
Wostrej politycznej debacie,
która wydobywa na wierzch
podbarwiony zawiścią lęk

przed dużym, silnym i w dodatku za-
możnym – i w ramach zemsty ludu ma
być może, obciążyć owego „silniejszego”
winami prawdziwymi i nieprawdziwy-
mi – ginie gdzieś zrównoważony ogląd
spraw. Trudno jednak postawić tezę, że
koncentracja rynku ma nieunikniony
wpływ na ceny usług bankowych. Dane,
na które powołują się przeciwnicy kon-
solidacji, nie świadczą jednoznacznie
o istnieniu znaku równości między kon-
centracją a wysokimi cenami.

Przeciwnicy fuzji w sektorze bankowym,
czyli według stanu na dziś: przeciwnicy
połączenia Pekao SA i BPH oraz szerzej
NBP i nadzoru bankowego w obecnym
kształcie – szermują argumentem udzia-
łu ceny usług bankowych w PKB per capi-
ta, który jest niewiele mniejszy w Polsce
niż w najdroższych na świecie Chinach.
Podtykają pod nos straszak przekrocze-
nia przez pięć największych banków
udziału 50 proc. w aktywach sektora,
bądź procentowy udział kapitału zagra-
nicznego w aktywach (67,8 proc. w Pol-
sce przy średniej dla nowych krajów UE
69,9 proc. – wg danych EBC za 2004 r.). 
Średnie wydatki na usługi bankowe w Pol-
sce wynoszą 101 euro, podczas gdy śred-
nia dla UE to 108 euro. Widać więc, że
nasz kraj, który nie dociąga do różnych
średnich europejskich, pod względem
tych wydatków jest całkiem zaawansowa-
ny. Pod względem płac – mniej. Dla uzu-
pełnienia – w Chinach, gdzie udział wy-
datków na usługi bankowe w stosunku
do PKB per capita wynosi 3,3 proc., wyso-
kość wydatków to równowartość 54 euro
(World Retail Banking Report 2005).
Koszty korzystania z banków budziły
negatywne uczucia już trzy lata temu,
po publikacji raportu Instytutu Badań

nad Gospodarką Rynkową (IBnGR)
przygotowanego dla Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. W paź-
dzierniku 2002 r. średni koszt prowa-
dzenia ROR wynosił w Polsce 335 zł.
Dla porównania – klient standardowy
nie poniósłby żadnej opłaty w bankach
brytyjskich, w Niemczech (Deutsche
Bank) płaciłby 339,5 zł (raport IBnGR).

Gwoździem do trumny (w rozumieniu
przeciwników banków) są ubiegłorocz-
ne wyniki tych instytucji – 9,2 mld zysku
netto, czyli 2 mld zł więcej niż w 2004 r.
Interesująca i znamienna jest wypowiedź
wiceprezesa NBP Krzysztofa Rybińskie-
go na konferencji prasowej 21 marca:
nadszedł czas, by sektor bankowy skupił
się na rozwoju biznesu przez wolumen
operacji, a nie przez opłaty. Czyżby
„obrońcy ludu” mieli więc rację?

Prezes Rybiński, proszony o rozszerze-
nie swojego komentarza, mówi, że opła-
ty sektora bankowego reguluje rynek. Je-
śli weźmiemy pod uwagę wyniki sektora
bankowego za ostatnie dwa lata i fakt, iż
poziom ubankowienia społeczeństwa jest
nadal niski, szczególnie te banki, które
chcą odnieść sukces i szybko rosnąć
w najbliższych latach, powinny pomy-

śleć o tym, żeby zmienić strategie z obec-
nie stosowanych – relatywnie wysokich
opłat – na takie, które umożliwiają szyb-
szy wzrost wolumenu i pobieranie niż-

szych opłat. Zapytany, czy nie jest to nie-
bezpieczne przyznanie racji niektórym
posłom, Krzysztof Rybiński odpowiada
– ja się nie wpisuję w żadną debatę poli-
tyczną. To, o czym mówię, ma cechy de-
baty merytorycznej, natomiast w intere-
sie NBP leży dobro oszczędzającego,
konsumenta. On chce, żeby były tanie,
dobre produkty. Zaś w interesie banków
leży to, by mieć jak najwięcej klientów.
Jak patrzyła na Polskę Komisja Europej-
ska, analizując wniosek UniCredito o po-
łączenie z HVB – bo od tego się przecież
zaczęło? Polski rynek bankowy odzna-
cza się dość niskim stopniem koncentra-
cji, z pięcioma wiodącymi bankami od-
powiedzialnymi za ok. 50 proc. aktywów
sektora. 
– Posiada on nadal duży potencjał wzro-
stu – mówił podczas Forum Bankowego
Tomasz Bieske, Partner w Ernst & Young.
Możliwości rozwoju można upatrywać
np. w potencjale tkwiącym w strukturze
kredytów detalicznych jako procencie
PKB. W krajach UE kredyty konsump-
cyjne stanowią średnio 7 proc. PKB,
w nowych krajach UE – 5 proc. Zadłuże-
nie gospodarstw domowych w relacji
do PKB wynosi w Polsce nieco ponad
10 proc., a średnia dla UE sięga 50 proc.

– Tempo otwierania nowych rachun-
ków powoli wzrasta. Z badań wynika,
że 75 proc. gospodarstw domowych po-
siada rachunek bankowy, co oznacza,
że przynajmniej jedna osoba z niego ko-
rzysta – mówi Eugeniusz Śmiłowski,
prezes Instytutu Pentor. Nadal więc
banki mają do pozyskania 25 proc. go-
spodarstw domowych. 
Warto właśnie sięgnąć do październiko-
wych (2005 r.) badań Pentora. Wynika
z nich, że – zdaniem bankowców – głów-
ne przyczyny niskiego stopnia ubanko-

wienia społeczeństwa to:
wysokie bezrobocie, brak
stałych dochodów i brak
nawyków korzystania z in-
stytucji finansowych. Brak
zaufania do banków oraz
poczucie braku bezpie-
czeństwa – kończą listę.
Wysokie ceny usług banko-

wych znalazły się na piątym miejscu na li-
ście 12 przyczyn. Ale tu widoczny jest
trend spadkowy – od 37 proc. w 2003 r.
do 24 proc. w 2005 r. 
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Cena koncentracji
Czy polski rynek bankowy jest – czy te˝ nie jest 
– nadmiernie skupiony? I czy w zwiàzku z tym ceny us∏ug
bankowych sà zawy˝one? Czy konsolidacja rynku
– ponoç nieunikniona – rzeczywiÊcie grozi wzrostem cen?
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Polski rynek bankowy odznacza si´ doÊç 
niskim stopniem koncentracji, z pi´cioma
wiodàcymi bankami odpowiedzialnymi 
za ok. 50 proc. aktywów sektora. 
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Dane te wyglądają ciekawie w kontek-
ście informacji o koncentracji rynku
w tym samym okresie. Wbrew obiego-
wej opinii, koncentracja rozumiana jako
udział pięciu największych banków spa-
dła – z 52,3 proc. w 2003 r. do 49 proc.
w 2005 r. (dane EBC i NBP). A choć spa-
dała, to w niektórych bankach – w tym
w PKO BP, BPH, ING Banku Śląskim – ce-
ny rosły. 

Problemem jest słaba edukacja finanso-
wa Polaków – napisał w marcowej anali-
zie Bankiera.pl Michał Macierzyński. 
– Nie potrafią sami zdobywać informacji
na temat oferty konkurencji, a zrażeni
często nieuczciwą reklamą uważają, że
poziom cen jest taki sam niezależnie
od banku. Jeśli dodać do tego problemy
związane z przeniesieniem rachunku, to
nie dziwi fakt, że banki po prostu wyko-
rzystują sytuację, narzucając wygórowa-
ne opłaty. Warto być aktywnym – świa-
domi użytkownicy kart kredytowych
w Polsce, czyli segmentu, w którym toczy
się ostra konkurencyjna gra, dobrze wie-
dzą, że często wystarczy zapowiedzieć
w banku przeniesienie się gdzie indziej,
a dziwnym trafem roczne opłaty spadają. 
Warto zresztą spojrzeć na świeży przy-
kład czeski, gdzie klientom i rządowi
udało się wymóc na bankach większą
przejrzystość i obniżenie opłat. 
Andrzej Wolski, dyrektor generalny ZBP,
dodaje: – To kwestia e-gospodarki. Do-
celowo jako społeczeństwo na pewno zy-
skamy, jeśli wdrożymy gospodarkę i spo-
sób życia oparty na łatwych, tanich,
efektywnych rozwiązaniach. Osiągnie-
my ten cel wtedy, gdy jako społeczeństwo
będziemy rzeczywiście chcieli z tego ko-
rzystać. Ważne jest też to, by pojawił się
jakiś ośrodek administracji, który stwo-
rzy masę krytyczną. Na przykład – wdro-
żenie zasady, że wszystkie wnioski pre-
miowe w administracji są składane przez
internet. Wtedy gminy będą musiały wy-
jąć komputery z pudeł.
Trudno nie dostrzec problemu zależno-
ści cen od stopnia ubankowienia. Jak
podkreśla prezes ZBP Krzysztof Pie-
traszkiewicz, ceny usług bankowych,
postrzegane jako wysokie, są też po-
chodną drogiej telekomunikacji i no-
woczesnej infrastruktury, za którą prze-
cież banki zapłaciły. Natomiast za mały
jest ruch w tej infrastrukturze, by koszt
opłat stałych przypadających na trans-
akcję mógł się zmniejszyć. Nie moż-
na też zapominać o podatkowych czy
kosztowych obciążeniach sektora, któ-
re zaczęły się zmniejszać stosunkowo
niedawno. 

Trudno w tym kontekście nie zauwa-
żyć zmian na rynku telekomunikacyj-
nym. Choć usługi te są w Polsce droż-
sze niż w krajach rozwiniętych, to
jednak jeśli porównamy ceny telefonii
komórkowej sprzed dziesięciu lat
i obecnie, nie sposób nie zauważyć, że
na rynku podzielonym zaledwie mię-
dzy trzech graczy – ceny spadły. 

Udział banków kontrolowanych przez in-
westorów zagranicznych w aktywach sek-
tora komercyjnego wynosi w Polsce 
69 proc. (ZBP, wrzesień 2005 r.). W2002 r.
było to 70,9 proc. Dla porównania, w ro-
ku 2002: w Czechach – 85,8 proc., na Wę-
grzech – 90,7, na Słowacji – 95,6 proc.
(Bankier.pl za NBP). Jaki był udział pię-
ciu największych banków w aktywach
sektora w tych krajach? Odpowiednio,
według danych NBP: 49 proc. (Polska
2005), 64 proc. (Czechy 2004), 53 proc.
(Węgry 2004), 67 proc. (Słowacja 2004).
Dane wskazują jednocześnie na to, że tam
w naszym regionie, gdzie koncentracja
i udział zagranicznych inwestorów są
większe – jest jednocześnie taniej. We-
dług danych Capgemini, Polacy płacą
za usługi bankowe 2,1 proc. PKB na gło-
wę mieszkańca, Czesi – 1,01 proc., Wę-
grzy – 0,6 proc., a Słowacy – 0,98 proc. 

Polskę czasem porównuje się z Hiszpa-
nią. Polska to 49-procentowy udział
w aktywach pięciu największych ban-
ków, 133 oddziały na 1 mln mieszkań-
ców (w 2004 r. – NBP) i cena usług ban-
kowych – 2,1 proc. PKB per capita.
Hiszpania odpowiednio: 42 proc., 953
oddziały i 0,49 proc. Przy niewiele
mniejszej koncentracji rynku bank jest
i łatwiej dostępny, i tańszy. Tyle że uban-
kowienie większe: udział choćby kredy-
tów hipotecznych w PKB w Polsce sięga
6 proc., a w Hiszpanii – 46 proc. (raport
ING, luty 2006).
Poczucie „zagraniczności” najwyraźniej
jednak nie tak bardzo przeszkadza klien-
tom naszych banków. Dawniej wszyscy
woleli dolary, dziś – kredyty we frankach
szwajcarskich. To oczywiście tylko pe-
wien aspekt psychologiczny i nie wiado-
mo, jak on wróży upowszechnieniu
usług transgranicznych po przejściu na-
szego kraju na euro. Natomiast nie moż-

na zapominać o zaufaniu wielu klientów
do tego, co zagraniczne. Dla starszych
zagraniczne może oznaczać wspomnie-
nie o pewniejszym i zyskowniejszym
(dolary), dla młodszych – skojarzenie
z tańszym (kredyty hipoteczne).

IBM Institute of Businee Value opubliko-
wał w marcu br. raport „Bankowość w ro-
ku 2015”, z którego wynika, że za 10 lat
klient będzie się interesował tylko takim
bankiem, który przygotuje dla niego spe-
cjalnie adresowane rozwiązania. Moż-
na z pewną rezerwą podchodzić do pro-
gnostycznych raportów, bo często się nie
sprawdzają. Tak było 10 lat temu z anali-
zą Deloitte „The future of Retail Banking”,
która prognozowała zmniejszenie się sie-
ci oddziałów w niektórych krajach nawet
o 50 proc. oraz to, że większość ludzi nie
będzie wiedziała, jak wygląda wnętrze
oddziału banku – gros spraw załatwiać
będzie elektronicznie. Wspominając to,
nie chodzi o to, by deprecjonować anali-
zę Deloitte – bazowano przecież na do-
piero co rysujących się trendach. No i bar-
dzo trafnie zauważono, że oddziały
przejmą rolę sprzedawcy i doradcy. 
Czy zatem dla klienta ważny jest kraj po-
chodzenia kapitału? Czy też może raczej
silne osadzenie w lokalnej rzeczywistości

i dopasowanie produktów
do regionalnych nawyków?
Wydaje się, że dla znacznej
grupy liczy się jakość obsłu-
gi, a nie kolor paszportu.
Raport Deloitte, z lutego
2006 r., prognozuje przeję-
cie 700 banków w Europie
w ciągu najbliższych czte-

rech lat. Do roku 2010, po raz pierwszy
w historii, będziemy świadkami powsta-
wania ogólnoeuropejskich oferentów ban-
kowych produktów i usług detalicznych 
– uważa cytowany w raporcie Russel Col-
lins, partner zarządzający Działem Usług
Finansowych w Deloitte. Ciekawe, jaki to
będzie miało wpływ na ceny. 

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy
koncentracja rynku oznacza droższe usłu-
gi. Wydaje się, na co wskazywałyby dane,
że wcale tak być nie musi, zwłaszcza jeśli
wykorzystanie infrastruktury oraz produk-
tów przez klientów jest lepsze. Przed pol-
skimi bankami stoi na pewno wyzwanie
wykreowania większego popytu na ich
usługi. Jakoś to bliskie starej zasadzie han-
dlowej osiągania dużego obrotu.
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Poczucie „zagranicznoÊci” najwyraêniej jed-
nak nie tak bardzo przeszkadza klientom na-
szych banków. Dawniej wszyscy woleli dolary,
dziÊ – kredyty we frankach szwajcarskich. 
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