289

Czynniki i bariery rozwoju technologii informatycznej w bankach komercyjnych w Polsce

ANNALES

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SK£ODOWSKA
LUBLIN  POLONIA
VOL. XLI, 21

SECTIO H

2007

Instytut Ekonomii, Zak³ad Rynków Finansowych,
Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie

ZBIGNIEW MARTYNIUK

Czynniki i bariery rozwoju technologii informatycznej
w bankach komercyjnych w Polsce
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)>IJH=?J: Celem artyku³u jest zwiêz³a prezentacja wybranych problemów dotycz¹cych rozwoju technologii informatycznej w bankach komercyjnych w Polsce. Uwaga autora zosta³a skupiona na aspekcie funkcjonowania przedsiêbiorstwa bankowego (zintegrowany system bankowy) w powi¹zaniu z dzia³alnoci¹ biznesow¹ (bankowoæ elektroniczna). Ze wzglêdu na rozleg³¹ sieæ powi¹zañ technologicznych w ramach dzia³alnoci biznesowej banku, w niniejszej pracy wziêto pod
uwagê bankow¹ obs³ugê tzw. sektora niefinansowego.1 Ponadto banki komercyjne zosta³y potraktowane jako podmioty krajowego rynku us³ug bankowych. Pominiêto kwestiê bankowych us³ug
transgranicznych.
W artykule, po krótkim wprowadzeniu, przedstawiono dwa szczegó³owe obszary problemowe zakrelone w tytule: czynniki oraz bariery rozwoju technologii informatycznej stosowanej w bankowoci komercyjnej w Polsce.
WPROWADZENIE
Introduction

Obok czêsto stosowanego terminu bankowoci elektronicznej, obejmuj¹cego powi¹zania na linii bankklient, wa¿n¹ kwesti¹ z zakresu IT w bankowoci
Sektor niefinansowy tworz¹ osoby fizyczne (ludnoæ) i podmioty instytucjonalne (g³ównie
przedsiêbiorstwa). W strukturze uniwersalnego banku komercyjnego dzia³alnoæ biznesowa dotycz¹ca
obs³ugi sektora niefinansowego jest najczêciej dzielona na bankowoæ detaliczn¹ i bankowoæ
korporacyjn¹.
1
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jest oznaczenie technologicznej strony funkcjonowania banku, okrelanej mianem zintegrowanego systemu bankowego (ZSB). Wdro¿enie ZSB w danym banku oznacza, ¿e wszystkie placówki tego banku pracuj¹ w trybie ci¹g³ym albo
inaczej  ¿e okrelona czynnoæ dokonana i zarejestrowana w jednej z placówek
banku jest widziana we wszystkich placówkach tego banku. ZSB w sposób
zasadniczy zmienia tryb pracy banku.
W literaturze ekonomicznej podejmowane s¹ próby podejcia kompleksowego, ³¹cz¹cego kwestie dotycz¹ce bankowoci elektronicznej, traktowanej jako
szeroko rozumiany kana³ dystrybucji, z problemem informatyzacji przedsiêbiorstwa bankowego. Szerok¹ definicjê proponuje W. Chmielarz (2006), pisz¹c, ¿e
bankowy system informatyczny to raczej konglomerat tradycyjnych i nowoczesnych systemów komunikacyjnych, tradycyjnych komputerowych systemów punktowych i sieciowych systemów elektronicznych, obs³uguj¹cych typow¹ dla instytucji bankowych sytuacjê, w której nastêpuje scentralizowane podejmowanie
decyzji na podstawie centralnie przetwarzanych, a regionalnie gromadzonych,
relatywnie rozproszonych danych.2
Przy uwzglêdnieniu ca³ego zbioru banków komercyjnych w kraju, powstaje
problem indywidualizacji ZSB poszczególnych banków. Systemy informatyczne
ró¿nych banków nie musz¹ byæ kompatybilne. Ró¿norodnoæ modeli ZSB nie
jest przeszkod¹ dla sprawnej wspó³pracy (przesy³ania danych) pomiêdzy bankami. Mo¿e byæ przeszkod¹ w przypadku ³¹czenia siê banków. Zg³aszane inicjatywy dotycz¹ce budowy platformy informatycznej dla wszystkich banków, jak dotychczas, nie doczeka³y siê realizacji (z wielu powodów, g³ównie kapita³owych).
Bankowoæ elektroniczna jest ró¿norodnie definiowana. Pomijaj¹c kwestie
terminologiczne obecne w literaturze przedmiotu, w praktyce bankowej stosowanej na polskim rynku mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce formy bankowoci elektronicznej3:
 bankomaty,
 home banking, office banking4,
 bankowoæ telefoniczna (z wykorzystaniem sieci telefonii stacjonarnej 
call center),
 bankowoæ internetowa (Internet w stacjonarnej ³¹cznoci banku z klientem),
 mobile banking (z wykorzystaniem telefonii komórkowej, laptopa z bezprzewodowym dostêpem do Internetu),
W. C h m i e l a r z, Systemy elektronicznej bankowoci, Difin, Warszawa 2006.
Porównaj: M. K i s i e l, Us³ugi banku w rodowisku elektronicznym, [w:] D. K o r e n i k
[red.], Innowacyjne us³ugi banku, PWN, Warszawa 2006, s. 243.
4
Home banking dotyczy klientów indywidualnych, office banking  instytucjonalnych; tak
zdefiniowany home/office banking mo¿e funkcjonowaæ w ró¿nej formie, np.: z wykorzystaniem
modemu lub terminalu przez osobê fizyczn¹ b¹d firmê; jako dostêp do us³ugi w ramach bankowoci
internetowej stacjonarnej.
2
3
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 system EFT-POS5,
 bankowoæ telewizyjna.6
Elementem EB jest bankowoæ internetowa, bazuj¹ca na sieci globalnej.
W ujêciu technologicznym nale¿y jednak odró¿niæ bank wirtualny od us³ugi dostêpu do konta za porednictwem Internetu. T. Koliñski (2004) definiuje bank
wirtualny jako bank, w którym w³aciciel konta tylko za pomoc¹ Sieci mo¿e
przeprowadzaæ okrelone operacje bankowe. Pojêcie banku internetowego jest
pojêciem szerszym, obejmuj¹cym wszystkie funkcje banku wirtualnego, po³¹czone z tradycyjnie rozumianym bankiem, posiadaj¹cym sieæ oddzia³ów.7
Na potrzeby niniejszej pracy mo¿na przyj¹æ, ¿e rozwój technologii informatycznej w bankowoci oznacza proces zmian ilociowych i jakociowych, zwi¹zanych z techniczn¹ stron¹ funkcjonowania przedsiêbiorstwa bankowego oraz wiadczenia us³ug bankowych.
CZYNNIKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ W BANKOWOCI
KOMERCYJNEJ W POLSCE
Factors of information technology progress in Poland

Impuls zmian technologicznych w polskiej bankowoci komercyjnej wyp³yn¹³ od banków zagranicznych, które pojawi³y siê u nas ju¿ w 1990 roku, g³ównie
w formie przedstawicielstw (zarejestrowano tylko 2 oddzia³y banków zagranicznych). Mimo stosunkowo niewielkiego zakresu dzia³alnoci przedstawicielstw
banków zagranicznych, nastêpowa³ przep³yw wiedzy technicznej do banków krajowych, zarówno pañstwowych, jak i prywatnych.
Drugim impulsem zmian technologicznych by³o otwieranie siê polskiego
sektora bankowego na wiatowy rynek us³ug bankowych, co nios³o za sob¹ koniecznoæ dostosowywania siê do technicznych standardów europejskich i wiatowych.
Korzystnym dla banków uwarunkowaniem makroekonomicznym by³o i jest
to, ¿e sektor bankowy nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cej siê czêci rynku finansowego w Polsce.8
Zarówno czynniki jak i bariery rozwoju technologii informatycznej w bankowoci komercyjnej mo¿na podzieliæ na dwie grupy: czynniki o charakterze
wewnêtrznym (endogenicznym) i zewnêtrznym (egzogenicznym).
EFT-POS, Electronic Funds Trasfer at the Point of Sale, punkt akceptuj¹cy kartê p³atnicz¹.
Bankowoæ telewizyjna nie znajduje szerszego zastosowania na polskim rynku, g³ównie
z powodu wysokich kosztów dla klienta, zwi¹zanych z koniecznoci¹ zakupu pakietu cyfrowego
i jednoczesnego u¿ytkowania modemu w telefonii stacjonarnej.
7
T. K o  l i ñ s k i, Bankowoæ internetowa, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 8.
8
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 roku, NBP 2005 (raport).
5
6
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Czynniki endogeniczne s¹ zale¿ne od woli i dzia³ania podmiotu, w tym przypadku banku. Wród tego typu czynników mo¿na wymieniæ:
M zdolnoæ kierownictwa banku do rozpoznania i okrelenia potrzeb w³asnych w zakresie technologii informatycznej,
M zapewnienie róde³ finansowania postêpu technologicznego (okrelenie
mo¿liwoci kapita³owych),
M zapewnienie mo¿liwoci wdro¿enia postêpu technologicznego (warunki
techniczne, szkolenie pracowników),
M organizacja zaplecza technologicznego (informatycznego)9,
M innowacyjnoæ.
Natomiast czynnikami o charakterze egzogenicznym s¹:
M ogólny stan rozwoju technologii w bankowoci komercyjnej w krajach
wysoko rozwiniêtych w Europie i na wiecie,
M poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju dzia³ania banku,
M rozwi¹zania technologiczne stosowane w bankach konkurencyjnych lub
innych instytucjach rynku finansowego,
M silna konkurencja na rynku us³ug finansowych
M poziom edukacji technologicznej klientów banku,
M mo¿liwoci korzystania przez spo³eczeñstwo z nowoczesnej technologii
(np. wyposa¿enie w sprzêt komputerowy, dostêp do Internetu).
Wiêkszoæ wy¿ej wymienionych czynników mo¿e przekszta³ciæ siê w bariery rozwoju technologicznego bankowoci komercyjnej, tak¿e o charakterze endoi egzogenicznym. Dotyczy to zarówno czynników jakociowych, jak i czynników ilociowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa czynniki o charakterze
endogenicznym, tj.: zdolnoæ banku do okrelenia w³asnych potrzeb w zakresie
informatyki (czynnik jakociowy) oraz czynnik kapita³owy (ilociowy).
Okrelenie w³asnych potrzeb banku w zakresie informatyki (informatyzacji)
jest mo¿liwe przede wszystkim na podstawie dok³adnej analizy dzia³alnoci poszczególnych komórek banku, poszczególnych grup pracowników albo analizy
poszczególnych produktów i us³ug wiadczonych przez bank. Jest to problem
zwi¹zany z tzw. zarz¹dzaniem procesowym. W dzia³alnoci biznesowej banku
ka¿dy produkt banku jest procesem sk³adaj¹cym siê z okrelonych zdarzeñ i czynnoci bankowych. Czêsto jest to ci¹g rutynowych czynnoci, które w tradycyjnej
technologii mog¹ byæ czasoch³onne. Dok³adna analiza poszczególnych procesów
pozwala na sformu³owanie potrzeb banku w zakresie informatyki. Dotyczy to
tak¿e rozbudowanej sprawozdawczoci bankowej dla banku centralnego. ZaraBank komercyjny ma mo¿liwoæ wyboru: rozwijaæ w³asne zaplecze informatyczne lub stosowaæ outsourcing (zlecaæ us³ugi informatyczne firmie zewnêtrznej). Ze wzglêdu na ramy niniejszej
pracy i specyfikê zagadnienia, kwestia outsourcingu w zakresie us³ug informatycznych nie zosta³a
przedstawiona szerzej.
9
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zem niezbêdne jest uwzglêdnienie aktualnego stanu rozwoju informatyki. Prowadzi to do koniecznoci tworzenia zespo³ów roboczych sk³adaj¹cych siê z bankowców i informatyków. Efektem pracy zespo³owej jest przygotowanie sprawnie
funkcjonuj¹cego pod wzglêdem technicznym i funkcjonalnego dla banku systemu
informatycznego. Z dowiadczeñ banków wdra¿aj¹cych system informatyczny
wynika, ¿e czêsto z winy w³asnych pracowników, którzy w sposób niejasny lub
niepe³ny przedstawili zapotrzebowanie na okrelone rozwi¹zania informatyczne,
banki otrzymywa³y programy operacyjne, które trzeba by³o poprawiaæ. Jeli chodzi o stronê informatyczn¹, banki wybieraj¹ do wspó³pracy zwykle du¿e, sprawdzone na rynku firmy informatyczne, dla zapewnienia odpowiedniego standardu
wprowadzanych rozwi¹zañ (z zachowaniem procedury przetargu).
Z oczywistych wzglêdów wa¿ny jest czynnik kapita³owy. Brak mo¿liwoci
finansowania postêpu technologicznego (informatycznego) os³abia pozycjê konkurencyjn¹ banku albo wrêcz eliminuje go z rynku. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przoduj¹ce na polskim rynku bankowym w zakresie rozwi¹zañ informatycznych banki, tzw. dziewi¹tki, korzysta³y ze rodków Banku wiatowego.10
Banki prywatne by³y finansowane w tym zakresie przez inwestorów. W latach
nastêpnych, w miarê wzrostu kapita³owego banków, ros³y mo¿liwoci samodzielnego finansowania technologii informatycznej z wypracowanego zysku. Od
kilku lat banki komercyjne w Polsce s¹ sektorem gospodarki, który przeznacza
najwiêcej rodków na informatyzacjê w porównaniu z innymi sektorami.11 wiadczy to, z jednej strony, o tym, ¿e banki staæ na tak kapita³och³onne przedsiêwziêcie, a z drugiej strony, ¿e banki doceniaj¹ wagê problemu informatyzacji przedsiêbiorstwa. Najwiêksze banki w Polsce, wed³ug stanu na 30 czerwca 2006 roku,
pracuj¹ na podstawie zintegrowanego systemu informatycznego, z wyj¹tkiem
PKO BP SA, który jest zaawansowany w procesie jego wdro¿enia.
Innowacyjnoæ rozumiana jako pomys³owoæ jest kluczowym czynnikiem
pozakapita³owym rozwoju technologii informatycznej w banku komercyjnym.
Innowacyjnoæ mo¿na sprowadziæ do oferty produktowej banku, chocia¿ mo¿e
siê przejawiaæ w formie wspó³pracy banku z innymi instytucjami rynku finansowego (firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne), a tak¿e w formie doskonalenia obs³ugi w³asnej klienta.12 Innowacyjnoæ mo¿e polegaæ na wprowadzaniu
w³asnych nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych funkcjonowania banku albo wdra¿aniu
nowych produktów. Z tym ¿e produkty bankowe s¹ ³atwe do kopiowania i wiele
banków to wykorzystuje, adaptuj¹c cudze pomys³y dla w³asnych potrzeb.
Oprócz WBK SA i BSK SA, które zosta³y sprywatyzowane w latach 19931994.
Banki przeznaczy³y na ten cel prawie 1,8 mld PLN w 2003 r., a w 2004 r.  2,2 mld PLN,
wiêcej ni¿ telekomunikacja, która zainwestowa³a w poszczególnych latach odpowiednio: 1,6 mld
PLN i 1,8 mld PLN; ród³o: Rzeczpospolita z 30.11.2005, dodatek: Teleinformatyka w Polsce.
12
D. K o r e n i k [red.], op. cit.
10
11
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Ze wzglêdu na ograniczone ramy niniejszej pracy, wyselekcjonowano podstawowe przejawy rozwoju technologii informatycznej w bankach komercyjnych
w Polsce. S¹ nimi: oferta systemowa banków w ramach bankowoci elektronicznej, liczba bankomatów, liczba wyemitowanych kart bankowych, liczba osób
korzystaj¹cych z dostêpu do rachunku bankowego za porednictwem Internetu.
Oferta banków komercyjnych w Polsce w zakresie bankowoci elektronicznej rozwija siê systematycznie od po³owy lat 90. ubieg³ego stulecia, od prostego
lub biernego home bankingu do interaktywnego home bankingu i innych systemów elektronicznej obs³ugi klienta. Natomiast pierwszym bankiem wirtualnym
w Polsce by³ mBank (jako marka BRE Banku), który zosta³ uruchomiony w 2000
roku (5 lat po uruchomieniu pierwszego banku internetowego na wiecie 
w USA).13 Co ciekawe, prekursorem w tej dziedzinie by³ ³ódzki Powszechny
Bank Gospodarczy, który jeszcze w 1998 roku jako cz³onek Grupy Pekao SA
uruchomi³ oddzia³ wirtualny. Utworzony rok póniej na bazie Grupy Bank Pekao SA wycofa³ siê z dalszego rozwoju bankowoci wirtualnej. Swoj¹ strategiê
rozwoju dzia³alnoci biznesowej w du¿ym stopniu opar³ na bankowoci internetowej. Na marginesie mo¿na dodaæ, ¿e £ód pozosta³a centrum informatycznym
polskiej bankowoci.14
W roku 2005 podstawowa oferta w zakresie bankowoci elektronicznej dziesiêciu najwiêkszych banków w Polsce przedstawia³a siê nastêpuj¹co  tab. 1.
W odniesieniu do danych zawartych w poni¿szej tabeli nale¿y przypomnieæ, ¿e
okrelenie bankowoæ internetowa oznacza w wiêkszoci internetowy dostêp
do konta. Niektóre banki maj¹ podwójn¹ ofertê, wiadcz¹c us³ugi w zakresie
bankowoci internetowej i prowadz¹c jednoczenie bank wirtualny (PKO BP SA
i BRE SA). Ogólna liczba klientówu¿ytkowników bankowoci internetowej dziesiêciu najwiêkszych banków wynosi³a w koñcu 2005 roku ponad 4,9 mln, co
stanowi³o ok. 95% wszystkich u¿ytkowników bankowoci internetowej.15 Jednak
liczba u¿ytkowników bankowoci internetowej w Polsce nie jest zbyt imponuj¹ca, zwa¿ywszy na to, ¿e liczba kont osobistych (ROR) wynosi³a w tym czasie ok.
16 mln. Poza tym odsetek klientów obs³uguj¹cych ROR przez Internet by³ zró¿nicowany w poszczególnych bankach (z wyj¹tkiem banków wirtualnych) i wynosi³ od 5% w PKO BP SA (bez Inteligo), poprzez 21% w Banku Pekao SA do
86% w MultiBanku.16
Ponadto funkcjonuj¹ w Polsce dwa inne banki wirtualne: Inteligo (nale¿¹cy do PKO BP SA)
i Volkswagen Bank Direct.
14
Oprócz informatycznego centrum Pekao SA, w £odzi ma swoj¹ siedzibê mBank i inne
centra us³ug finansowych.
15
ród³o: obliczenia w³asne.
16
T. K o  l i ñ s k i, Bankowoæ elektroniczna i inne kana³y dystrybucji us³ug bankowych,
Bank i Kredyt 2005, dodatek do nr 7: Polski system bankowy. Stan i perspektywy.
13
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Tab. 1. Oferta systemowa najwiêkszych banków komercyjnych w Polsce w ramach bankowoci
elektronicznej w 2005 roku
The core electronic banking system of the biggest banks in Poland in 2005
Nazwa banku
Bank BPH SA

Nazwa systemu
Sez@m

Bank Pekao SA

Pekao24

BZ WBK SA

BZWBK24

PKO BP SA

Inteligo
PKO Inteligo

ING BSK SA

Halol¹ski
INGBankOnLine
mBank

BRE Bank SA

MultiBank
Kredyt Bank SA

KB24

BG¯ SA

e-Integrum
Teleintegrum
Millenet
Citibank on-line

Bank Millenium SA
Citibank Handlowy SA

Rodzaj us³ugi
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ telefoniczna
Bankowoæ internetowa
Bankowoæ internetowa

Liczba klientów
386 tys.
631 tys.
448 tys.
1.226 tys.
110 tys.
288 tys.
1.020 tys.
89 tys.
141 tys.
57 tys.
275 tys.
230 tys.

ród³o: Rzeczpospolita z 27.01.2006; opracowanie w³asne na podstawie raportów rocznych
banków.

Liczba bankomatów eksploatowanych przez banki komercyjne w Polsce, po
okresie ich upowszechniania w II po³owie lat 90., nadal wykazuje tendencjê
wzrostow¹. wiadcz¹ o tym dane dla lat 20002005, przedstawione na wykresie 1.17
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Wykres 1. Liczba bankomatów w Polsce w latach 20002005 (szt.)
Number of ATM in Poland in the period of 20002005
ród³o: NBP.
17
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Wraz z rosn¹c¹ liczb¹ bankomatów zmienia³a siê liczba emitowanych przez
banki kart bankowych, przekraczaj¹c granicê 20 mln sztuk w 2005 roku.18 Nastêpowa³ równoleg³y wzrost liczby punktów akceptuj¹cych karty w sektorach handlowym i us³ugowym. Systematycznie wzrasta³a wartoæ transakcji dokonywanych przy u¿yciu kart, osi¹gaj¹c wielkoæ 157 mld PLN w 2004 roku.19 Szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby kart bankowych emitowanych w ostatnich latach s¹
przedstawione na wykresie 2.
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Wykres 2. Liczba kart bankowych wyemitowanych w Polsce w latach 20002005 (mln szt.)
Number of bank cards in Poland in the period of 20002005 (mln)
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Wykres 3. Liczba klientów indywidualnych w Polsce korzystaj¹cych z internetowego dostêpu do
konta osobistego w latach 20002005 (tys. osób)
Number of individuals using internet access to the personal bank account (thousand)
ród³o: Rzeczpospolita z 27.01.2006.

Od kilku lat wzrasta w gwa³townym tempie liczba u¿ytkowników bankowoci internetowej w Polsce. Ilustracj¹ tego zjawiska jest powy¿szy wykres 3. (Bariery rozwoju bankowoci internetowej zosta³y przedstawione w nastêpnej czêci
niniejszej pracy).

Zmniejszenie liczby kart w niektórych latach by³o wynikiem selekcji dokonywanej przez
u¿ytkowników (dotyczy klientów korzystaj¹cych z kilku kart) b¹d ca³kowitej rezygnacji z u¿ytkowania karty.
19
ród³o: T. K o  l i ñ s k i, Bankowoæ elektroniczna
18
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Impulsem do wdra¿ania technologii informatycznej w banku s¹ relatywnie
ni¿sze koszty obs³ugi. Trudno przeceniæ problem oszczêdnoci kosztowych banku, zwi¹zanych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Koszty rozliczeñ
dokonywanych w formie papierowej s¹ znacznie wy¿sze w porównaniu z rozliczeniami w formie elektronicznej. Koszty obs³ugi konta osobistego w wersji stacjonarnej s¹ znacznie wy¿sze w porównaniu z kontem internetowym. Wed³ug
badañ dokonanych w 2005 r. przeciêtne koszty wykonania polecenia przelewu
bankowego za porednictwem Internetu stanowi¹ oko³o 18% kosztu wykonania
transakcji w tradycyjnym oddziale, koszty przelewu w formie home bankingu
stanowi¹ odpowiednio  28%, a w bankomacie  33%.20 Podobnie mo¿na porównaæ inne rodzaje czy grupy kosztów, ¿eby upewniæ siê w przekonaniu, ¿e
tradycyjne funkcjonowanie banku, na podstawie du¿ego udzia³u pracy ¿ywej,
jest bardziej kosztoch³onne w relacji do rozwi¹zañ stosowanych w banku wykorzystuj¹cym nowoczesn¹ technologiê. Do przewagi w zakresie kosztów operacyjnych nale¿y dodaæ przewagê w zakresie kosztów inwestycyjnych. W kontekcie
koniecznoci tworzenia rozbudowanej sieci placówek przewaga kapita³owa bankowoci nowoczesnej jest oczywista.
Impulsem sk³aniaj¹cym banki do doskonalenia technologii informatycznej
mo¿e byæ poziom edukacyjny klientów. Technologiczne zmiany s¹ niekiedy wymuszane przez dowiadczonych klientów, zw³aszcza znacz¹cych dla banku, korzystaj¹cych z us³ug bankowych w ró¿nych krajach.
Odpowiedni poziom technologii zapewnia bankowi siln¹ pozycjê konkurencyjn¹ na rynku. Jest to szczególnie wa¿ne w warunkach polskiego rynku us³ug
bankowych, otwartego dla podmiotów zagranicznych, w tym dla korporacji finansowych o znaczeniu ogólnowiatowym.
Technologia informatyczna oznacza tak¿e dla banku mo¿liwoæ, wczeniej
nieosi¹galn¹, oferowania klientom nowego standardu obs³ugi, nowych produktów. Podstawowym standardem staje siê wykonywanie operacji bankowych w czasie rzeczywistym. Mo¿na zasadnie przypuszczaæ, ¿e gdyby ten standard móg³
byæ zachowany ju¿ na pocz¹tku lat 90. XX w., nie by³oby afery ART-B,
zwi¹zanej z zastosowaniem tzw. oscylatora.21
Powy¿sze dane wskazuj¹, ¿e nowoczesna technologia ma coraz szersze zastosowanie w bankowoci komercyjnej w Polsce. Wzrasta rynkowe znaczenie
nowoczesnych us³ug bankowych. Postêp w zakresie technologii informatycznej
umo¿liwia coraz sprawniejsze funkcjonowanie przedsiêbiorstwa bankowego, zaT. K o  l i ñ s k i, Bankowoæ elektroniczna...
Oscylator polega na wielokrotnym naliczaniu odsetek od tej samej kwoty pieniê¿nej, przep³ywaj¹cej miêdzy bankami; w przypadku afery ART-B nie bez znaczenia by³a pomocnicza rola
pracowników banków, ale jest to odrêbny problem; w warunkach obecnej technologii bankowej
oscylator jest wykluczony.
20
21
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równo od strony wewnêtrznej (bezporedni kontakt wszystkich placówek i pracowników banku), jak i zewnêtrznej (bezporedni kontakt banku z klientem).
BARIERY ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ W BANKOWOCI
KOMERCYJNEJ W POLSCE
Barriers of information technology progress in commercial banking in Poland

Bariery rozwoju technologii informatycznej w bankowoci mog¹ dotyczyæ
zarówno zintegrowanego systemu bankowego, jak i bankowoci elektronicznej.
Jak wspomniano wy¿ej, czynniki rozwoju, jeli wystêpuj¹ w niedoborze,
mog¹ staæ siê barierami rozwoju. Bariery rozwoju, podobnie jak czynniki, mo¿na kategoryzowaæ wed³ug ró¿nych kryteriów. Jeli chodzi o bariery dotycz¹ce
ZSB, dominuj¹ te o charakterze endogenicznym. W przypadku BE g³ównie daj¹
o sobie znaæ bariery egzogeniczne.
W uk³adzie rodzajowym bariery rozwoju technologii informatycznej w bankowoci mo¿na podzieliæ na:
M ekonomiczne,
M spo³eczne,
M organizacyjno-prawne.
Barier¹ ekonomiczn¹ dla banku jest aspekt kosztowy IT, który niezale¿nie
od strony pozytywnej, opisanej w poprzedniej czêci pracy, ma równie¿ ujemn¹ stronê. Jest ni¹ kwestia kosztów obs³ugi zintegrowanego systemu bankowego. Jak wspomniano wczeniej, banki maj¹ alternatywê: utrzymywaæ zaplecze
techniczne (informatyczne) we w³asnym zakresie lub zlecaæ us³ugi informatyczne firmie zewnêtrznej (outsourcing).22 Przez porównanie kosztów wystêpuj¹cych
w dwóch wariantach banki mog¹ wybraæ korzystne dla siebie rozwi¹zanie, redukuj¹c ogólny poziom kosztów.
Nowe technologie i specjalistyczne rozwi¹zania informatyczne s¹ relatywnie
drogie, szybko siê starzej¹ i przek³adaj¹ siê na koszty us³ug elektronicznych
oferowanych klientom. Do niedawna bankowe przelewy internetowe by³y bezp³atne. Kolejne banki wprowadzaj¹ nowe, niekorzystne dla klientów taryfy op³at.
Natomiast znacz¹c¹ barier¹ o charakterze egzogenicznym mo¿e byæ niedorozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Bardzo silnie bariera ta da³a siê odczuæ bankom w Polsce w latach 90., w czasie restrukturyzacji technicznej ³¹czy
sieciowych Telekomunikacji Polskiej SA. Niektóre oddzia³y banków komercyjnych, po³o¿one w ma³ych miejscowociach, by³y wówczas prawie odciête od
22
Kwestia outsourcingu jest skomplikowana od strony prawnej i praktycznej. Jest ona przedmiotem zainteresowania nadzoru bankowego (problem skali outsourcingu) i banku, zamawiaj¹cego us³ugê.
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wiata. Wszystkie banki o gêstej sieci placówek mia³y takie oddzia³y. Niektóre
banki by³y w lepszej sytuacji, posiadaj¹c niewielk¹ liczbê placówek ulokowanych w du¿ych miastach. Na szczêcie jest to problem o znaczeniu historycznym.
Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego Polski znacz¹c¹ barierê w upowszechnianiu siê bankowoci elektronicznej stanowi stosunkowo niski dostêp do
us³ug internetowych na obszarze kraju. Mimo przytaczanych wczeniej optymistycznych danych dotycz¹cych rosn¹cej liczby osób korzystaj¹cych z internetowego dostêpu do konta osobistego, sytuacja ogólna nie jest dobra. O takim stanie
rzeczy decyduje znaczne zró¿nicowanie przestrzenne dostêpu do Internetu.
Szczegó³owe dane w tym zakresie zawiera wykres 4. O ile w du¿ych miastach
dostêp jest ³atwy (du¿a liczba providerów, jako firm wyspecjalizowanych, konkuruj¹cych miêdzy sob¹ ofert¹ cenow¹ i jakoci¹ us³ug), o tyle w ma³ych
miejscowociach, a zw³aszcza na obszarach wiejskich, sytuacja jest trudna. Jest
szansa, ¿e przy wykorzystaniu funduszy unijnych w znacznym stopniu poprawi
siê dostêp do Internetu na obszarach dotychczas niedoinwestowanych.
Bariery rozwoju bankowoci elektronicznej mog¹ mieæ charakter spo³eczny.
Na uwagê zas³uguje ró¿nica w poziomie edukacji kolejnych generacji w zakresie
wykorzystania rodków multimedialnych. Id¹c dalej, mo¿na mówiæ o ró¿nych
wzorcach zachowañ. Dla m³odego cz³owieka wykorzystanie telefonu komórkowego do nawi¹zania kontaktu z bankiem jest czym naturalnym. Dla przedstawiciela starszego pokolenia  niekoniecznie.
Du¿a grupa emerytów i rencistów, korzystaj¹ca z us³ug Poczty Polskiej w zakresie transferu uposa¿enia, nie posiada konta osobistego i nie zamierza go otwieraæ. Ponadto tzw. wskanik ubankowienia gospodarstw domowych (stosunek liczby
gospodarstw posiadaj¹cych konto bankowe do ogólnej liczby gospodarstw domowych) w Polsce jest stosunkowo niski.23
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Wykres 4. Odsetek mieszkañców korzystaj¹cych z Internetu w Polsce w 2006 roku
Percentage of inhabitants using internet in Poland in 2006
ród³o: Eurostat Polska.
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Oznacza to jednoczenie, ¿e w Polsce jest du¿y potencja³ wzrostu liczby kont bankowych.
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Wielu klientów banków wykazuje du¿y poziom nieufnoci do elektronicznych kana³ów dystrybucji, preferuj¹c osobist¹ wizytê w placówce bankowej.
Nieufnoæ mo¿e wynikaæ m.in. st¹d, ¿e zdarzaj¹ siê przypadki umieszczania
w Sieci stron internetowych banków przez hakerów. Pod wzglêdem technicznym
s¹ one ³udz¹co podobne do oryginalnych stron serwisu bankowego. Klient mo¿e
mieæ uzasadnion¹ obawê, ¿e powierzone bankowi rodki s¹ nara¿one na kradzie¿
ze strony przestêpców internetowych. Ze rodków przekazu szeroko znane s¹
przypadki kopiowania kart p³atniczych za porednictwem dodatkowych urz¹dzeñ montowanych w bankomatach przez przestêpców. Ponadto wielu klientów
podziela ogóln¹ opiniê, ¿e informatyzacja (us³ug bankowych) z za³o¿enia u³atwia
egzystencjê, a w praktyce czêsto j¹ komplikuje. Konieczne jest przecie¿ zapamiêtywanie kodów dostêpu, numerów identyfikacyjnych (PIN). W przypadku
banku wirtualnego mog¹ pojawiæ siê trudnoci w pos³ugiwaniu siê gotówk¹.24
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w zakresie obs³ugi bankowej klienci indywidualni s¹
bardziej konserwatywni w porównaniu z przedsiêbiorcami.25 Barier¹ rozwoju
bankowoci elektronicznej jest po prostu przyzwyczajenie wielu klientów do tradycyjnego sposobu korzystania z us³ug bankowych. Dowiadczenia krajów wysoko
rozwiniêtych, w których bankowoæ elektroniczna funkcjonuje d³u¿ej ni¿ w Polsce,
wskazuj¹, ¿e form¹ obs³ugi najbardziej preferowan¹ przez klientów jest nadal
wizyta w oddziale banku.26 Poza tym nie wszystkie produkty bankowe mog¹ byæ
dostêpne, np. za porednictwem Internetu.
Kolejn¹ barier¹ o charakterze spo³ecznym jest umiejêtnoæ i sprawnoæ pos³ugiwania siê komputerem. Osoby w starszym wieku i z wykszta³ceniem podstawowym nie s¹ zainteresowane us³ugami bankowoci elektronicznej.
Koszt zakupu sprzêtu komputerowego lub innych urz¹dzeñ do korzystania
z bankowoci elektronicznej stanowi dla klienta istotn¹ barierê ekonomiczn¹.
Mimo wysokiego wskanika tempa wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich
latach, poziom dochodów ludnoci jest silnie zró¿nicowany. Nast¹pi³o zubo¿enie
du¿ej czêci spo³eczeñstwa.
Kolejne bariery wynikaj¹ st¹d, ¿e bankowoæ elektroniczna bazuje na technice zwi¹zanej z u¿ytkowaniem dokumentu elektronicznego. Jest ona czêci¹
elektronicznej gospodarki, zwanej elektronicznym biznesem. Nale¿y dodaæ, ¿e
w miarê rozwoju dokumentów elektronicznych powstaje koniecznoæ systemowego podejcia do prawid³owego i w³aciwego funkcjonowania gospodarki elekChodzi o wp³atê w³asn¹, czyli zasilenie konta w gotówce: liczba tzw. bankomatów wrzutowych jest niewielka. Na przyk³ad w Lublinie mBank posiada tylko jeden taki bankomat, którego
awaria skutecznie mo¿e uniemo¿liwiæ dokonanie wp³aty.
25
B. D e r t a, Bariery ekspansji bankowoci elektronicznej w Polsce, [w:] Bankowoæ elektroniczna a rozwój banków w Polsce. Materia³y konferencyjne, Uniwersytet Szczeciñski, Wydzia³
Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug, Szczecin 2006, s. 49, 50.
26
B.  w i e c k a, Bankowoæ elektroniczna, Wydawnictwo DeDeWu, Warszawa 2004, s. 97.
24
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tronicznej.27 W rozwi¹zywaniu powy¿szych problemów banki nie s¹ pozostawione samym sobie. Od 14 maja 1998 roku dzia³a Rada Bankowoci Elektronicznej,
powo³ana do ¿ycia przez 25 banków komercyjnych i instytucji miêdzybankowych oraz Zwi¹zek Banków Polskich. Szeroko zakrojone cele dzia³alnoci Rady
obejmuj¹ kwestie dotycz¹ce standaryzacji bankowoci elektronicznej, promocji
obrotu elektronicznego oraz koordynacji rozwi¹zañ prawnych w tym zakresie.
Kwestia e-gospodarki w warunkach polskich jest nadal otwarta. Zmiany organizacyjno-prawne w tym zakresie zazwyczaj wyprzedzaj¹ procesy realne, które
z wielu przyczyn nastêpuj¹ powoli. Przyk³adem jest bankowoæ hipoteczna, która jak dotychczas, nie mo¿e rozwijaæ siê w wersji elektronicznej, gdy¿ nie wszystkie
ksiêgi wieczyste zosta³y przekszta³cone w formê elektroniczn¹, a nawet jeli zosta³y, osoba zainteresowana musi zg³osiæ siê osobicie w s¹dzie rejonowym w celu
za³atwienia sprawy (np. wyci¹gu).
Wed³ug danych Eurostatu Polska na prze³omie 2006/2007 oko³o 6% mieszkañców kraju kontaktowa³o siê drog¹ elektroniczn¹ z ró¿nego rodzaju urzêdami.
rednia unijna wynosi³a w tym czasie 24%, a w Finlandii odsetek osi¹gn¹³ wartoæ 47 punktów.
G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym rozwój bankowoci elektronicznej,
a dotyczy to g³ównie zastosowania Internetu w bankowoci komercyjnej, jest
jednak brak niezawodnych zabezpieczeñ, uniemo¿liwiaj¹cych osobom trzecim
dostêp do danych klienta banku.28 W szerszym ujêciu jest to kwestia bezpieczeñstwa systemów informatycznych. Na podstawie zdarzeñ, które mia³y miejsce
w przesz³oci, mo¿na okreliæ ró¿nego rodzaju zagro¿enia, zwi¹zane z u¿ytkowaniem technologii informatycznej. Mog¹ to byæ zagro¿enia:
M celowe (zwi¹zane ze wiadomym, zaplanowanym dzia³aniem, którego efektem jest np.: szpiegostwo, wandalizm),
M losowe egzogeniczne (np.: zak³ócenia w dostawie pr¹du, klêski ¿ywio³owe),
M losowe endogeniczne (np.: awaria sprzêtu, niedostatki oprogramowania).
Zagro¿enia mo¿na równie¿ klasyfikowaæ wg kryterium ich umiejscowienia
wzglêdem systemu informatycznego. S¹ to zagro¿enia:
M wewnêtrzne (wynikaj¹ce z dzia³alnoci uprawnionych u¿ytkowników systemu),
M zewnêtrzne (wynikaj¹ce z nieuprawnionego dostêpu do systemu osób trzecich, realizowanego w sposób bierny, typu: pods³uch, analiza ruchu w sieci, albo w sposób czynny, np.: podszywanie siê pod legalnych u¿ytkowników).
S z u k s z t a L., Uwarunkowania prawid³owej budowy gospodarki elektronicznej, Bank
1999, nr 9, s. 29.
28
W grudniu 2006 na stronach internetowych ukaza³ siê komunikat polskich hakerów o mo¿liwoci z³amania systemu zabezpieczeñ w mBanku.
27
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Na podstawie wy¿ej przedstawionej charakterystyki barier rozwoju technologii informatycznej w bankowoci komercyjnej w Polsce mo¿na stwierdziæ, ¿e
wiêkszoæ z nich w ujêciu d³ugookresowym mo¿e mieæ charakter przejciowy.
Tylko zdarzenia typu klêski ¿ywio³owe s¹ nie do przewidzenia, nie do unikniêcia. Stosunkowo trwa³e s¹ bariery spo³eczne. Znaczenie, skutki oddzia³ywania
pozosta³ych barier rozwoju mog¹ byæ sukcesywnie zmniejszane przez doskonalenie systemów informatycznych, zwiêkszenie nak³adów na infrastrukturê, edukacjê itp. Chyba ¿e pojawi¹ siê nowe bariery, nowe zagro¿enia.
PODSUMOWANIE
Conclusion

Z powy¿szych rozwa¿añ, a zw³aszcza na podstawie danych zawartych w pracy, mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e bankowoæ elektroniczna wypiera bankowoæ
tradycyjn¹ na polskim rynku us³ug bankowych. Bior¹c pod uwagê bariery rozwoju technologii informatycznej, takie stwierdzenie nale¿y zmodyfikowaæ. Przynajmniej w perspektywie jednego pokolenia, a byæ mo¿e d³u¿szej, bankowoæ
tradycyjna i elektroniczna bêd¹ rozwija³y siê równolegle.
Banki komercyjne w Polsce, podobnie jak i na wiecie, s¹ niejako skazane
na technologiê informatyczn¹. Pod wp³ywem otoczenia konkurencyjnego, a tak¿e pod naporem zapotrzebowania zg³aszanego przez klientów oraz w³asnej chêci
dotrzymania kroku innym banki komercyjne, na miarê swoich mo¿liwoci kapita³owych, wdra¿aj¹ najnowsze rozwi¹zania technologiczne. Wychodz¹ one ze
s³usznego za³o¿enia, ¿e nowoczesna technologia jest warunkiem rozwoju banku
komercyjnego. Ujmuj¹c problem zakrelony w tytule pracy w szerszym kontekcie, mo¿na stwierdziæ, ¿e banki komercyjne aktywnie wspó³tworz¹ i jednoczenie dyskontuj¹ proces budowy spo³eczeñstwa informatycznego.
SUMMARY
The aim of the present paper is to put forward selected problems referring to the information
technology progress in commercial banks of Poland.
In the paper the following problem ranges have been presented in detail:
1. Factors of information technology progress in commercial banking.
2. Barriers of information technology progress in commercial banking.
The article ends with the conclusion that information technology progress determines
a commercial bank development.

