Technologie
Praktyka bankowa
informatyczne

Kontratak
systemów (cz. II)
Sposób, w jaki technologia wp∏ywa na konkurencj´ oraz w jakim
stopniu konkurencyjnoÊç jest obecna w bankowoÊci, omówiliÊmy
w marcowym numerze BANK-u. DziÊ kilka aspektów zwiàzanych z
kosztami wprowadzania technologii multimedialnych.
Prof. dr. Erhard Petzel
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odstawową sprawą dla wszystkich
firm świadczących usługi finanso
we jest określenie sposobu, w jaki
technologia zmienia ekonomikę dostawy
usług. Osiągnięcia technologiczne powo
dują znaczny nadmiar podaży infrastruk
tury systemów finansowych oraz nakła
danie się systemów dostawy usług przez
powielanie sieci oddziałów. Strategie
dostaw ewoluują na dwóch poziomach:
racjonalizacji sieci oddziałów oraz posze
rzeniu zakresu możliwości dostaw.

Problematyczne oddzia∏y
Technologia wywiera decydujący wpływ na
dostęp do usług bankowo-finansowych. W
szczególności zmniejsza uzależnienie od sie
ci oddziałów, funkcjonujących jako zasadni
czy element mechanizmu dostawy. Pod tym

banków poszukuje możliwości umieszczenia
konkretnego rodzaju placówki w punktach
strategicznych, takich, jak sklepy detaliczne
o dużym natężeniu ruchu klientów.

Koszty a cena us∏ug
Wzorzec, który najprawdopodobniej
ukształtuje się w przyszłości, będzie wyni
kiem opracowania przez banki matryc
dostaw zawierających, z jednej strony,
zróżnicowanie między produktami i usłu
gami, a z drugiej - różne grupy klientów.
Oferta banków będzie zawierać całą gamę
dróg dostępu. Dana usługa lub produkt
będzie oferowany różnym grupom klien
tów za pośrednictwem alternatywnych
kanałów. Wybór dostępu stanie się pod
stawowym elementem udanej strategii
konkurencyjności.

Bank „poÊrednik” i „hurtownik”
W banku wirtualnym kontakt z klientem zapewnia mu interfejs. Taki bank
najprawdopodobniej dostarczaç b´dzie zestaw zintegrowanych us∏ug
i produktów, sam nie wychodzàc wiele poza zarzàdzanie zestawem
umów z zewn´trznymi dostawcami. Nabywa on na podstawie umowyzlecenia produkty i us∏ugi dostarczane przez inne podmioty i koordynu
je sieç zleceƒ i us∏ug.
względem, to, co z historycznego punktu
widzenia było silną stroną konkurencyjności
banków (sieć oddziałów tworząca skuteczną
barierę wejścia), może stać się teraz jednym
z najtrudniejszych problemów. W miarę
rozwoju nowoczesnych technologii, banki
udostępniają mnóstwo środków elektronicz
nych: bankomaty, przewodową i bezprzewo
dową telefonię, home banking, interaktyw
ną telewizję i kioski multimedialne, Internet
itd. Pojawiają się nowe rodzaje oddziałów:
oferujące wideokonferencje z możliwością
korzystania z pomocy obsługi, galerie ban
kowe, kioski multimedialne itp. Zmienia się
wybór lokalizacji oddziału, bowiem wiele
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Jeden konkretny aspekt stosowania technolo
gii wbankowościorazsposobuzmianyekono
miki tej gałęzi wiąże się z Internetem. Internet
wywiera znaczny wpływ na branżę bankowo
ści i detalicznych usług finansowych:
● koszt marginalny transakcji jest prak
tycznie zerowy, traci na znaczeniu dystans
dzielący konsumenta i dostawcę usług
● w sensie ekonomicznym nie ma on wca
le znaczenia, a może to skutkować konku
rencją z zagranicy,
● konsument pokrywa koszty dostępu,
● ze względu na rosnącą liczbę rywalizujących
międzysobąbankówotwierającychstronyinter
netowe,kosztinformacjiskierowanejdokonsu

Praktyka bankowa
mentaorazkosztposzukiwaniarywalizujących
ze sobą usług i produktów maleje, co zwiększa
ciśnienie konkurencji na rynku,
● koszt operacji zmiany konkurujących
ze sobą usługodawców obniża się, co naj
prawdopodobniej wywoła skutek naru
szenia lojalności klienta,
● w konsekwencji naruszy to konieczność
dysponowania siecią placówek dostarczającą
usług finansowych, a następnie dotknie barier
wejścia (generacje banków typu „direct”).

Podzia∏ zadaƒ
Multimedia skupiają w sobie szczególny
wymiar wpływu technologii w sektorze
usług finansowych. W najnowszych opra
cowaniach Grupa Konsultingowa PA nakre
śliła pięć podstawowych ról w multime
dialnym łańcuchu wartości, twierdząc, że
banki, jako końcowi dostawcy produktu,
stoją na końcu kolejki relacji z klientem.
● Bezpośrednim punktem kontaktu z
klientem jest dostawca urządzenia, które
daje możliwość dostępu i poruszania się
wśród usług on-line (w systemie wykorzy
stującym środki przekazu bezpośrednie
go): dostawcy zaopatrują w odpowiedni
sprzęt i oprogramowanie, które umożli
wiają klientowi korzystanie z usługi.
● Operatorzy sieciowi (spółki telefo
niczne, usług kablowych i telewizyjne)
kontrolują infrastrukturę konieczna dla
dostarczenia usługi klientom.
● Zarządzający obsługą (np. Microsoft)
zapewniają systemy operacyjne, przez któ
re prowadzi się sprzedaż produktów lub
ich zarachowanie; zarządzają i zapewnia
ją środowisko techniczne umożliwiające
prowadzenie działań handlowych wobec
klienta, a poza tym świadczą usługę zarzą
dzania wobec klienta.
● Dostawcy usług mają możliwość ukła
dania z konkretnych materiałów pakietów
handlowych adresowanych do klientów.
● Dostawcy zawartości tworzą konkretne
materiały konsumpcyjne dla klienta.
Taki obraz jest radykalnym, łatwym w reali
zacji, odejściem od tradycyjnego spojrzenia
na instytucję finansową jako dostawcę pro
duktów i usług klientom za pośrednictwem
przeznaczonych do tego łączy, bez udziału
innych podmiotów w łańcuchu wartości.
Spora część wartości dodanej w usługach
finansowych pochodzi od firm uczestni
czących w procesie, nie zaś od główne
go dostawcy produktu. W tak ukształto
wanym nowym środowisku dostawcy
urządzeń, operatorzy sieci i zarządzają
cy usługami mają bezpośredni kontakt
z klientem, zaś dostęp konsumenta do
dostawcy produktu odbywa się za pośred
nictwem tych właśnie podmiotów. Rośnie
liczba podmiotów świadczących usługi


finansowe, takich jak supermarkety, któ
re łączą siły z organizacjami spoza branży
finansowej (czasami firmami komputero
wymi) w związki strategiczne. Uzasadnia
ją to współpracą na zasadzie dopełniania
podstawowych kompetencji oraz czerpa
nia ekonomii skali dzięki specjalizacji w
dziedzinach, w których podstawowe kom
petencje mają największe znaczenia.

Telewizja jako bank?
W takiej strukturze nie istnieje bezpośred
nie zagrożenie związku między klientami i
dostawcami produktu, pod warunkiem, że
podmioty (spółki) pośredniczące w łańcuchu
wartości traktuje się wyłącznie jako modera
torów, nie zaś konkurencję wobec dostawcy
produktu. Niektóre technologie dostarczane
przez pośredników charakteryzują się jednak
interaktywnością i poza możliwością sterowa
nia sieciami niektóre firmy mają możliwość
przeistoczenia się w dostawców produktów.
W efekcie to, co początkowo było przedsię
wzięciem opartym na współpracy między
dostawcą produktu a pośrednikiem, może
z czasem stać się środkiem, za pomocą któ
rego dostawca produktu udostępni swoją
bazę danych o klientach nowym konkuren
cyjnym podmiotom. Jeśli firmy kablowotelewizyjne kontrolują sieć, z której korzy
sta się w celu dostarczania klientom usług
finansowych, niewielki krok dzieli je od
stania się dostawcą własnych produktów
i usług finansowych.
Nowa, wschodząca technologia zmienia
strukturę pośredniczenia między dostawcą
a klientem. Na jednym poziomie instytucje
finansowe stają się mniej odległe od swoich
klientów, którzy, przez nowe formy dostaw,
uzyskują łatwiejszy i bezpośredni dostęp do
firmy, w czasie i miejscu pozostawionym
do wyboru klienta. Z drugiej strony, firma
dysponuje łatwiejszym i szybszym dostę
pem do informacji on-line na temat klienta
oraz asortymentu produktów dostępnego
w ofercie własnej i u konkurencji.
Niepokojące może się jednak wydawać, że
stosunki między dostawcą usługi i klientem
rozluźniają się coraz bardziej wskutek dzia
łania nowych technologii. Po pierwsze, tech
nologia częstokroć zastępuje usługi przez
umożliwienie bezpośredniego kontaktu z
obsługą, przy czym klient może odczuwać,
że relacja rozluźnia się. Po drugie, wpływ
nowych technologii zwiększa liczbę podmio
tów pośredniczących w łańcuchu wartości
między klientem a końcowym dostawcą
produktu. Po trzecie, niektóre z firm obec
nych w łańcuchu wartości mają możliwość
stać się konkurencją dla dostawcy.
W modelu bankowości kontraktowej,
firma dysponuje dwoma zestawami
umów kontraktów: z klientem (zasady

obsługi, cena itp.) oraz z wewnętrznymi nia ekonomii skali, pojawia się kwestia moż
i zewnętrznymi dostawcami komponen liwości skorzystania z niej przez firmy finan
tów służących do powstania końcowego sowe. Oszczędności mogą być wewnętrzne
produktu lub usługi.
i zewnętrzne, jednak w niektórych przypad
Pośrednicy czerpią porównywalne korzy kach mogą one wymagać fundamentalnej
ści w różnych częściach procesu, przy czym przebudowy banku. Przy czym, paradok
nie jest konieczne założenie, że pojedyncza salnie, technologia zwiększająca ekonomię
instytucja najwydajniej realizuje wszystkie skali w procesach bankowych, połączona
aspekty konkretnego produktu lub usługi. z możliwością dekonstrukcji produktów i
A zatem bank może czerpać korzyść z udzie usług oraz niezależną, odpłatną dostawą
lania kredytów (np. przez sieć oddziałów), komponentów, oznacza, że tak duże, jak i
nie dysponując wcale najwydajniejszymi małe banki mogą funkcjonować obok siebie,
urządzeniami przetwarzającymi. Może zapewniając różnorodność strukturalną pod
bowiem udzielać kredytów, których obsłu miotów bankowych.
gą (za odpłatnością) zajmuje
Koszty transakcji
się inna instytucja, czerpiąca
koszty transakcji w bankowoÊci
odpowiednią korzyść (niewy
detalicznej (w USD)
kluczone, że ze względu na
I generacja banków
1,7 typu „direct” call-center
ekonomię skali) z tej konkret
nej działalności.
W modelu bankowości
II generacja banków
0,68 typu „direct” call-center+Internet
kontraktowej bank określa
III generacja banków typu „direct”
produkt i decyduje, które
0,27 tylko Internet oraz e-commerce
komponenty należy dostar
0,10
czyć wewnętrznie, a które
oddzia∏
telefon
bankomat
Internet
podzlecić. W rezultacie
powstaje szereg umów (kon
redukcja
likwidacja
brak oddzia∏ów
personelu
infrastruktury
traktów) zawartych mię
dzy zlecającym bankiem z
êród∏o: autor
wewnętrznymi i zewnętrzny
mi dostawcami. Bankowość
kontraktowa stwarza sytuacje, w której W wyniku istnienia takich tendencji, koncep
bank oferuje pełen zakres usług, przy cja w pełni zintegrowanej firmy finansowej
czym działa jako koordynator dostaw staje się przeżytkiem. Firma taka przejmuje
pochodzących od wielu różnych firm. bowiem rolę zarządzającego zleceniami - tu
Kwestia strategiczna polega na wybra kontraktami(wewnętrznymiizewnętrznymi)
niu składowych, które należy dostarczać -wimieniuswoichklientów.Wramachmode
wewnętrznie, składowych, które należy lubankowościkontraktowejpodstawowefunk
podzlecić i składowych, które należy eks cje banku zlecającego sprowadzają się do:
portować. Tutaj przydają się podstawo ● utrzymania interfejsu z klientem,
we kompetencje banku.
● projektowania produktów i usług,
W najnowszych badaniach prowadzonych ● ustalania i wprowadzania standardów,
przez firmę PriceWaterhouse Coopers ● zawierania zewnętrznych i wewnętrz
wśród 25 towarzystw budowlanych nych umów,
wskazano, że większość z nich (84 proc.) ● monitorowania dostawców (wewnętrz
przyznaje się do outsourcingu pewnych nych i zewnętrznych zleceniobiorców),
działań, z których najczęściej podzlecane ● ochrony etycznej, w szczególności w odnie
są: informatyka, usługi fachowe, takie sieniu do zewnętrznych kontrahentów
jak wycena i audyt wewnętrzny, a także oraz tworzenia zestawu wewnętrz
podstawowe elementy obsługi przedsię nych i zewnętrznych umów, opartych
biorstwa, czyli płace i straż przemysłowa na współdziałających czynnikach moty
- ochrona fizyczna.
wujących.
W takiej sytuacji wymaga się umiejęt
ności zarządzania umowami w sposób
Ekonomia oszcz´dnoÊci
efektywniejszy i sprawniejszy, przewyż
szając pod tym względem alternatyw
Konkurencyjność rynku wymusza na wszyst nych dostawców. Bank nie różni się
kich podmiotach pozyskiwanie oszczędności pod tym względem od innych firm.
kosztów tam, gdzie jest to tylko możliwe. W Technologia przyczynia się do zwięk
niektórych przypadkach banki mogą posu szenia ekonomii skali, a stąd wynika
nąć się do granic możliwości, stosując cięcia potrzeba wzrostu, by stać się bardziej
kosztów, bez odwołania się do przebudowy konkurencyjnym na rynku i ta sama
podstaw swojej działalności, w sposób pro technologia ułatwia dekonstrukcję
ponowany przez bankowość kontraktową. procesów i poszerza możliwości zabez
Jeśli technologia wywołuje skutek zwiększe pieczenia ekonomii skali.
■
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