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RYZYKO KLIENTA I KULTURA RYZYKA
AbROZWÓJ BANKOWO¥CI CYFROWEJ

1. WST}P
Rynek usïug finansowych i pozycja instytucji na nim funkcjonujÈcych doĂÊ istotnie róĝniÈ siÚ w stosunku do innych branĝ. W szczególnoĂci dotyczy to przewagi
jakÈ uzyskujÈ one wobec swoich klientów z tytuïu asymetrii informacji. Wynika ona
m.in. z dysproporcji w wiedzy na temat finansów, a takĝe prawa obowiÈzujÈcego wbtej
dziedzinie. Sytuacja o podobnym charakterze wystÚpuje takĝe w innych obszarach
obrotu gospodarczego na linii klient (zwïaszcza konsument) a usïugodawca. Jednakĝe szczególnie relacje te, jeĂli chodzi o banki, dodatkowo oceniane sÈ poprzez pryzmat
traktowania ich jako instytucji zaufania publicznego. Dlatego teĝ przypadki naruszenia zasad etycznego postÚpowania sÈ poddawane powszechnej krytyce. NakïadajÈ siÚ
na to inne czynniki o charakterze kulturowym i ekonomicznym (uprzywilejowana
pozycja z tytuïu regulacji, licencjonowanie dostÚpu, siïa finansowa, podmioty szczególnej troski wïadz publicznych – „zbyt duĝe i waĝne, aby upaĂÊ”, wysokie wynagrodzenia itd.), które wyróĝniajÈ banki na tle innych podmiotów. Na powyĝsze aspekty
*
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zwrócono szczególnÈ uwagÚ w kontekĂcie ostatniego globalnego kryzysu finansowego
ibspoïecznej percepcji Ărodowiska bankowego1. Duĝo publikacji podkreĂla, ĝe przez
dziesiÚciolecia kultura byïa ignorowana jako ěródïo ryzyka bankowego i stabilnoĂci
sektora bankowego. Po 2008 r. w zarzÈdzaniu ryzykiem szerzej dostrzeĝono liczne
sïaboĂci m.in.: nadmierne zaufanie zarzÈdów banków do wyników zawansowanych
modeli pomiaru ryzyka, sïaby system komunikacji wewnÈtrz banków, chciwoĂÊ bankowców, nieprzestrzeganie podstawowych norm etycznych, brak odpowiedzialnoĂci
pracowników na niĝszych szczeblach za zarzÈdzanie ryzykiem.
Jednakĝe w ostatnich latach nasiliï siÚ takĝe inny czynnik sprawczy, który skïania, aby na nowo analizowaÊ pozycjÚ klienta korzystajÈcego z usïug bankowych,
a mianowicie zmiany technologiczne. W szczególnoĂci skutki cyfryzacji wywoïujÈ
potrzebÚ odmiennego definiowania relacji bank – klient, wymuszajÈc zmiany modeli biznesowych wobec nowych uwarunkowañ konkurencji na rynku bankowym.
CzÚsto powodujÈ one, ĝe zïoĝone innowacje finansowe adresowane sÈ do klientów
o bardzo niskiej wiedzy finansowej. Coraz waĝniejszym problemem spoïecznym
staje siÚ wykluczenie finansowe relatywnie duĝych grup potencjalnych klientów.
W zwiÈzku z tym zmienia siÚ system europejskich regulacji banków w zakresie
ochrony klientów. TÚ politykÚ czytelnie prezentuje J. Monkiewicz. Uznaje, ĝe nowy
paradygmat regulacyjny ochrony konsumentów na rynkach finansowych2:
Y odrzuca hipotezÚ mÈdrych i racjonalnych wyborów konsumenta i podkreĂla rolÚ
determinant behawioralnych,
Y kwestionuje faktycznÈ przydatnoĂÊ tylko formalnych wymogów przejrzystoĂci
oferty bankowej jako skutecznych narzÚdzi ochrony konsumenta,
Y akcentuje potrzebÚ rozwoju wyspecjalizowanych instytucji ochrony konsumentów, które winny byÊ czÚĂciÈ caïoĂciowego podejĂcia nadzorczego.
Wobec powyĝszych uwag naleĝy porównaÊ ryzyko klienta w tradycyjnym modelu bankowoĂci z zagroĝeniami, jakie juĝ siÚ pojawiajÈ lub mogÈ wystÈpiÊ w dobie cyfryzacji. SzczególnÈ rolÚ przypisuje siÚ uwarunkowaniom kulturowym niezbÚdnym
dla przeprowadzenia transformacji banków do dziaïania w nowych warunkach.
Jednakĝe wczeĂniej konieczne jest okreĂlenie róĝnic w istocie i w podejĂciu do ryzyka klienta cyfrowego w stosunku do dotychczas dominujÈcych zasad i narzÚdzi

1

2

W. Dudley, Enhancing Financial Stability by Improving Culture in the Financial Services Industry. Remarks at The Workshop on Reforming Culture and Behavior in the Financial Services
Industry, Federal Reserve Bank of New York, October 20, 2014; Group of Thirty, Banking Conduct and Culture: A Call for Sustained and Comprehensive Reform. Monograph, Washington,
D.C., July 2015; S. Ochs, Inside the Banker’s Brain: Mental Models in the Financial Services
Industry and Implications for Consumers, Practitioners and Regulators, Monograph, Initiative
on Financial Security, The Aspen Institute, 2014.
J. Monkiewicz, W poszukiwaniu nowego paradygmatu ochrony konsumentów na rynkach finansowych. Referat na konferencjÚ Jak chroniÊ konsumenta na rynku finansowym? Modele
ibdoĂwiadczenia miÚdzynarodowe, Rzecznik Finansowy, Warszawa 11.10.2017.
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zarzÈdzania ryzykiem bankowym. Sytuacja ta prowadzi do potrzeby stworzenia
nowej klasyfikacji ryzyka klienta, uwzglÚdniajÈcej kulturowe uwarunkowania, ale
jednak gïównie przez pryzmat innowacji technologicznych. Omawiana problematyka przedstawiana jest na tle polskiego rynku usïug bankowych, który w stosunku
do innych krajów UE cechuje siÚ nie tylko stabilnoĂciÈ, bezpieczeñstwem, ale równieĝ wïaĂnie wysokÈ innowacyjnoĂciÈ.

1. OCENA AKTUALNEJ POZYCJI KLIENTA
W RELACJACH ZbBANKAMI
W tradycyjnym podejĂciu do konkurencji rynkowej zwraca siÚ uwagÚ na nastÚpujÈce kryteria3:
a) bariery wejĂcia i wyjĂcia na rynek,
b) liczbÚ podmiotów i ich udziaïy rynkowe,
c) zróĝnicowanie oferowanych produktów (usïug),
d) koszty poszukiwania dostawców przez odbiorców,
e) preferencje odbiorców.
W przypadku sektora bankowego zachodzÈ obecnie istotne zmiany w odniesieniu do kaĝdego z wymienionych przekrojów. JeĂli chodzi o bariery wejĂcia, to nadal
obowiÈzuje wymóg uzyskania licencji bankowej, zamykajÈcy krÈg dostawców usïug.
Jednakĝe otwarcie na fin-techy oraz inne podmioty ze sfery shadow bankingu ïamie te oligopolistyczne cechy rynku bankowego. Przeobraĝenia zachodzÈ teĝ wbodniesieniu do liczby podmiotów. Tutaj z jednej strony nastÚpuje konsolidacja banków (eliminowanie mniejszych podmiotów, gïównie przez fuzje i przejÚcia, abtakĝe
rzadko powstajÈ nowe), ale pojawiajÈ siÚ inni niebankowi konkurenci, oferujÈcy
podobne, a nawet takie same usïugi. Do tej pory stosunkowa ïatwoĂÊ kopiowania
usïug bankowych i inercja banków kreowaïy duĝy stopieñ homogenicznoĂci tego
rynku, co najmniej pod kÈtem produktowym. Aczkolwiek i tu nowi gracze wbpostaci instytucji oficjalnie nie bÚdÈcych bankami istotnie zaczÚli zmieniaÊ oblicze
róĝnorodnoĂci oferty dla klientów, m.in. ze wzglÚdu na ich zwinnoĂÊ, elastycznoĂÊ,
innowacyjnoĂÊ, proponowanie prostych i wygodnych usïug itd. oraz przenoszenie
walki konkurencyjnej gïównie do sfery cyfrowej. WïaĂnie z tego powodu nastÚpuje
rewolucja w formach poszukiwania dostawców przez odbiorców i presja na obniĝkÚ
kosztów. Wspomniana na wstÚpie asymetria informacyjna powoli wyrównuje siÚ
(internet otworzyï ogromne moĝliwoĂci dostÚpu do informacji, dokonywania porównañ, zbierania opinii etc.) i powraca zainteresowanie suwerennoĂciÈ konsumenta.
Oprócz aspektów technologicznych kryzys finansowy bardzo silnie wzmocniï aktywnoĂÊ klientowskÈ, oĂmielonÈ falÈ krytyki sektora bankowego. NiewÈtpliwie za3

P. MaciÈg, Wirtualna a doskonaïa konkurencja, “E-mentor”, 2016, nr 5(67).
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sadniczym zmianom ulegajÈ preferencje odbiorców z uwagi na przenoszenie coraz
to nowych aktywnoĂci do cyberprzestrzeni, zmiany globalizacyjne, cywilizacyjne
ibdemograficzne4. Dotyczy to zarówno ksztaïtowania siÚ postaw klientów, jak i coraz
szerszych moĝliwoĂci wykorzystania informacji obnich w ramach tzw. Big Data.
ZachodzÈce zmiany nie oznaczajÈ, ĝe stare problemy w relacjach bank – klient
znikajÈ. Caïy czas newralgiczne pozostajÈ kwestie nierespektowania obowiÈzujÈcych praw. WiÈĝÈ siÚ one gïównie z:
a) adhezyjnym narzucaniem przez banki niekorzystnych dla klientów umów,
wïÈcznie z wprowadzaniem do nich klauzul, uwaĝanych za abuzywne,
b) ukrywaniem rzeczywistych kosztów (oprocentowania, opïat, prowizji, spreadów
walutowych itd.),
c) zjawiskiem missellingu, czyli Ăwiadomej sprzedaĝy produktów niedostosowanych do aktualnych potrzeb klientów,
d) nieinformowaniem o faktycznych rodzajach i natÚĝeniu ryzyka zwiÈzanego
zbdanym produktem,
e) nieuwzglÚdnianiem praw do reklamacji i ich niekorzystnym dla klientów rozpatrywaniem,
f) stosowaniem nieuczciwej reklamy.
Do tych dotychczasowych potrzeb zwiÚkszonej ochrony klientów banków dochodzÈ nowe wyzwania zwiÈzane z jednej strony ze zmieniajÈcÈ siÚ pozycjÈ i charakterystykÈ odbiorców usïug finansowych, a z drugiej zupeïnie nowymi rodzajami
ryzyka wynikajÈcymi z cyberzagroĝeñ.
Nowy model bankowego cyber klienta coraz bardziej zbliĝa siÚ do kogoĂ, kto potrzebuje inteligentnych usïug finansowych, które majÈ byÊ wsparciem konkretnych
potrzeb konsumpcyjnych i to w jak najmniej absorbujÈcy sposób (konsumeryzacja
bankowoĂci). PostÚp w tej dziedzinie jest ogromny (wygoda, dostÚpnoĂÊ i personalizacja usïug detalicznych, sztuczna inteligencja, biometria, geolokalizacja itd.),
choÊ jeszcze mocno fragmentaryczny5. Jednakĝe, aby instytucje finansowe dziaïaïy
wbsposób kompleksowy, powinny caïoĂciowo zmieniÊ swój model biznesowy, a w tym
podejĂcie kulturowe (m.in. wywoïane zmianami demograficznymi). Banki zmuszone sÈ do odchodzenia od koncentracji uwagi na doskonaleniu funkcji operacyjnych
(aczkolwiek caïy czas bardzo waĝnych), gdzie technologia pozwoliïa na znaczÈcy
spadek kosztów operacyjnych i wzrost efektywnoĂci. Polem walki konkurencyjnej
stajÈ siÚ relacje zbklientami, z wykorzystaniem innowacji do ich pozyskiwania oraz
utrzymywania. Waĝnym krokiem, aby podejmowaÊ rozsÈdne i uzasadnione dziaïania budujÈce zaufanie klientów, jest poznanie i ksztaïtowanie kultury ryzyka banku
jako instytucji.
4
5

Managing change and risk in the age of digital transformation. The digital journey of financial
institutions in ASEAN, E&Y Report, Singapore 2016.
Ibidem.
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2. KULTURA RYZYKA
Kultura ryzyka jest pojÚciem, które poddaje siÚ z trudnoĂciÈ jednoznacznej definicji, interpretacji i badaniu, choÊby z tego powodu, ĝe skïada siÚ z dwóch wysoce pojemnych, zïoĝonych, wielowymiarowych kategorii, tj. kultury oraz ryzyka.
NajproĂciej moĝna jÈ zdefiniowaÊ jako wspólne wartoĂci, postawy i zachowania
podzielane w banku, które pozwalajÈ gïÚbiej i szerzej zrozumieÊ, identyfikowaÊ
ibzarzÈdzaÊ ryzykiem6. Genezy badañ nad kulturÈ ryzyka nie jest ïatwo odnaleěÊ.
Waĝniejsze wydaje siÚ jednak wzrastajÈce zainteresowanie jej rolÈ, koncepcjami
ibanalizami. Ten dynamiczny wzrost, zwïaszcza po rozpoczÚciu kryzysu finansowego, ilustrujÈ statystyki poszukiwañ frazy „kultura ryzyka” w internecie – przyrost
o charakterze wykïadniczym7. Nie tylko akademicy zainteresowali siÚ tÈ problematykÈ, ale takĝe praktycy, w tym szczególnie firmy konsultingowe (np. Deloitte,
McKinsey, PWC) oraz organy nadzorcze.
Problematyka kultury ryzyka pojawiïa siÚ w pracach Komitetu Europejskich
Nadzorców Bankowych (Committee of European Banking Supervisors CEBS). Wytyczne w tej dziedzinie zawarto w „Gïównych zasadach zarzÈdzania ryzykiem”
(High level principles for risk management)8. PrzyjÚte wytyczne dotyczyïy wielu
aspektów funkcjonowania banków, ale w kontekĂcie ryzyka cyfrowego na uwagÚ
zasïuguje zwrócenie uwagi na rolÚ kaĝdego czïonka organizacji, który musi byÊ
wbpeïni Ăwiadomy swoich obowiÈzków zwiÈzanych z identyfikacjÈ i raportowaniem
istotnych rodzajów ryzyka. Kultura ryzyka powinna byÊ w polu zainteresowania
nie tylko kierownictwa, ale i szeregowych pracowników we wszystkich jednostkach
organizacji i dotyczyÊ kaĝdego waĝnego aspektu ryzyka (nie tylko finansowego,
ale np. ryzyka operacyjnego, reputacji). Ponadto nowe uwarunkowania wymuszajÈ
posiadanie spójnej i silnej kultury ryzyka, wyraĝonej w rzetelnych (formalnych
i co jest równie waĝne – nieformalnych) zasadach zarzÈdzania ryzykiem, wspomaganych przez odpowiedniÈ politykÚ komunikacyjnÈ, dostosowanÈ do wielkoĂci,
zïoĝonoĂci i zmiennoĂci organizacji oraz profilu ryzyka danego podmiotu (grupy
kapitaïowej).
W podobny sposób wypowiedziaï siÚ Financial Stability Board (FSB). W dokumencie wydanym w 2014 r. wskazano na cztery grupy zagadnieñ9:
6
7

8

9

Risk Culture. Institute of Risk Management. October 2012, s. 7.
M. Power, S. Ashby, T. Palermo, Risk Culture in Financial Organizations: Final Report, Financial Services Knowledge Transfer Network, London 2013, www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/
units/CARR/pdf/Final (dostÚp: 14.04.2017).
High level principles for risk management, Committee of European Banking Supervisors, London, 2014, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/HighLevelprinciplesonriskmanagement.pdf (dostÚp: 15.03. 2017).
Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture. A Framework
for Assessing Risk Culture, Financial Stability Board,7 April 2014.
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1) wyznaczanie podstawowych wartoĂci i zasad jakie powinny obowiÈzywaÊ w instytucjach finansowych, wïÈcznie z systemami ich monitorowania i kontroli;
2) odpowiedzialnoĂÊ zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej za percepcjÚ
ryzyka, podejmowane dziaïania i przestrzeganie ustalonych wartoĂci oraz zasad;
3) poprawa komunikacji (otwartoĂci i skutecznoĂci) oraz tworzenie pozytywnego
klimatu dla wymiany poglÈdów, testowanie nowych praktyk i zachÚcanie do
wspóïpracy miÚdzy pracownikami;
4) systemy motywacyjne (finansowe i pozafinansowe) sprzyjajÈce wdraĝaniu holistycznego podejĂcia do kultury ryzyka, zrywajÈcego z ujÚciem silosowym.
Szczególnie pod kÈtem ryzyka cyfrowego znaczenie ma:
a) wykrywanie (identyfikowanie), ocena i redukowanie ryzyka w taki sposób, ĝe
stanowi to codziennÈ czÚĂÊ pracy kaĝdego z pracowników, dlatego teĝ musi to
byÊ zakodowane jako staïy nawyk,
b) akceptacja i przygotowanie siÚ banku, ĝe ryzyko cyfrowe moĝe siÚ pojawiÊ
wbkaĝdym momencie i reakcja musi byÊ wtedy bïyskawiczna,
c) przestrzeganie zasad etycznych, gdyĝ decyzje w takich sprawach najczÚĂciej zapadajÈ tylko na styku czïowiek – komputer, a zatem bez obecnoĂci, osÈdu osób
trzecich, czÚsto przy zïudnym przeĂwiadczeniu unikniÚcia ewentualnej kary
(wbrozumieniu kodeksu karnego lub w relacjach spoïecznych),
d) monitorowanie naruszeñ i odstÚpstw od akceptowanych zasad etycznych i kultury ryzyka, czyli istnienie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (np. zasady, procedury, whistleblowing),
e) odejĂcie od dominacji funkcji kontrolnych o charakterze policyjnym na rzecz
partnerskiego wspóïdziaïania róĝnych komórek, a zwïaszcza prawnych, ryzyka,
compliance i audytu.
Nowa kultura ryzyka, w szczególnoĂci widziana przez pryzmat cyberbezpieczeñstwa, wskazuje na zalety wykorzystywania zdecentralizowanych dziaïañ i modeli, w ramach których ïatwiej jest osiÈgnÈÊ wyĝej opisany stan.
NiewÈtpliwie najwaĝniejszy jest zwiÈzek kultury ryzyka z jego zarzÈdzaniem,
skutecznoĂciÈ, zwïaszcza w instytucjach finansowych. ZnajomoĂÊ postaw, zachowañ
w organizacji pomaga zarzÈdzaÊ procesami, procedurami, wdraĝaÊ dobre praktyki,
które sÈ niezbÚdne w skutecznym zajmowaniu siÚ ryzykiem. Dotyczy to identyfikacji czynników ryzyka, jego oceny i pomiaru, akceptacji, a skoñczywszy na systemie
monitorowania. Zrozumiaïa jest teĝ waĝna rola aspektów kulturowych w systemie
prowadzenia nadzoru i kontroli ryzyka przez komórki wewnÚtrzne banków, jak
ibinstytucji nadzorczych. Dodatkowo ĂwiadomoĂÊ roli kultury ryzyka powinna rzutowaÊ na opracowanie adekwatnych regulacji dla sektora bankowego. We wspóïczesnych warunkach wagi nabiera znajomoĂÊ nie tylko ogólnej kultury organizacyjnej
instytucji finansowych, ale w szczególnoĂci stosunek i rzeczywiste postÚpowanie
wszystkich pracowników, menedĝerów wobec róĝnych kategorii ryzyka. Wydaje
siÚ, ĝe niedostatecznie dostrzega siÚ rolÚ kultury ryzyka w szerszym ujmowaniu
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procesu zarzÈdzania, gïównie w odniesieniu do nastÚpujÈcych obszarów, tj. strategii
i modelu biznesowego, innowacji, przestrzegania regulacji (compliance) oraz zwracania uwagi, jak podchodzÈ do ryzyka klienci. W tej ostatniej kwestii lekcje mogÈ
byÊ bolesne, czego przykïadem sÈ doĂwiadczenia banków zwiÈzane zbwalutowymi
kredytami mieszkaniowymi.
RolÚ kultury ryzyka silniej dostrzeĝono za granicÈ niĝ w Polsce. Do przytoczonych juĝ przykïadów dodaÊ moĝna raport The Institute Risk Management. PodkreĂla on, ĝe: „Problemy, z którymi firmy borykaïy siÚ, wynikaïy m.in. z sïabego zrozumienia ich ekspozycji na ryzyko, moĝliwoĂci zmian, identyfikacji odpowiednich
informacji oraz ich dostarczania najwyĝszemu kierownictwu, aby […] zapewniïo
odpowiedniÈ kulturÚ ryzyka w caïej firmie, a przy zwiÚkszonej jego intensywnoĂci przygotowaïo siÚ do skutecznego zarzÈdzania kryzysowego”10. Podobne opinie
formuïujÈ M. Power, S. Ashby, T. Palermo oraz J. Ackermann11. Na problematykÚ
kultury ryzyka naleĝy naïoĝyÊ wyzwania wynikajÈce ze zmian technologicznych.
PrzejĂcie banków od modelu tradycyjnego do bankowoĂci cyfrowej najlepiej odzwierciedlajÈ proponowane modele biznesowe, które pokazujÈ jednoczeĂnie kierunki, jak banki mogÈ budowaÊ nowego typu relacje z klientami.

3. MODELE BIZNESOWE W BANKOWO¥CI CYFROWEJ
Panuje przekonanie, ĝe cyfrowa (otwarta) bankowoĂÊ bÚdzie caïkowicie odmiennym systemem obsïugi klientów i funkcjonowania banków niĝ model tradycyjny
(patrz tabela 1)12.
Tabela 1. Typowe cechy banku XX i XXI wieku
Bank XX wieku

Bank XXI wieku

1. Materialny

1. Cyfrowy

2. Papierowy

2. Dane/digitalizacja

3. Budynki i zasoby ludzkie

3. Oprogramowanie i serwery

4. Wïasne rozwiÈzania

4. Standaryzacja/outsourcing

10
11

12

Risk Culture. Under the Microscope Guidance for Boards, The Institute Risk Management,
London 2012, s. 9.
M. Power, S. Ashby, T. Palermo, Risk Culture…, op. cit., s. 92; J. Ackermann, Financial Innovation: Balancing Private and Public Interests, [w:] M. Haliassos (red.), Financial Innovation. Too
much or Too Little, The MIT Press, Cambridge 2013, s. 225.
The New Bank is 100% different to the Old Bank, Skinner Blog https://thefinanser.com › Digital
Bank (dostÚp: 02.05.2017); O. Lingquist, C.L. Plotkin, J. Stanley, Do you really understand how
your business customers buy, „McKinsey Quarterly”, February 2015.

112

Problemy i poglÈdy

Tabela 1 cd.
Bank XX wieku

Bank XXI wieku

5. ZamkniÚty

5. Otwarty

6. ¥ciĂle sprzÚĝony

6. Luěnie powiÈzany

7. Wolny

7. Szybki

8. Kapitaïochïonny

8. Tani

9. Regulacje koncentrujÈ siÚ na ochronie
klienta i reakcji na niepoĝÈdane
dziaïania banków

9. Regulacje to upowaĝnienie

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: The New Bank is 100%…, op. cit.

Nie wydaje siÚ, aby krañcowe charakterystyki banków z tabeli 1 odpowiadaïy
wbpeïni obecnym realiom rynkowym, niemniej jednak róĝnice sÈ znaczÈce. Banki
XXI wieku muszÈ zatem wychodziÊ naprzeciw zmianom, takĝe o charakterze kulturowym. W szczególnoĂci wpisywaÊ siÚ w realia wspóïczesnej, postmodernistycznej
kultury konsumpcyjnej. Jej cechy opisuje tabela 2.
Tabela 2. Przesïanki i kryteria tworzenia postmodernistycznych wspólnot
Przesïanki

Kryteria

1. Zróĝnicowanie potrzeb – indywidualizm

Rodzaj zainteresowañ, hobby,
osobowoĂÊ

2. NiepewnoĂÊ i poczucie zagroĝenia

Rodzaj postrzeganego zagroĝenia
ibcechy osobowoĂci

3. Rozwój technologii internetowej

OtwartoĂÊ na nowe technologie
ibumiejÚtnoĂÊ korzystania z nich

4. Globalizacja

OtwartoĂÊ wobec procesów
ibproduktów globalnych

5. Wzrost aktywnoĂci konsumentów nabrynku

GotowoĂÊ i zdolnoĂÊ do prosumpcji
ibksztaïtowania rzeczywistoĂci

6. Poszukiwanie autentyzmu i prawdy

Postawy i wraĝliwoĂÊ na prawdÚ

7. Rozwój odpowiedzialnoĂci spoïecznej

Poziom uspoïecznienia i etyki

½ródïo: K. Mazurek-opaciñska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w ksztaïtowaniu popytu
i stylów ĝycia wspóïczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1/2011, s. 48.
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Do gïównych przesïanek tworzenia siÚ postmodernistycznych spoïecznoĂci zalicza siÚ wïaĂnie rozwój technologii internetowych i dÈĝenie do bardziej nowoczesnego stylu ĝycia. JeĂli uznamy ten kierunek za obiektywnie dziejÈce siÚ zjawisko,
to podmioty, które zdecydujÈ siÚ byÊ bankami cyfrowymi i zamierzajÈ zawalczyÊ
obwysokie szanse przetrwania na rynku, muszÈ opracowaÊ nowe strategie konkurowania i nowe modele biznesowe. W przeciwnym razie stanÈ siÚ ïatwymi ofiarami
cyfrowej bankowoĂci w nowej erze. Nie rozstrzygajÈc sporu, czy waĝniejsza jest
strategia banku, czy biznesowa koncepcja jego dziaïania, skoncentrujemy siÚ na
wybranych modelach. Naszym zdaniem sÈ one podstawÈ do okreĂlenia mechanizmów i zasad generowania zysków, ale – co waĝne, wyznaczajÈ pozycjÚ klienta i potencjalne ryzyka, jakie mogÈ mu zagraĝaÊ podczas Ăwiadczenia usïug bankowych.
T. Robinson zaproponowaï wyróĝnienie 4 typowych modeli biznesowych13 (por.
rysunek 1).
Rysunek 1. Modele biznesowe banków

Zagregowany

Dochodowość

Otwarta
platforma

Dostawca
infrastruktury

Tradycyjny
uniwersalny
bank

Zakres aktywności
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Four banking business models for the digital age – Chris
Skinner’s Blog, https://thefinanser.com › Digital Bank, s. 1 (dostÚp: 02.05.2017).

Kryterium klasyfikacji modeli bankowych na rysunku 1 uwzglÚdnia dwa kluczowe czynniki: zakres dziaïañ biznesowych banku i przewidywanÈ zyskownoĂÊ.
Uniwersalny model tradycyjnej bankowoĂci Ăwiadczy usïugi samodzielnie
za pomocÈ posiadanej infrastruktury. Ocenia siÚ, ĝe zakres dostarczanych usïug
13

Four banking business models…, op. cit.
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dla klientów nie jest zrównowaĝony z infrastrukturÈ banku. W warunkach wysokiej konkurencji i wystÚpowania niskich marĝ bank staje siÚ podmiotem o niskiej
atrakcyjnoĂci dla inwestorów. Zagregowany model, który cechuje siÚ wysokÈ
rentownoĂciÈ ibniskim poziomem intensywnoĂci zaangaĝowanych aktywów, wydaje siÚ trudny do obrony. Dominuje w nim integracja pozioma, gdzie przy otwartej
platformie cyfrowej specjalizacja daje moĝliwoĂÊ uzyskiwania wysokich marĝ, ale
naraĝa na silnÈ konkurencjÚ ze strony podmiotów niebankowych. Z kolei model
dostawcy infrastruktury zapewnia instytucjom bankowym niskie marĝe, ale ich
oferta oznacza wÈski zakres usïug. AkceptujÈc ten model biznesowy, satysfakcjonujÈce wyniki osiÈgnie siÚ dopiero przy wysokiej skali obrotów. Najbardziej poĝÈdany
model, obnajwiÚkszym potencjale rozwojowym, stanowi wariant otwartej platformy, skupiajÈcy szeroki zakres jednostek wspóïpracujÈcych z bankiem i oferujÈcych
niezwykle bogatÈ ofertÚ, skutecznÈ, o wysokiej jakoĂci i efektywnoĂci. Ten model
generuje najwyĝszÈ zyskownoĂÊ i zakres cyfrowych usïug dla klienta. Opis tych
modeli jest bardzo skrótowy. Pozwala jednak na naszkicowanie potencjalnych kierunków rozwoju bankowoĂci i osadzenie w nich pozycji klienta. Jednakĝe i wbtym
przypadku przy silnym patrzeniu poprzez aspekty operacyjne.
Inny, bardziej rozwiniÚty w opisie model biznesowy funkcjonowania banku prezentuje A. Bollard ze wspóïpracownikami14. Mimo staïego podkreĂlania roli klienta
i stawiania go na najwaĝniejszym miejscu, przykïad ten równieĝ uzmysïawia, jak
trudno oderwaÊ siÚ od pierwszoplanowego eksponowania czynników technologiczno-organizacyjnych. Kluczowe skïadowe tej koncepcji ilustruje rysunek 2.
Ze schematu wynika, ĝe sukces jego wdroĝenia zaleĝy do efektów poszczególnych etapów: codziennej cyfryzacji doĂwiadczeñ klienta, wprowadzenia inteligentnej automatyzacji czynnoĂci zastÚpujÈcych te, które byïy dokonywane przez pracowników, uïatwienia procesów decyzyjnych przez wykorzystanie zaawansowanej
analityki, outsourcingu i offshoringu oraz realizacji usprawnienia procesów i minimalizacji strat. Rekomendowany model operacyjny uwzglÚdnia przede wszystkim
aspekty menedĝerskie i jakoĂciowe, a zagadnienia zagroĝeñ dla klientów banków sÈ
pominiÚte. ZnajdujÈ siÚ one w innych opracowaniach firmy konsultingowej McKinsey, dotyczÈcych zarzÈdzania ryzykiem15.

14

15

F. Berruti i in., Intelligent process automation: The engine at the core of the next-generation operating model, „Digital McKinsey”, March 2017; S. Chheda, E. Duncanand S. Roggenhofer, Putting customer experience at the heart of next-generation operating models, „Digital McKinsey”,
March 2017; P. Dahlström, D. Desmet, M. Singer, The seven decisions that matter in abdigital
transformation: A CEO’s guide to reinvention, „Digital McKinsey”, March 2017; J.bDias i in.,
How to start building your next-generation operating model, „Digital McKinsey”, March 2017;
The digital reinvention of an Asian bank, „McKinsey Quarterly”, March 2017.
Lista publikacji poĂwiÚconych zarzÈdzaniu ryzykiem zawiera 71 pozycji. Zob. P. Härle i in., The
future of bank risk management, McKinsey Working Papers on Risk, McKinsey&Company, July
2016, s. 31–32.
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Rysunek 2. PiÚÊ aspektów zbudowania modelu operacyjnego banku
nastÚpnej generacji
Usprawnienie procesów
i pozbywanie się „tłuszczu”
Procesy
wyszczuplające
organizację

Outsourcing

Następna fala
outsourcingu i offshoringu

Dygitalizacja współpracy z klientem
i codziennych operacji
Dygitalizacja

Inteligentne
procesy
automatyzacji

Zaawansowana
analityka

Inteligentna automatyzacja
zastępująca siłę roboczą

Zastosowanie technik wywiadowczych do procesów analitycznych
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: A. Bollard i in., The next-generation operating model for
the digital world, Digital McKinsey, March 2017, s. 4.

Jak ksztaïtowaÊ bank cyfrowy ujawnia prezes banku DGS – P. Gupta. Jego spojrzenie znajduje potwierdzenie w modelu operacyjnym pokazanym na rysunkub116.
Wskazuje on na waĝne fazy: potrzebÚ na nowo przemyĂlenia doĂwiadczeñ klienta
podczas jego „podróĝy usïugowej”, konsekwentnÈ determinacjÚ w procesie wdraĝania peïnej cyfryzacji (bez uĝywania dokumentów papierowych), specyficzne sposoby
tworzenia i motywowania zespoïów innowacyjnych, przydatnoĂÊ uĝycia nowego
wskaěnika (ATE)17 oraz wagÚ kultury cyfrowej. Czynniki kulturowe, zdaniem
P.b Gupta, odpowiadajÈ na fundamentalne pytanie: „czy jesteĂ w stanie stworzyÊ
firmÚ, która ma zdolnoĂÊ adaptacyjnÈ, energiÚ i zrÚcznoĂÊ, a zdecydowana wiÚkszoĂÊ pracowników jest skïonna do dziaïania i myĂlenia jak przedsiÚbiorcy?”18

16
17

18

The digital reinvention of an Asian bank, „McKinsey Quarterly”, March 2017.
Wskaěnik ATE naleĝy czytaÊ w nastÚpujÈcy sposób: A (acquisition) oznacza pozyskanie klientów
za poĂrednictwem narzÚdzi cyfrowych w Internecie. T (transaction) odnosi siÚ do transakcji,
polegajÈcych na operacyjnym, elektronicznym przetwarzaniu danych bez udziaïu czynnika ludzkiego ze strony instytucji finansowej, czyli bez rÚcznego ich wprowadzania. E (engagement) jest
najtrudniejsze do okreĂlenia, a dotyczy stopnia zaangaĝowania, zaabsorbowania klienta przez
wymogi operacyjne. Mierzy siÚ tÚ wielkoĂÊ poprzez róĝnicÚ w iloĂci produktów (transakcji) kupowanych (przeprowadzaniach) przez klientów w sytuacji, gdy sÈ one w peïni zdygitalizowane
w stosunku do tych nie objÚtych cyfryzacjÈ.
The digital reinvention…, op. cit.
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W Ăwietle powyĝszych spostrzeĝeñ na podkreĂlenie zasïuguje stanowisko Federal
Trade Commission. Zawraca ona uwagÚ na czynniki ryzyka, które nie sÈ czytelnie
identyfikowane w analizowanych modelach biznesowych banków, ale majÈ istotny
wpïyw na zagroĝenia dla klientów19:
a) zïoĂliwe oprogramowanie,
b) hakerzy,
c) nieautoryzowany dostÚp do danych (dostÚp cyfrowy i fizyczny),
d) rozkonfigurowanie zasobów informacyjnych,
e) nieprawidïowe przechowywanie informacji wraĝliwych,
f) utracone lub nieprawidïowe noĂniki kopii zapasowych,
g) utrata informacji poprzez likwidacjÚ aktywów informatycznych,
h) sprzÚt komputerowy osobisty,
i) nieprawidïowa transmisja danych.
ReasumujÈc, moĝna stwierdziÊ, ĝe omawiane cyfrowe modele biznesowe wymuszajÈ w banku inne wartoĂci, postawy i zachowania wszystkich pracowników
wbstosunku do: akceptacji „apetytu” na ryzyko, jego pomiaru, odpowiedzialnoĂci,
podejmowania dziaïañ ograniczajÈcych zagroĝenia, systemu komunikacji i przyjÚtego modelu kultury ryzyka w ciÈgïych relacjach pracowników banku z klientami, niĝ
to ma miejsce w wiÚkszoĂci funkcjonujÈcych banków w Polsce. Aktualnie system
zarzÈdzania ryzykiem w bankach jest wysoce przeregulowany, nadmiernie zbiurokratyzowany, koncentrujÈcy siÚ w departamentach ryzyka i audytu, sïabo reagujÈcy
na nowe rodzaje ryzyka i w rezultacie wysoce pracochïonny oraz kosztowny.

4. AKTUALNE I POTENCJALNE RODZAJE RYZYKA KLIENTA
CYFROWEGO
Panuje niemal powszechne przekonanie, ĝe ryzyko cyfrowe powinno byÊ traktowane priorytetowo przez zarzÈdy banków, regulatorów i nadzorców20. Wbpraktyce
zaleĝy to od przyjÚtej strategii banku, jego modelu biznesowego, stopnia zaawansowania w budowie instytucji cyfrowej i intensywnoĂci konkurowania na rynku usïug
cyfrowych. DominujÈca czÚĂÊ publikacji rozpatruje te rodzaje ryzyka z perspektywy
banków, a zagroĝenia dla klientów stanowiÈ tylko element uzupeïniajÈcy. Tym bardziej tematyka ta wymaga uwagi, a o jej skali i znaczeniu Ăwiadczy mnogoĂÊ zagroĝeñ zwiÈzanych z funkcjonowaniem w Ăwiecie cyfrowym. Do kluczowych zalicza siÚ:
1) ryzyko destrukcji cyfrowej banków,
2) ryzyko przestÚpstw i oszustw cyfrowych,
19
20

Data Center General Support System (Data Center GSS), Federal Trade Commission. Privacy
Impact Assessment, Updated December 2016, s. 12–13.
Banking risk in the digital age, Quarterly Outlook, Parker Fitzgerald, Transforming Financial
Services, May 2016, s. 1.
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3)
4)
5)
6)

ryzyko braku kultury cyfrowej,
ryzyko regulacyjne,
ryzyko wynikajÈce z wdroĝenia nowych technologii,
ryzyko biznesowego modelu cyfrowego.

Ad 1) Ryzyko destrukcji cyfrowej banków
Innowacje technologiczne i finansowe, jakie towarzyszÈ implementacji nowej koncepcji ksztaïtowania usïug bankowych na otwartej platformie cyfrowej, cechuje
jednoczeĂnie transformacja i czÚĂciowo destrukcja niektórych procesów, zwïaszcza
tych, które funkcjonujÈ w tradycyjnym modelu, bÈdě zbyt powolnie dostosowujÈ siÚ
do nowych wyzwañ. Jednym z takich widocznych dziaïañ jest proces ograniczania
wielkoĂci i liczby klasycznych oddziaïów bankowych. JednoczeĂnie redukuje siÚ
teĝ ich funkcje, wyposaĝenie oraz strukturÚ zawodowÈ pracowników. Wbniektórych
bankach proces ten przebiega doĂÊ dynamicznie. Na drugim biegunie obserwujemy zupeïnie inne podejĂcie do klientów ze strony fin-techów. Wymusza to na
dotychczasowych instytucjach finansowych przyjmowanie innowacyjnych strategii
i modeli biznesowych. Prowadzi teĝ do spadku ogólnego zatrudnienia w sektorze
bankowym21.
Wykorzystanie rozwiÈzañ integracyjnych i funkcjonowanie w ukïadzie sieciowym, gdzie liczba wzajemnych poïÈczeñ podmiotów operujÈcych na rynku cyfrowym moĝe byÊ niebotycznie duĝa, sprawia, ĝe klient w bardzo krótkim czasie
(liczonym w sekundach) moĝe zarówno odnieĂÊ korzyĂci, jak i naraziÊ siÚ na dotkliwe straty. Dlatego teĝ narasta problem posiadania odpowiedniej wiedzy przez
klientów i systematycznego jej uzupeïniania, aby nie staÊ siÚ ofiarÈ wykorzystania
zawansowanych technologii. Instytucje ĂwiadczÈce usïugi bankowe dziaïajÈce na
platformie cyfrowej oferujÈ, z jednej strony prostotÚ, wygodÚ, szybkoĂÊ, profesjonalne doradztwo, dostÚpnoĂÊ i ïatwoĂÊ zawarcia transakcji, a z drugiej strony kreujÈ teĝ powaĝne ryzyka. Co wiÚcej, w procesie transformacji i destrukcji systemu
bankowego klienci naraĝeni sÈ na to, ĝe czÚĂÊ banków i instytucji pïatniczych czy
finansowych moĝe nie byÊ zdolna do sprostania wymogom konkurencyjnym i po
prostu zbankrutowaÊ. Potencjalna skala tego zjawiska jest trudna do przewidzenia, ale dodatkowo istnieje zagroĝenie pojawienia siÚ efektu zaraĝenia. Tego typu
zjawiska mogÈ spowodowaÊ, obok wielu negatywnych skutków ekonomicznych,
spoïecznych czy nawet politycznych, równieĝ straty klientów czÚĂci lub caïoĂci
swoich oszczÚdnoĂci. Powszechny system gwarantowania depozytów w bankach

21

W raporcie Parker Fitzgerald podaje siÚ, ĝe inwestycje w Fin-Techy w okresie 2010–2015 wzrosïy z poziomu 2 mld $ do 19 mld $. Ponadto szacuje siÚ, ĝe tradycyjne banki stracÈ do 30%
przychodów do 2026 roku, a poziom zatrudnienia pracowników na peïnym etacie obniĝy siÚ
obok.b25% w stosunku do okresu przedkryzysowego. Co waĝne, dynamika tych procesów utrzyma siÚ na wysokim poziomie po 2026 r. Ibidem, s. 8.
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zapewnia ochronÚ do równowartoĂci 100 tys. euro, ale juĝ nie obejmuje Ărodków
jednostek samorzÈdu terytorialnego. Takĝe dla wiÚkszych firm poziom gwarancji
jest symboliczny.
Ad 2) Ryzyko przestÚpstw i oszustw cyfrowych
Ryzyko cyfrowe wiÈĝe siÚ przede wszystkim z wykorzystaniem internetu, prowadzeniem handlu internetowego, systemami i sieciami elektronicznymi, z przechowywaniem osobowych baz danych. Wobec wzrostu ich znaczenia, ryzyko cyfrowe
zalicza siÚ do kluczowych rodzajów zagroĝeñ, z jakimi przychodzi siÚ zmierzyÊ bankom. Dlatego teĝ starajÈ siÚ zarzÈdzaÊ tÈ sferÈ, aby ponosiÊ jak najmniejsze straty
pieniÚĝne, ale takĝe reputacyjne. W 2015 r. ataki hakerskie dotknÚïy 19% polskich
instytucji finansowych, zaĂ w 2016 r. juĝ 37%22. Raport FireEye podkreĂla trzy
zjawiska23. Po pierwsze, ĝe ryzyko przestÚpstw i oszustw cyfrowych dramatycznie
intensyfikuje siÚ24. Zagraĝa nie tylko utratÈ waĝnych danych finansowych i osobowych, ale tworzy niebezpieczeñstwa dla niezawodnego dziaïania zakïadów produkcyjnych, elektrowni, infrastruktury lotniczej, transportowej, a nawet elektrowni
atomowych wraz z rozwojem tzw. internetu rzeczy. Moĝe teĝ mieÊ istotny wpïyw na
wyniki wyborów politycznych (wybory prezydenckie wbUSA, referendum w sprawie Brexitu). Po drugie, zauwaĝa duĝÈ rolÚ regulacyjnej aktywnoĂci UE wbzakresie ochrony danych osobowych. Po trzecie, formuïuje apel do zarzÈdów instytucji
ibfirm, aby nie czekaïy bezczynnie na skuteczne regulacje lub dziaïania organów
pañstwowych, ale wïÈczyïy siÚ aktywnie w redukowaniu tego rodzajubryzyka.
W ramach ryzyka cyfrowego wyróĝniÊ moĝna podstawowe jego obszary. T. Olsen
wyodrÚbnia nastÚpujÈce25: ataki hakerskie, naruszenie bezpieczeñstwa danych,
szantaĝe cyfrowe, transmisja wirusów, sabotaĝ pracowników, przestoje w funkcjonowaniu sieci, nieodpowiedzialne dziaïania mediów, bïÚdy ludzkie. Okazuje siÚ,
ĝe nad EuropÈ kumuluje siÚ najwiÚksze zagroĝenia cyfrowe, a sektor finansowy
poddawany jest najsilniejszym atakom juĝ wysoce profesjonalnych grup dokonujÈcych przestÚpstw i oszustw cyfrowych. W 2016 r. M. Malinowski podaje, ĝe wĂród
ankietowanych przedsiÚbiorstw do najwiÚkszych cyberzagroĝeñ zalicza siÚ zïoĂliwe
oprogramowanie i phishing26.

22
23
24

25
26

J. Patyñska, Unia zrywa zmowÚ milczenia, „Bank” 2017, nr 3, s. 66.
2017 Cyber threats: A perfect storm about to hits Europe?, Fireeye Marsh & McLennan Cyber
Risk Report, Special Report, s. 3.
Potwierdza to wydarzenie jakie miaïo miejsce w 2016 r., kiedy to nastÈpiï najwiÚkszy atak
hakerski na polskie banki. W wyniku tego komputery klientów 230 banków spóïdzielczych
ib17bkomercyjnych zostaïy zainfekowane wirusem. Bardziej zuchwaïy byï atak na infrastrukturÚ
KNF. Zob. M. Malinowski, Na celowniku cyberszpiegów, „Bank” 2017, nr 3, s. 117.
T. Olsen, Insurance Cyber Risk, Willis, 18.06.2013, s. 7. https://www.pwc.dk/da/arrangementer/
assets/cyber-tineolsen.pdf (dostÚp: 08.04.2017).
M. Malinowski, Na celowniku…, op. cit., s. 117.
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Ad 3) Ryzyko braku kultury cyfrowej
Zagroĝenia cyberprzestÚpczoĂci zwiÈzane sÈ takĝe z cechami kultury cyfrowej
klientów, pracowników banków, instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Niski poziom tego rodzaju kultury, wynikajÈcy ze sïabego poziomu wyksztaïcenia, braku
elementarnej wiedzy finansowej i informatycznej, niechÚci do uczenia siÚ, z jednoczesnÈ dÈĝnoĂciÈ do jak najszybszego wzbogacenia siÚ, moĝe powodowaÊ powaĝne
straty finansowe klientów. Taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny, zwïaszcza
gdy dodamy nierzadkie przekonanie (Ăwiadomie lub podĂwiadomie), ĝe w razie
nieszczÚĂcia pañstwo weěmie na siebie ciÚĝar zïagodzenia skutków niefrasobliwych
decyzji (patrz efekt „frankowiczów”).
Od strony kulturowej równieĝ postawy i zachowania pracowników oraz kierownictw banków, wykorzystujÈce Ăwiadomie sïaboĂci klientów, brak umiejÚtnoĂci wsïuchiwania siÚ w ich potrzeby, sÈ czynnikami ryzyka. Dlatego H. Fanderl,
K.bNeher i A. Pulido propagujÈ potrzebÚ systematycznego mierzenia gïosu klienta
ib jego integracji z kulturÈ ciÈgïego sprzÚĝenia zwrotnego miÚdzy bankiem a odbiorcÈ usïug cyfrowych27. ZalecajÈ stosowanie specjalnej metodyki pomiaru gïosu
klienta, którÈ okreĂlajÈ jako „piramidÚ pomiaru doĂwiadczeñ klienta” (Customer-experience-measurement pyramid).
Ad 4) Ryzyko regulacyjne
Generalnie opinia o wspóïczesnych regulacjach rynku innowacji finansowych,
technologicznych czy ochronie praw osobowych jest taka, ĝe nie nadÈĝajÈ one za
zmianami, nie stymulujÈ pozytywnie tych procesów i stanowiÈ istotnÈ przeszkodÚ rozwojowÈ. Wydaje siÚ, ĝe wielce obiecujÈce dla ochrony praw osób fizycznych
jest RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r.
General Data Protection Regulation (GDPR)28. Mówi ono, ĝe instytucje finansowe
majÈ 2-letni okres na wdroĝenie przepisów, tj. do 25 maja 2018 r. Mimo ĝe regulacja ta zachowuje zasady i terminologie przyjÚte w dyrektywie z 1995 r., wprowadza jednak wiele nowych przepisów dotyczÈcych: ostrzejszych warunków zgody
na przetwarzanie danych, prawo do bycia zapomnianym, koniecznoĂÊ ujawniania
wycieków informacji w ciÈgu 72 godzin, przymus podawania do publicznej wiadomoĂci naruszeñ bezpieczeñstwa, surowsze kary za nieprzestrzeganie wymogów do
wysokoĂci 4% rocznego obrotu (lub 2 mln Euro, w zaleĝnoĂci, która z tych wielkoĂci
jest wyĝsza)29.
27
28

29

H. Fanderl, K. Neher i A. Pulido, Are you really listening to what your customers are saying,
McKinsey& Company, March 2016, s. 1.
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(dostÚp: 08.04.2017).
Ibidem.
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KoniecznoĂÊ opracowania i wdroĝenia nowej regulacji w stosunku do dyrektywy
z 1995 r. wynikïa z nastÚpujÈcych przesïanek30:
Y eliminowania niespójnoĂci w przepisach krajowych;
Y podwyĝszenia wymagañ w celu zapewnienia lepszej ochrony prywatnoĂci osobom fizycznym;
Y uaktualnienia prawa w celu lepszego rozwiÈzywania wspóïczesnych wyzwañ
zwiÈzanych z prywatnoĂciÈ, takich jak te, które stwarzajÈ Internet, spoïeczne
media, aplikacje mobilne, cloud computing, Big Data i marketing behawioralny,
które byïy w fazie poczÈtkowego rozwoju, gdy prowadzono pracÚ nad dyrektywÈ
o ochronie danych;
Y ograniczenia kosztownych obciÈĝeñ administracyjnych dla firm podlegajÈcym
kontroli wielu organów ochrony danych.
Nie kwestionujÈc zasadnoĂci tego rozporzÈdzenia powstaje wÈtpliwoĂÊ, czy
omawiane rozwiÈzania regulacyjne nie spowodujÈ zaïamania równowagi miÚdzy
dotychczasowÈ pozycjÈ i funkcjami banku a interesami jego klientów. Najgorsza
byïaby sytuacja, gdyby percepcja banków uznaïa tÚ regulacjÚ za nadmiernÈ, nie
liczÈcÈ siÚ z kosztami, jakie potencjalnie mogÈ one ponosiÊ dla ochrony swoich
klientów, a w konsekwencji podjÚta zostaïaby walka z niÈ lub jej omijanie. Niestety, dotychczas nie przeprowadzono badañ w obszarze oceny ryzyka regulacyjnego
wbsferze zwiÈzanej z ochronÈ klienta cyfrowego.
Ad 5) Ryzyko wynikajÈce z wdroĝenia nowych technologii
Technologie rozwijajÈ siÚ w tempie wykïadniczym, natomiast regulacje i ich wdraĝanie zdecydowanie wolniej. AsychronicznoĂÊ tych procesów moĝe powodowaÊ liczne zagroĝenia zwiÈzane z wyborem (blokadÈ) technologii, tym bardziej ĝe banki nie
ograniczajÈ siÚ do wykorzystania tylko jednego ich rodzaju. Ponadto z dnia na dzieñ
mogÈ byÊ zaskakiwane licznymi innowacjami. W literaturze fachowej rekomenduje
siÚ od 5 do 10 kluczowych rozwiÈzañ teleinformatycznych dla zbudowania banku
cyfrowego i wobec tego pozostaje do rozstrzygniÚÊ zarzÈdów i wïaĂcicieli banków,
wbjakiej kolejnoĂci i w jakiej skali te technologie implementowaÊ. Liczne ibpowaĝne
zagroĝenia z nimi zwiÈzane mogÈ wynikaÊ z tego, ĝe niektóre rozwiÈzania wymagajÈ posiadania wysoce utalentowanych specjalistów i przeprowadzenia duĝego
zakresu szkoleñ niemal wszystkich grup pracowników w jednym czasie. Co wiÚcej, pewne innowacje, np. sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów obsïugi
klientów, mogÈ wpïywaÊ na powaĝnÈ redukcjÚ personelu, co wymaga opracowania
elastycznej strategii rozwoju kadr i skutecznego systemu motywacyjnego, sprzyjajÈcego odejĂciu od tradycyjnych, silosowych rozwiÈzañ na rzecz stymulowania
wyĝszego poziomu wspóïpracy wewnÈtrz banku i z firmami zewnÚtrznymi.
30

W.S. Blackmer, GDPR: Getting Ready for the New EU General Data Protection Regulation,
Mayb5, 2016, s. 1.
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Wydaje siÚ, ĝe najwiÚkszym zagroĝeniem w obszarze technologicznym jest uzyskanie wysokiego poziomu ich wykorzystania, który by generowaï zadowalajÈcy
poziom rentownoĂci banku, co jest uwarunkowane nie tylko posiadaniem talentów,
ale wysokim ich zaangaĝowaniem i wysokÈ umiejÚtnoĂciÈ szybkiego uczenia siÚ
oraz zdolnoĂciÈ wykorzystania pojawiajÈcych siÚ okazji.
Ad 6) Ryzyko biznesowego modelu cyfrowego
Transformacja banku tradycyjnego w kierunku cyfrowego wymaga zmiany i opracowania caïkowicie nowego modelu biznesowego. Niektórzy wyobraĝajÈ sobie bank,
który Ăwiadczy usïugi bankowe, ale jego dominujÈcÈ dziaïalnoĂciÈ staje siÚ produkcja specjalistycznego oprogramowania. Zrozumiaïe jest, ĝe te instytucje, które
decydujÈ siÚ na opracowanie cyfrowej strategii i modelu biznesowego, czeka wiele
puïapek, nietrafionych decyzji i zagroĝeñ. Czynnikami ryzyka moĝe byÊ brak takowego modelu lub przyjÚcie nieadekwatnego podejĂcia, wynikajÈcego z mylnej
oceny posiadanych zasobów, optymistycznej wizji, co do moĝliwoĂci osiÈgania celów finansowych, opieranie siÚ na nietrafionych zaïoĝeniach, zastosowanie nieefektywnego systemu motywacji, przyjÚcie niewïaĂciwej komunikacji z klientami lub
pracownikami itp. Te rodzaje ryzyka sÈ wysoce prawdopodobne, gdyĝ w bankach
dominuje kultura biurokratyczna (np. zaproponowana przez R. Harrisona kultura
roli: stabilnoĂÊ, uporzÈdkowanie, racjonalnoĂÊ, legalnoĂÊ, odpowiedzialnoĂÊ, funkcjonalizm, kompetencje, procedury, hierarchicznoĂÊ, bezpieczeñstwo31 lub przez
K.S. Camerona i R.E. Quinna kultura hierarchii: sprawnoĂÊ, terminowoĂÊ, kontrola, nastawienie na procedury, koordynacja, planowanie), a nie kultura adhokracji
(przedsiÚbiorczoĂÊ, kreatywnoĂÊ, innowacyjnoĂÊ, wzrost, podejmowanie ryzyka,
nastawienie na przyszïoĂÊ)32. Ta ostatnia charakterystyczna jest dla podmiotów
zwinnych, elastycznych z jakimi mamy do czynienia na rynku fin-techów. Dotyczy
to róĝnych sfer, np. rozwiÈzañ menedĝerskich, akceptacji prawa do pomyïki etc.
Niepewne jest teĝ otoczenie i uwarunkowania makroekonomiczne czy globalne.
WystÈpienie ryzyka modelu biznesowego moĝe wynikaÊ z niedocenianego faktu,
ĝe trzeba dokonaÊ w krótkim czasie kompleksowych zmian we wszystkich kluczowych elementach zarzÈdzania bankiem, w warunkach narastajÈcej i nieznanej
konkurencji oraz zdecydowanym odejĂciu od zdobytego know-how i doĂwiadczenia
wbrealiach tradycyjnej bankowoĂci.

31
32

Zob. R. Harrison, Understanding your Organization’s Character, Harvard Business Review,
Boston 1972.
Zob. K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartoĂci
konkurujÈcych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
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6. PODSUMOWANIE
RozpatrujÈc zagroĝenia dotyczÈce cyfrowego Ăwiadczenia usïug finansowych,
koncentrujemy swojÈ uwagÚ na aspektach technologicznych i cyberprzestÚpczoĂci. Moĝna jednak, i naleĝy, spojrzeÊ na to zagadnienie takĝe od strony kluczowej
postaci jakÈ jest czïowiek, wystÚpujÈcy jako klient, pracownik lub menedĝer banku, regulator, nadzorca, a takĝe przestÚpca. Dlatego teĝ jego zachowania, nawyki,
poczucie bezpieczeñstwa, otwartoĂÊ na nowoĂci, umiejÚtnoĂci, wiedza itd., czyli
aspekty psychologiczno-kulturowe, naleĝÈ do waĝnych determinant rozwoju bankowoĂci elektronicznej. Dlatego teĝ otaczajÈca i tkwiÈca w nas kultura determinuje
nie tylko ryzyko zwiÈzane z cyfrowÈ stronÈ modeli biznesowych, ale przenika do
wszystkich aspektów dziaïania banków w zupeïnie nowych uwarunkowaniach zewnÚtrznych i wewnÚtrznych. Na tle przedstawianego wywodu nasuwa siÚ wniosek,
ĝe rozpatrujÈc pozycjÚ klienta i zwiÈzane z nim ryzyko w dobie bankowoĂci cyfrowej nie naleĝy zwracaÊ uwagi tylko na aspekty technologiczne, ale takĝe kulturowe.
Zwïaszcza kultura ryzyka naleĝy do kluczowych determinant sukcesów instytucji
finansowych. Potwierdza tÚ konstatacjÚ waga jakÈ do tego zagadnienia zaczÚïy
przykïadaÊ organy nadzorcze (niestety, banki juĝ mniej) i doĂwiadczenia wskazujÈce, ĝe nawet najlepsze regulacje pozostanÈ martwe bez odpowiednich postaw,
zachowañ, przestrzegania wartoĂci. W Polsce przykïadami (choÊ nie zwiÈzanymi
zbcyberzagroĝeniami) sÈ upadïoĂci SK Banku w Woïominie i Banku Spóïdzielczego
w Nadarzynie. Mimo istnienia i wprowadzenia nowych, formalnych, daleko idÈcych
wymogów ostroĝnoĂciowych to czïowiek zawiódï, a szczególnie jego postawa wobec
ryzyka i nieuczciwoĂÊ. SÈ to przypadki skrajne, wrÚcz kryminalne. PatrzÈc jednak
bardziej ogólnie mamy do czynienia ze wspóïczesnym paradoksem. Istota dziaïalnoĂci bankowej sprowadza siÚ do umiejÚtnego zarzÈdzania ryzykiem i z tego powodu
podlega licznym regulacjom oraz kontroli, ale w praktyce czynniki kulturowe mogÈ
mieÊ niebagatelne znaczenie, abniestety sÈ bardzo czÚsto niedoceniane przez banki.
Tym bardziej jest to waĝne, gdyĝ do gïównych zagroĝeñ doszïa caïa paleta zwiÈzana
z rozwojem bankowoĂci cyfrowej.

Streszczenie
Wysoka dynamika zmian w technologiach i modelach biznesowych wspóïczesnych banków skïania do zbadania, czy pozycja klienta cyfrowego nie stanie siÚ
najsïabszym czy najbardziej zaniedbanym obszarem w ich dziaïalnoĂci, a takĝe
wbpracach regulatorów i nadzorców rynku usïug bankowych. Przedmiotem rozwaĝañ jest identyfikacja zagroĝeñ, jakie mogÈ spotkaÊ klienta cyfrowego. TreĂÊ dotyczy trzech obszarów, z reguïy badanych w sposób autonomiczny: ochrony klienta
bankowego, kultury ryzyka i odchodzenia od tradycyjnych modeli bankowoĂci na
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rzecz cyfrowych. Celem artykuïu jest porównanie ryzyka klienta w dotychczasowym
modelu bankowoĂci z zagroĝeniami zwiÈzanymi z transformacjÈ sposobów dziaïania
banków, gïównie ze wzglÚdów technologicznych i kulturowych. Pojawianie siÚ diametralnych róĝnic w istocie i w podejĂciu do ryzyka klienta cyfrowego wbstosunku do
obecnie dominujÈcych mechanizmów i koncepcji zarzÈdzania ryzykiem bankowym
oznacza zmiany dla wszystkich uczestników rynku. Uwarunkowania technologiczne
wymuszajÈ nowÈ klasyfikacjÚ ryzyka klienta, która powinna uwzglÚdniaÊ równieĝ
czynniki kulturowe. Ich znaczenie wzrasta i zakwalifikowaÊ je moĝna do gïównych
determinant funkcjonowania oraz rozwoju banków. Kategoryzacja ryzyka jest wbsystemie zarzÈdzania ryzykiem kluczowym etapem, który decyduje o kolejnych np.
jego pomiarze, dziaïaniach na rzecz ograniczania, monitorowania czy raportowania.
Omawiana problematyka przedstawiana jest na tle polskiego rynku usïug bankowych, który w stosunku do innych krajów UE cechuje siÚ nie tylko stabilnoĂciÈ, bezpieczeñstwem, ale równieĝ wysokÈ innowacyjnoĂciÈ. Wspóïczesny paradoks ujawnia
siÚ w tym, ĝe istota dziaïalnoĂci bankowej sprowadza siÚ do umiejÚtnego zarzÈdzania ryzykiem i z tego powodu podlega licznym regulacjom i kontroli, ale wbpraktyce
banki w minimalnym zakresie uwzglÚdniajÈ czynniki kulturowe.
Sïowa kluczowe: bankowoĂÊ cyfrowa, kultura, innowacje

Abstract
The high dynamics of changes in technologies and business models of modern
banking are driving to the question whether the position of a digital customer will
not become the weakest or the most neglected area in bank operations, and one
of key problems for regulators and supervisors. The subject of consideration is
dedicated to identification of threats for a digital customer. The article concerns
three areas, usually analyzed autonomously: protection of the client, risk culture
and transformation from traditional banking model to a digital one. The aim of the
analysis is to compare the client’s risk in the current banking model with the risks
associated with the transformation of bank operations, mainly due to technological
and cultural reasons. The appearance of diametric differences in the essence and
the approach to digital client risk in relation to the prevailing mechanisms and
concepts of banking risk management will have consequences for all market
participants. Technological circumstances on force a new classification of the
client’s risk, which should take into account cultural factors. The importance of
cultural aspects increases and they belong to the main determinants of functioning
and development of banks. Risk categorization is a key step in a risk management
system, which determines, for example, its measurement, mitigation, monitoring
and reporting. The discussed issues are presented in the context of the Polish
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banking market. It is not only characterized by stability, security but also high
innovativeness. The contemporary paradox is revealed in the fact that the essence
of banking activity is based on the proper risk management (reason for numerous
regulations and controls), but in practice the banks take into account important,
cultural factors to a minimal extent.
Key words: digital banking, culture, innovations
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