej finansowego) w przyszïoĂci. W przypadku upadïoĂci
kolejnego banku, nawet jeĂli skala prowadzonej przez niego dziaïalnoĂci bÚdzie
istotna z punktu widzenia np. udziaïu w rynku, zastosowane zostanÈ juĝ znane
i wypróbowane mechanizmy, które pozwoliïy ograniczyÊ negatywne efekty zawirowañ na rynkach finansowych w przeszïoĂci. Znacznie bardziej skomplikowana
sytuacja cechuje sektor FinTech – podmioty do niego naleĝÈce w wiÚkszoĂci przypadków nie podlegajÈ takim samym regulacjom jak banki (czÚsto nie podlegajÈ
ĝadnym dodatkowym przepisom prawnym), a jednoczeĂnie prowadzÈ dziaïalnoĂÊ,
37

L. Dziawgo, Bank jako „instytucja BRAKU zaufania spoïecznego”, [w:] J. Szambelañczyk (red.),
Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009, s. 107–112.
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w ramach której oferujÈ produkty i usïugi stanowiÈce niejednokrotnie substytut
dla oferty bankowej. W sytuacji kryzysowej moĝe siÚ okazaÊ, ĝe ryzyko naduĝyÊ,
ab takĝe trudne do oszacowania koszty spoïeczne, bardzo mocno zmieniÈ dotychczasowÈ architekturÚ Ăwiata finansów, natomiast analizowane zaufanie spoïeczne
znów stanie siÚ silnÈ stronÈ sektora bankowego.

PODSUMOWANIE
Zaufanie jest niezwykle zïoĝonym konstruktem, determinowanym wieloma
czynnikami, które mogÈ, w zaleĝnoĂci m.in. od dynamicznie zmieniajÈcego siÚ
otoczenia i okolicznoĂci, wpïywaÊ na wszelkie próby pomiaru zjawiska. Idealnym
przykïadem wpïywu okreĂlonych zdarzeñ na analizowane zagadnienie jest ostatni
globalny kryzys finansowy, którego konsekwencje wpïynÚïy na obniĝenie poziomu
zaufania publicznego, jako szczególnego rodzaju zaufania spoïecznego do banków,
czego efekty wciÈĝ moĝna obserwowaÊ.
Relatywnie wysokie zaufanie do sektora bankowego stanowi element bieĝÈcej
przewagi konkurencyjnej sektora bankowego nad przedsiÚbiorstwami wykorzystujÈcymi innowacyjne technologie w procesie Ăwiadczenia usïug finansowych. Naleĝy
przy tym pamiÚtaÊ, ĝe to banki stanowiÈ komponent ugruntowanej struktury systemu bankowego na rynku finansowym. BÚdÈc przedsiÚbiorstwami zainteresowanymi maksymalizacjÈ zysków, a jednoczeĂnie instytucjami zaufania publicznego, sÈ
one czÚsto postrzegane jako te, których dziaïalnoĂÊ, nawet jeĂli obarczona wysokim
ryzykiem wynikajÈcym np. z pojawiajÈcych siÚ kryzysów na rynkach finansowych,
jest gwarantowana przez wiele instytucji, a upraszczajÈc rozwaĝania, zdeponowane
Ărodki sÈ bezpieczne.
Taki sposób myĂlenia stanowi pewnÈ barierÚ dla sektora FinTech, który choÊ
charakteryzuje siÚ dynamicznym rozwojem, nie ma statusu instytucji zaufania publicznego. Elementy przewagi konkurencyjnej przedsiÚbiorstw wykorzystujÈcych
innowacyjne technologie w procesie Ăwiadczenia usïug finansowych, do których
zaliczyÊ moĝna m.in. relatywnie niskie opïaty i prowizje oraz spersonalizowanÈ
ofertÚ i, co za tym idzie, niejednokrotnie wiÚkszÈ wygodÚ w dostÚpie do okreĂlonych
elementów oferty, dla wielu osób nie stanowiÈ boděca do zerwania relacji budowanych z bankami i podjÚcia wspóïpracy z podmiotami dystrybuujÈcymi nowoczesne rozwiÈzania technologiczne. KluczowÈ rolÚ odgrywa zaufanie spoïeczne – o ile
wbprzypadku sektora bankowego na etapie rozpoczynania walki o klientów ma on
przewagÚ, o tyle pozytywne doĂwiadczenia nawet niewielkiej populacji klientów
sektora FinTech bardzo szybko przekïadajÈ siÚ na dynamicznie rosnÈcy udziaï jego
reprezentantów w transakcjach i operacjach dokonywanych na rynku finansowym.
W Ăwietle przeprowadzonych rozwaĝañ naleĝy stwierdziÊ, ĝe wiÚksza skïonnoĂÊ
klientów do polecenia wspóïpracy z podmiotami naleĝÈcymi do sektora FinTech
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niĝ bankami moĝe stanowiÊ akcelerator rozwoju organizacji implementujÈcych
nowoczesne rozwiÈzania technologiczne w obszarze Ăwiadczenia usïug finansowych. Co istotne, pozytywne doĂwiadczenia nabywców oferty jednostek FinTech
stajÈ siÚ, zwïaszcza w krótkim horyzoncie czasu, elementem przewagi konkurencyjnej nad przedsiÚbiorstwami bankowymi, a tym samym dla czÚĂci klientów
majÈ wiÚksze znaczenie niĝ status instytucji zaufania publicznego w przypadku
jednostek naleĝÈcych do sektora bankowego. BiorÈc to pod uwagÚ, najbliĝsze lata
stanowiÊ bÚdÈ swoisty test dla banków jako instytucji zaufania publicznego oraz
ich klientów, którzy stawaÊ bÚdÈ przed wyborem: bank czy FinTech, porównujÈc znaczenie wiarygodnoĂci sektora bankowego z pozytywnymi doĂwiadczeniami
wynikajÈcymi ze wspóïpracy z przedsiÚbiorstwami wykorzystujÈcymi innowacyjne
technologie wbprocesie Ăwiadczenia usïug finansowych. PodsumowujÈc prowadzone rozwaĝania, moĝna zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe obecnie zaufanie do sektora
bankowego nie jest gwarantem utrzymania klientów, a dynamiczny rozwój sektora
FinTech, wboparciu m.in. o efekt nowoĂci na rynku finansowym, a takĝe wygodÚ
oraz oszczÚdnoĂÊ czasu i pieniÚdzy dla nabywców oferty, wzmacnia pozycjÚ konkurencyjnÈ podmiotów do niego naleĝÈcych.

Streszczenie
Celem artykuïu jest charakterystyka zaufania spoïecznego do sektora bankowego oraz analiza jego znaczenia w obliczu rosnÈcego udziaïu w rynku usïug finansowych sektora FinTech.
W obliczu dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii zaufanie spoïeczne
stanowi niezwykle istotny element przewagi konkurencyjnej banków nad przedsiÚbiorstwami wykorzystujÈcymi innowacje technologiczne w procesie Ăwiadczenia
usïug finansowych. Jednak rosnÈce znaczenie pozytywnych doĂwiadczeñ klientów
wspóïpracujÈcych z podmiotami FinTech i nabywajÈcymi od nich usïugi stanowi
nowe wyzwanie dla dystrybucji usïug przez tradycyjne instytucje finansowe.
Sïowa kluczowe: banki, zaufanie, FinTech

Abstract
The aim of this publication is to present the characteristics of social trust to
the banking sector and to analyze its importance in the face of the growing market
share of financial services of FinTech.
In the light of the dynamic development of technologies public trust is a critical element of competitive advantage of banks over companies benefiting from
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innovations in the process of providing financial services. However, the growing
importance of positive experiences of clients who cooperate with FinTech and buy
services from them, poses a new challenge for traditional financial institutions to
distribute services.
Key words: banks, trust, FinTech
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