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WST¢P

Rozwój technologiczny w ostatnich latach, w krajach roz-
winiętych pod względem gospodarczym, spowodował
przeobrażenie się sektora finansowego, wzorem sektorów
przemysłowych, w kierunku industrializacji procesów kredyto-
wych. Oprócz coraz powszechniejszego użycia internetu,
w bankach wdrażane są rozwiązania automatyzujące nie-
które czynności związane z obsługą klienta oraz cały ob-
szar zarządzania portfelem kredytowym. Analiza najbar-
dziej dochodowych linii biznesowych banków, np. rynku fi-
nansowania nieruchomości, wykazała, że banki ponoszą
coraz większe koszty związane z administrowaniem portfe-
lem kredytowym. Główna działalność banku, jaką jest sprze-
daż usług finansowych (np. kredyt hipoteczny), staje się co-
raz mniej rentowna. Główne przyczyny tego zjawiska to: na-
rastająca konkurencja, rosnące koszty administracji portfela
(back office), dublowanie czynności w procesie kredyto-
wym, wykonywanie czynności, które powinny zostać zauto-
matyzowane i wynikająca z tego zbyt duża strata czasu
opóźniająca udzielenie kredytu.

Do tego dochodzą zewnętrzne czynniki regulujące ry-
nek finansowania nieruchomości, jak regulacje nadzoru
bankowego, a w szczególności regulacje Bazylei II. Po-
wodują one ograniczenie możliwości przeznaczania więk-
szej ilości kapitału na działalność podstawową banku 
i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospo-
darczego i efektywności banków.

Czynniki te skłoniły środowisko bankowe i przemysło-
we do zastanowienia się nad rozwiązaniami umożliwia-
jącymi outsoursowanie czynności dotychczas w bankach
zastrzeżonych. 

Z dostępnych raportów i informacji prasowych wynika, że
jednym z rozwiązań mogących przyczynić się do zwiększenia
kontroli kosztów i optymalizacji procesów kredytowych jest
stworzenie tzw. fabryk kredytowych (niem. Kreditfabrik, ang. lo-
an factory, Shared Servicers Centers albo Loan Processing Sys-
tem). Działalność instytucji tego typu polega na zajmowaniu się
czynnościami back office banku, ale nie tylko. Ich powstanie
oznacza zwiększenie efektywności zarządzania kosztami i in-
dustrializację procesów kredytowych w bankach wzorem fa-
bryk przemysłowych i upodobnienia procesu kredytowego
do linii produkcyjnych np. samochodów. Dzięki fabrykom kredy-
towym produkty bankowe są standaryzowane jako moduły.

JAK FUNKCJONUJE FABRYKA KREDYTOWA?

Banki, które biorą udział w projekcie fabryki kredytowej,
przekazują swój wniosek kredytowy z wszystkimi dodatkowy-
mi dokumentami, jak zaświadczenia o dochodach, wyciąg
z księgi wieczystej, pocztą wysyłkową lub internetem do fabry-
ki. W fabryce tworzona jest zdygitalizowana elektronicz-
na teczka, automatycznie kierowane jest zapytanie do Biura
Informacji Kredytowej i na podstawie przyjętych informacji sza-
cowane jest ryzyko niespłacenia kredytu. Komputer przedsta-
wia propozycję przyjęcia, bądź odrzucenia wniosku. Zanim
tak opracowany wniosek kredytowy zostanie przekazany
do banku, sprawdzany jest jeszcze przez pracownika fabryki
pod kątem zgodności. W ten sposób przekazywany zostaje
elektroniczny wniosek wraz z dokumentacją z powrotem
do banku, z propozycją decyzji kredytowej do akceptacji
przez bank. Bilansowo kredyt pozostaje w księgach banku,
nie zostaje on przekazany do fabryki. 

PRZYCZYNY

Przyczyny powstania fabryk:
■ rosnące koszty personalne i utrzymania infrastruktury

w bankach
■ spadające marże banków w obszarze finansowania nie-

ruchomości i obsługi firm
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■ coraz niższa jest rentowność niektórych produktów 
■ rosnąca konkurencja
■ wymogi nadzoru bankowego oraz Bazylei (tworzenia

systemów oceny ryzyka, baz danych) 
■ dublowanie niektórych czynności bankowych przyczynia-

jących się do przedłużania procesu kredytowego.

NARZ¢DZIA FABRYKI KREDYTOWEJ

Fabryka kredytowa może wykorzystywać swoją pozycję,
wiedzę i doświadczenie, tworząc narzędzia umożliwiające
jej efektywne wykorzystanie swoich zasobów. Są to:

Shared Service Center
Shared Service jest modelem organizacyjnym, którego ce-

lem jest dostarczanie firmie wsparcia, i w którym usługi centrali
firmy, poszczególne obszary biznesowe, jednostki biznesowe
lub departamenty zostają połączone w jedną spójną specy-
ficzną jednostkę zorientowaną na potrzeby rynku (Center).
Na jej bazie mogą być budowane pojedyncze obszary biz-
nesowe, jednostki biznesowe lub departamenty, w zależności
od potrzeb (shared), aby utrzymać odpowiedni poziom usług. 

Utworzenie tzw. centrum usługowego (Shared Service
Center) wewnątrz własnej organizacji zapewnia ogranicze-
nie kosztów, zachowanie kontroli nad procesem oraz zatrzy-
manie zysków w firmie. Centra usługowe prowadzone są ja-
ko jednostki biznesowe, które są nastawione na obsługę
klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie procesów
pomocniczych. Na przykład może to być centrum obsługi
księgowej prowadzonej dla wielu spółek w grupie kapitało-
wej. Takie rozwiązanie w ocenie specjalistów daje oszczęd-
ności rzędu 20-40 proc., a inwestycja zwraca się po 3-4 la-
tach. Bardzo ważnymi priorytetami SSC są: przejrzystość
cen i kosztów, zarządzanie firmą, zorientowanie na klientów
(wysoka jakość usług), zorientowanie na rynek, benchmar-
king (ciągłe doskonalenie), zorientowanie na procesy (stan-
daryzacja) i tworzenie wartości dodanej.

Spin Off 
Spin off (ang. rozpinanie) – typ przedsięwzięcia restruktury-

zacyjnego, mającego na celu wydzielenie komórek organi-
zacyjnych ze struktury przedsiębiorstwa i tworzeniu na ich ba-

zie, przez indywidualnych przedsiębiorców wewnętrznych
(pracowników) lub zewnętrznych, odrębnych jednostek orga-
nizacyjnych, powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z or-
ganizacją macierzystą. To swoiste upraszczanie budowy we-
wnętrznej przedsiębiorstwa poprzez dezintegrację i oczysz-
czanie struktury ze zbędnych elementów wykorzystywane jest
zwłaszcza w procesie przekształcania dużych przedsię-
biorstw. Wydzielaniu w pierwszej kolejności podlegają ob-
szary działalności firmy niezwiązane bezpośrednio z jej pod-
stawową działalnością. W zależności od zakresu operacji
spin off można w efekcie uzyskać sieć podmiotów o różnym
stopniu zależności od firmy rodzimej i wpływu na nią tzn.: 
■ dywizje (segmenty)
■ centra zysków
■ centra kosztów
■ spółki zależne
■ samodzielne przedsiębiorstwa.

Wydzielenia komórek ze struktury organizacyjnej, a tak-
że ich stopniowe usamodzielnianie, może być źródłem ko-
rzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i pracowników no-
wych jednostek. Wśród korzyści restrukturyzowanego
przedsiębiorstwa wymienia się: 
■ zmniejszenie stanu zatrudnienia i spadek poziomu kosz-

tów związanych z utrzymaniem personelu
■ zmniejszenie stanu posiadanego majątku i związanych

z jego finansowaniem kosztów
■ ograniczenie czynności administracyjno–obsługowych

i związanych z nimi kosztów
■ uproszczenie struktury organizacyjnej, większa przejrzy-

stość powiązań i zależności
■ poprawa skuteczności i efektywności zarządzania przed-

siębiorstwem
■ wzrost elastyczności działania. 

Do korzyści osiąganych przez pracowników wydzielo-
nych komórek zalicza się: 
■ szansę rozpoczęcia działalności gospodarczej na wła-

sną rękę, angażując niewielki kapitał przy:
■ sprzyjających warunkach rynkowych
■ współudział we własności nowego przedsiębiorstwa
■ możliwość lepszych zarobków
■ większa pewność i stabilność zatrudnienia. 
Spin off upraszcza strukturę, oczyszcza ją ze zbędnych

elementów, zwiększając efektywność działania przedsię-
biorstwa, jak też powstałych na jego bazie nowych firm.

IT Outsourcing (ITO) 
Udostępnianie systemów informatycznych klientom, jego

zarządzanie i konserwacja:

Business Process Outsourcing (BPO)
Coraz częściej outsourcing jest strategią wykorzystywaną

przez firmy wychodzące na rynki międzynarodowe. Inwe-
stują one jedynie w te obszary działalności, które mają kry-
tyczne znaczenie w prowadzeniu biznesu, pozostałe funk-
cje są outsoursowane partnerom działającym na rynku lo-
kalnym, znającym jego specyfikę i skuteczne metody dzia-
łania. Dodatkową korzyścią wykorzystania tej strategii jest

Procesy, które mogą być prowadzone przez fabrykę kredytową
(informacja z raportu dot. wdrożenia fabryki kredytowej 
w niemieckich kasach oszczędnościowych „Sparkasse”).

Rodzaj procesu kredytowego Szczeble procesu kredytowego

Wstępna analiza Analiza bilansowa/wycena nieruchomości
Rating
Dokumentacja
Decyzja kredytowa

Zarządzanie portfelem Zarządzanie kredytem
Zarządzanie zabezpieczeniami
Kontrola zdolności kredytowej
Upomnienia

Zarządzanie ryzykiem Analiza portfela
Wczesna identyfikacja ryzyka

Transfer kredytów Przejmowanie kredytów 
w bilansie fabryki kredytowej
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unikanie wysokich kosztów inwestycji, na przykład na infra-
strukturę informatyczno-biurową i alokację tych środków
w podstawową działalność. Zjawisko to nosi miano Busi-
ness Proces Outsourcing (BPO). 

Insourcing
Przesuwanie dostępnych zasobów ludzkich z jednego

departamentu do innego w ramach tej samej jednostki orga-
nizacyjnej bądź grupy kapitałowej.

Usługa Full Processing – jest to usługa dla mocodawcy
umożliwiająca opracowanie całej dokumentacji kredytowej
i zarządzanie całym portfelem kredytów. Przy tej usłudze
mocodawcy zostają udostępnione zasoby techniczne i per-
sonalne. Mocodawcy pozostaje możliwość kontroli całego
procesu w każdym momencie. Opracowywanie procesów
bazuje wyłącznie na indywidualnie zawartych umowach
z mocodawcą. Na życzenie mocodawcy nastąpić też mo-
że przejęcie personelu przez fabrykę.

Usługa Part-Processing – Usługa ta ograniczona jest do wy-
branych przez mocodawcę części procesu kredytowego.
Przykłady takich usług to nowo pozyskany portfel klientów. Fa-
bryka przejmuje na siebie realizację nowego portfela, ze
szczególnym naciskiem na „obrabianie” wniosków kredyto-
wych, przygotowanie umów, przyjmowanie umów, ocenę
zdolności kredytowej klienta, zarządzanie zabezpieczeniami
klienta (zamówienie, rejestracja, zmiana, wycena). Opraco-

wywanie odbywa się głównie na systemach fabryki, możliwa
jest praca na systemach mocodawcy, np. jedna filia podłą-
czana jest do sieci fabryki. Korzyści dla mocodawcy to stan-
daryzacja opracowania kredytów, transparentność, podnie-
sienie jakości i minimalizacja ryzyka. 

Usługa Model Franchise – wydajność systemów IT jest
i pozostanie istotnym narzędziem wpływającym na wzrost
efektywności, wykorzystywanym przy opracowywaniu
wniosków kredytowych. Rozwój własnych systemów w ban-
kach wymusza znaczne nakłady na rozbudowę własnych
sieci, zwiększające się wymagania szybkości dostępu
do danych i ich przetwarzania, pojawiające się błędy przy-
czyniają się do zwiększania wydatków związanych z ich
implementacją. Fabryka może zaproponować własną plat-
formę na wynajem, oferując od razu wszystkie procesy or-
ganizacyjno-techniczne związane z procesem kredytowym.
Z platformy mogą korzystać pracownicy mocodawcy. Po-
przez ten model klient może osiągać zyski, korzystając
z obecnego personelu informatycznego, bądź zredukowa-
nego. Korzyści to szybka reakcja, krótkie cykle innowacji, ilu-
stracja nowych regulacyjnych wymagań i kompleksowych
systemów, połączona z niskimi kosztami. W przypadku nad-
wyżki personelu w procesie pozyskiwania klientów moco-
dawca może przesunąć swój niewykorzystywany personel
do fabryki. Dzięki czemu zatrudnieni są pracownicy po-
trzebni w danym momencie w firmie.

Produkty i usługi fabryki kredytowej.

Processing Services Technical Services Consulting Services       Value Added Services

Full Processing Franchising (zapewnienie platformy Ograniczona czasowo obecność zleceniodawcy 
pracy – E teczki) w procesie realizacji projektu 

Obsługa nowo Obsługa Korzyści Franchising E –teczka Korzyści Cosulting Value Added Korzyści
pozyskanych portfela Services Services
klientów
Pozyskanie Prowadzenie kont Zmniejszenie Zapewnienie Dostarczenie, Koncentracja Wspieranie Czasowo ograni- Konsulting:
dokumentów/ kredytowych. kosztów do 40%. infrastruktury, sprzęt, konser- na sprzedaży potencjalnych czony; zapewnienie minimalizacja
sprawdzenie Centrum serwi- Zmienność sprzętu, konser- wacja, dalszy produktów, mocodawców personelu do obsługi nakładów
dokumentów. sowe klienta. kosztów. Redukcja wacja, dalszy rozwój E-teczki nowoczesna i fazie decyzyjnej. kredytów i specyfi- na projekt mo-
Zapisanie danych, Zmiana klienta, kosztów IT. rozwój platfor- (skanowanie, platforma Rachunek czne wymagania codawcy/wy-
ocena zdolności zmiana zabezpie- Skrócenie czasu my obrabiania wskazywanie, obróbki/efekty dochodowości, zadaniowe instytucji, korzystanie
kredytowej, ocena czenia, dopaso- procesów/po- włącznie funkcjonalność produkcyjne, tworzenie projektu, obróbka następuje doświadczenia
zabezpieczenia, wanie oprocento- prawa zado- z wszystkimi Retrieval. ryzyko przenie- zarządzanie głównie na systemach firmy, krótki
sporządzenie wania/Karencja, wolenia klientów, modułami. Komponenty sienia sprzętu IT projektami, mocodawców okres projektu.
umowy, sprawdze- Raportowanie, definiowanie Moduł ASP. Work Flow. transfer projektu. Value Added
nie zabezpiecze- Elektroniczna jakości opraco- Wymagania: Dokumenty Projekty Service:
nia (hipoteka), archiwizacja wywania ■ Opcja Routing konsultacyjne wyrównanie
wypłata Cosourcing Model ASP dot. budowy mocy produk-

■ Sukcesywne własnych fabryk cyjnych,
przejście kredytowych specyficzne
do Full procesu, efekty projektu
definiowany (np. poprawa

Częściowy Processing obrót jakości danych
(obsługa pojedynczych kredytów) systemu)
Obsługa nowo Korzyści
pozyskanych 
klientów
Opracowanie Wydajność Krótkie czasowo
wniosku. Spraw- administracyjna wystandaryzo-
dzenie wniosku, (przypominanie), wana obróka,
włącznie sprawdzanie przejrzystość.
ze sprawdzeniem zdolności kredy- Podniesienie
danych, wycena towej osób jakości, minima-
nieruchomości, instytucjonalnych, lizacja ryzyka,
sprawdzenie dalsze opraco- outsourcing
zabezpieczenia, wywanie
wypłata (nadanie ratingu,

porównanie
z benchmar-
kingiem)

èród∏o: Aareal Hypotheken-Management.
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Usługa Elektroniczna teczka – usługa umożliwia zeskano-
wanie i przetransferowanie wszystkich dokumentów zwią-
zanych z opracowaniem kredytu, korespondencji w formę
bardzo czytelnej elektronicznej teczki. Daje to oszczędność
papieru, racjonalizację w procesie zarządzania aktami.
Stanowi składowy element usługi Full Processing.

Usługa Value Added Services – celem tej usługi jest zapew-
nienie mocodawcy dodatkowego personelu w momencie
krótkookresowej konieczności obsługi opracowywania kredy-
tów. Odbywa się na systemach mocodawcy. Dodatkowa
usługa to poprawa jakości danych. Doświadczenie firmy Aare-
al Hypotheken Management wykazało duże trudności instytu-
cji finansowych, z którymi współpracuje, m.in.: więcej niż 80%
wartości banków hipotecznych nie jest aktualna, dodatkowe
zabezpieczenia nie są zapisane w systemach i zaktualizowa-
ne. 10 do 15 % poczty nie trafia do adresatów z uwagi na nie-
dokładną opiekę nad danymi. Firma usługę tę realizuje, dostar-
czając odpowiedni know how, narzędzia. Klienci firmy specja-
lizują się w sprzedaży kredytów na rynku kapitałowym po-
przez ich przekształcanie w papiery wartościowe lub też za-
rządzanie NPL (Non Performing Loans). Bez dobrej jakości
danych utrudniona będzie emisja papierów wartościowych.
Stąd zaproponowano poprawienie jakości danych poprzez: 
■ digitalizację posiadanych teczek kredytowych (electronic

data rom), przygotowanie teczek, dzięki czemu zapew-
nione jest równolegle ich sprawdzenie przez inwestorów

■ wspieranie migracji (special servicing – usługa związa-
na z ratingiem), w szczególności dotyczące księgowania
kredytów, zarządzania kontami i procesami kredytowymi.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
FABRYKI KREDYTOWEJ

Stworzenie fabryki kredytowej umożliwiło instytucjom fi-
nansowym rozwijanie innych usług powiązanych z proce-
sem kredytowym, jak rating, sekurytyzacja (ułatwienie stnda-
ryzacji portfela kredytowego), raporty dot. procesu kredyto-
wego (jego wydolności, ułatwienie monitoringu, propono-
wanie nowych procesów zmniejszających koszty).

Firmy tworzące fabryki kredytowe uzyskują możliwość wpły-
wu na wystandaryzowanie portfela bankowego, a co za tym
idzie, przygotowanie go do sekurytyzacji, nadania wewnętrz-
nego ratingu, kontroli procesu kredytowego, obniżenia kosztów
operacyjnych, obniżenia ryzyka kredytowego oraz propono-
wania swoim klientom platform informatycznych. 

CHARAKTERYSTYKA FABRYK 
KREDYTOWYCH NA ÂWIECIE

Z uwagi na różne uwarunkowania krajowe i międzynaro-
dowe dotychczasową działalność fabryk kredytowych,
bądź instytucji przypominających ich działalność, należy
pogrupować na instytucje wg następującego schematu:
■ struktura udziałowa (państwo, kapitał prywatny)
■ liczba obsługiwanych instytucji finansowych (ta sama bran-

ża, np. środowisko spółdzielczo-bankowe, firm ubezpie-
czeniowych, firm doradczych)

■ specjalizacja w obsłudze wybranych linii biznesowych in-
stytucji finansowych (np. kredyt konsumencki, kredyty
mieszkaniowe, kredyty dla małych i średnich przedsię-
biorstw, rozliczenia płatności)

■ obsługa instytucji finansowych wewnątrz jednej grupy ka-
pitałowej, bądź całych branż 

■ decyzyjność w udzieleniu kredytu – podejmowanie samo-
dzie-lnych decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosku kre-
dytowego lub proponowanie podjęcia decyzji kredytowej.
Z uwagi na trudności z dostępem do niektórych informacji,

raport dotyczyć będzie tylko Niemiec i USA, chociaż podob-
ne rozwiązania funkcjonują w Australii, Anglii, Kanadzie.

NIEMCY

W Niemczech pierwsze fabryki kredytowe (niem. Kredi-
twerk, ang. Financial Processing Factory) powstały pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
■ Norisbank w Norymberdze stworzył platformę easyCredit

dla banków spółdzielczych (Raiffaisenbanken), której celem
ma być fabryka dla kredytów konsumenckich. Jednym
z głównych argumentów na rzecz stworzenia takiej platfor-
my jest oszczędność wynikająca z budowy jednego syste-
mu informatycznego. Oczekuje się, że na jednej racie kredy-
tu w wysokości 8700 euro, po odjęciu kosztów związanych
z jego obsługą, bank powinien zarobić 225 euro. Przy ko-
rzystaniu z usług fabryki zysk powinien wynieść 378 euro. 

■ Pojawiły się też fabryki kredytowe, które mają możliwość
podejmowania decyzji w odniesieniu do kredytów miesz-

Tabela. Organizacja, procesów i zasobów ludzkich.

Zorientowane Pracownicy Reglamentowane Adekwatny
na procesy ze zdefiniowa- wystandaryzo- proces 
kredytowe nymi rolami/ wane i zautomaty- tworzenia 
organizacje systemowo zowane ada- miejsca pracy
kredytowe ustalone ptacje/Procesy

kompetencje/
nowe profile

Organizacyjny Opcja podziału Dostęp do teczek Właściciel 
podział, pracy kredytowych procesu 
Call-/Service obrabiania w oparciu /Pomysły/
–Center procesu o proces/scan
i obróbka on demand
kredytowa
Zbieżność Specjalizacja Wydajność Transparentność
zapotrzebo- pracowników zorientowana procesów
wania pracy (Produkty, na systemy i ich wydajności
i jakości Standardowe motywujące

Procesy/
kompleksowe

èród∏o: Aareal Hypotheken-Management

Tabela. Techniczna struktura fabryki.

SAP-CML Sterowanie Elektroniczna Zautomatyzowane
(System księgowo- Work flow teczka aplikacje
-kredytowy) Biura Informacji 

Kredytowej

Moduł raportujący Automatyczna Standardowa „DocModule”
wycena komunikacja
wartości pocztowa/system

zawierania umów
Moduł liczący Centralny druk Scoring/rating System transferu 

kredytu

èród∏o: Aareal Hypotheken-Management.
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kaniowych samodzielnie stworzona przez grupę Dresdner
Banku i Allianz.

■ Tworzone są fabryki w ramach związków, branż. Stworzy-
ły ją banki wchodzące w skład związków spółdzielczych
(Volksbanken Genossenschaftsbanken). Firmą zarządzają-
cą fabryką kredytową jest Aareal Hypotheken-Manage-
ment. Oferta Aareal Hypotheken-Management GmbH
obejmuje obsługę kredytową i jego administrację w obsza-
rze finansowania nieruchomości. Skierowana jest do ban-
ków i firm ubezpieczeniowych. W celu redukcji kosztów
procesu kredytowego i przyspieszenia obsługi umów, stwo-
rzono system COSA – w pełni zautomatyzowaną obsługę
kredytową. Aareal Hypotheken-Management GmbH pro-
wadzi jako pełną obsługę i zarządza nią w imieniu klienta
całego portfela kredytowego. W skład usługi wchodzą:
poprawianie jakości danych kredytowych, ocena ryzyka
i zarządzanie kredytami przeterminowanymi. Cel ten reali-
zowany jest poprzez zautomatyzowanie procesu kredyto-
wego przy pomocy przetestowanego i skalowanego sco-
ringu kredytowego, umożliwiającego zarządzanie kartami
kredytowymi, portfelem kredytowym oraz elektronicznego
archiwum dokumentacji kredytowej. W chwili obecnej ko-
rzystają z jej usług wg informacji prasowych następujące
banki Bausparkasse Schwaebisch Hall, Hypo Real Estate
Bank AG. Z dostępnych informacji prasowych firmy Aareal
wynika, że obecnie zarządza 130000 umowami kredyto-
wymi i portfelem wielkości ok. 8 mld euro). 
Firma Aareal, w porozumieniu z amerykańskim koncer-
nem General Motors, powołała firmę GMAC-RFC, której
celem jest skupianie kredytów i przekształcanie ich w pa-
piery wartościowe, które następnie w formie Asset Bac-
ked Securities sprzedawane są na rynku kapitałowym.

■ W Niemczech powstaje jeszcze jedna fabryka kredyto-
wa budowana przez kasy oszczędnościowe. Również
KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau – państwowa fir-
ma udzielająca gwarancji na realizowane projekty infra-
strukturalne i dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) roz-
waża stworzenie fabryki kredytowej wspierającej
przy pomocy państwa udzielanie kredytów dla MSP. 

■ Bank Hipoteczny Euro Hypo AG powołał spółkę Prompter
AG (fabryka kredytowa) do zarządzania swoim portfelem.
W chwili obecnej Prompter zarządza 35 tys. kredytów, 
a jego firma–matka ma jeszcze 300 tys. kredytów.
Uczestniczące w tym procesie firmy oczekują dużych reduk-

cji kosztów. Szacuje się, że w obszarze administracji i zarzą-
dzania portfelem kredytowym zmniejszenie kosztów może się-
gnąć nawet 40%. Z dostępnych wypowiedzi w prasie i wstęp-
nych opinii przedstawicieli banków wynika, że w Niemczech
powstać może nawet do czterech-pięciu takich fabryk. W opi-
nii Axel A. Weber (Prezes Deutsche Bundesbank) wynika, że
prywatne fabryki kredytowe mogą wpłynąć na znaczącą re-
dukcję kosztów związanych z administrowaniem portfela ban-
ków. Odnosił się krytycznie do stworzenia jednej wielkiej pań-
stwowej fabryki realizowanej prze KFW1.

Pojawiają się też krytyczne opinie, np. Związek Banków
Niemieckich (Bundesverband der Deutschen Banken) pod-
chodzi do idei fabryk kredytowych z dużym dystansem.

W jego opinii fabryki takie mogą zafunkcjonować, gdy2: 
■ zrealizowany będzie szeroko pojęty proces standaryza-

cji, w dużej mierze utrudniony różnymi systemami opera-
cyjnymi w bankach

■ ich funkcjonowanie może być utrudnione przepisami
prawnymi i problemami technicznymi. 

USA

W odróżnieniu od Niemiec, pierwsze fabryki kredytowe
powstawały w USA na początku lat 90. XX wieku. Strate-
gia banków w Ameryce koncentruje się na outsoursowaniu
niektórych czynności do firm zewnętrznych. Z dostępnych
informacji wynikało, że mało było banków, które zakładały
własne fabryki kredytowe. Jeśli tworzyły je, to tylko w ra-
mach dużych grup, licząc na efekty skali. Oprócz nich funk-
cjonują firmy zewnętrzne, które oferują swoje usługi w ra-
mach standaryzacji portfela, elektronizacji obiegu doku-
mentów oraz automatyzacji procesu kredytowego.
W chwili obecnej na rynku amerykańskim jest takich firm
ok. 70. Z raportu Boston Consulting Groups, analizujące-
go konkurencyjność banków na rynku amerykańskim wyni-
kało, że outsourcing może zredukować zmienność docho-
dów związaną z biznesem i przyczynić się do wzrostu do-
chodów w ciągu cyklu stopy procentowej. Jeśli instytucja fi-
nansowa przekona się, że przyszłość długoterminowa
przemysłu należy do instytucji finansowych z małą pozycją
kosztową lub ich strategia jest skoncentrowana na dystry-
bucji kredytów zamiast na ich produkcji, to lepiej jest zlecać
zadania na zewnątrz. 

Stworzenie fabryk kredytowych w amerykańskich instytu-
cjach finansowych spowodowało przyspieszenie podejmo-
wania decyzji kredytowych z kilku dni w przypadku małych
kredytów do kilku godzin. W jednym z banków kredyty
wielkości do 250 tys. USD decyzję podejmowano w cią-
gu 24 godzin. Dzięki wystandaryzowaniu procesów kredy-
towych klient zobowiązany jest jedynie do wypełniania
dwóch prostych formularzy: jednego formularza aplikacyj-
nego i drugiego finansowego.

Z dostępnych prezentacji firm oferujących takie usługi i in-
formacji prasowych wynika, że zastosowanie rozwiązań
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w postaci fabryki kredytowej przyczyniło się do: zmniejsze-
nia kosztów obsługi serwisowej kredytu o 38%, zmniejsze-
nia kosztów procesu kredytowego o 35-41%, zmniejszenia
czasu analizy dokumentacji kredytowej o 70%. Wg raportu
jednego z dostawców usług informatycznych umożliwiają-
cych zwiększanie efektywności zarządzania procesów kre-
dytowych w bankach udało się zmniejszyć:
■ koszty całego procesu kredytowego z 1400 USD

do 900 USD
■ zmniejszenie czasu przeglądania dokumentacji kredyto-

wej i przepływu dokumentacji o 41% oraz zmniejszenie
wskaźnika błędów do prawie 0.

ANGLIA

W Anglii firma Abbey National przekazała na zewnątrz
wiele swoich czynności związanych z zarządzaniem port-
felem kredytów hipotecznych, zostawiając jednak w centra-
li banku  kilka wrażliwych obszarów, jak szacowanie kredy-
tów, bezpieczeństwo dokumentów.

Regulacje nadzorcze
Komitet Bazylejski w opracowaniu dot. outsourcingu odno-

sił się do powstałych w Niemczech fabryk kredytowych.
Z przedstawionej opinii wynikało, że w Niemczech podejmo-
wane były próby przenoszenia na fabryki kredytowe, oprócz
obsługi portfela kredytowego, także podejmowanie decyzji
o udzieleniu kredytu. Komitet, oceniając, stwierdził, że:
■ outsourcing decyzji kredytowych jest dozwolony tylko,

gdy nie osłabia możliwości dokładnego zarządzania ry-
zykiem przez instytucje finansowe

■ dostawca usługi outsourcingowej musi spełniać ostre wymo-
gi standaryzacyjne ze szczególnym naciskiem na wycenę 
i możliwością jej weryfikacji oraz kryteriów oszacowania.
Systemy obecnie używane przez instytucje finansowe umoż-
liwiają taką praktykę jedynie w przypadku wystandaryzo-
wanego biznesu z obszaru bankowości detalicznej.

ROLA I MO˚LIWOÂCI ROZWOJU FABRYK KREDY-
TOWYCH W POLSCE – KORZYÂCI SKALI DLA
SEKTORA BANKOWEGO 

Korzyści z fabryk kredytowych w procesie 
zarządzania instytucji finansowej
■ Instytucje finansowe przez industrializację swoich procesów

biznesowych podnoszą efektywność zarządzania kosztami
firmy. Stworzenie fabryki kredytowej oznacza zmianę funkcji
procesów biznesowych. Klient banku „dotyka” procesów,
które przynoszą mu satysfakcję. Procesy są ustawicznie auto-
matyzowane i stale udoskonalane. 

■ Dzięki koncentracji na najważniejszych obszarach bizne-
su, firmy osiągają znaczną przewagę konkurencyjną.

■ Określenie korzyści konkurencyjnych firmy zapewnia odsu-
wanie obszarów nieprzynoszących dochodów. Posiadanie
własnej sieci niekoniecznie musi być korzyścią. Stąd fabryka
kredytowa zapewnia: jedną platformę podejmowania de-
cyzji kredytowej i może być partnerem dla banków jako in-

stytucja outsoursingowa, centralizację bankowo specyficz-
nych czynności, upraszcza migrację danych z finansowania
nieruchomości do kredytów dla firm przez użytkowanie do-
tychczas istniejącej struktury i doświadczeń.

■ Standardowe procesy, które nie są dla klientów istotne
przy korzystaniu z usług finansowych, powinny zostać out-
soursowane.
Standaryzacja produktów i automatyzacja procesów bizne-
sowych przyczyniają się do przejrzystości i umożliwiają po-
równywanie. Przez zewnętrzny benchmarking przygotowy-
wane są decyzje o outsourcingu, unikanie tworzenia podwój-
nych systemów i oszczędzanie czasu na podjęcie decyzji.

■ Tylko efekty skali mogą przyczynić się do rentowności fa-
bryk kredytowych.

■ Jedną z głównych zalet fabryki kredytowej jest możliwość
zaproponowania usług poprzez dostarczenie wystanda-
ryzowanego oprogramowania działającego na zasa-
dzie tworzenia łańcuchów. Umożliwi to modelowanie
na pulpicie komputera:
■ modelowanie produktu
■ modelowanie usług finansowych
■ moduł procesów łańcuchowych/Modelowanie proce-

sów kredytowych.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii informa-
tycznej, standaryzacji procedur bankowych procesów
udzielania i zarządzania kredytami, możliwe będzie za-
proponowanie użytkownikom elektronicznego modułu
modelowania procesu kredytowego. Przeznaczony on
będzie dla osób tworzących i modyfikujących szablony
procedur kredytowych. Dzięki graficznej prezentacji mo-
delowanych procesów, odpowiedni program edytujący
pozwali wykonywać tę czynność szybciej i w wygod-
niejszy sposób. Użytkownik będzie miał możliwość bły-
skawicznego zorientowania się w strukturze procesu
i przejścia do edycji poszczególnych jego elementów.

■ modelowanie interfejsów.
Duża liczba systemów informatycznych użytkownika
i różnych aplikacji wymagać będzie tworzenia połą-
czeń między nimi, np.: BIK, system płatności, system dru-
kowania, system księgowy, system kasowy, MS Office,
Mail itp.

■ elektronizacja obiegu dokumentów (workflow).
Stworzenie aplikacji umożliwiającej zmniejszenie kosz-
tów wykorzystania dokumentów papierowych, dokumen-
tacji kredytowej.

Wnioski dla sektora bankowego
Ostra konkurencja będzie wymagała od banków kon-

centrowania się na sprzedaży i rozwoju swoich produk-
tów. Zarządzanie portfelem bankowym będzie genero-
wało coraz wyższe koszty przyczyniające się do obniże-
nia rentowności produktów. Rozwiązaniem mogącym
ograniczyć koszty, może być fabryka kredytowa przejmu-
jąca na siebie czynności zastrzeżone dotychczas tylko
dla banków i centralizująca zarządzanie portfelem kredy-
towym banku (back office). Wnioski dla Polski mogą być
następujące:
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■ Z doświadczeń zachodnich wynika, że klienta z bankiem
wiązać będą tylko cztery czynniki: cena usługi, szybkości
jej świadczenia, jakość oraz wygoda. 

■ W Polsce nie powstała do tej pory ani jedna fabryka kredy-
towa, chociaż pierwsze takie próby zostały już podjęte. Np.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe stworzyły
taki system. Należy jednak oczekiwać, że w perspekty-
wie 2-3 lat, z powodu narastającej konkurencji, konieczne
będzie stworzenie takiego instrumentu. Większość banków
nie dysponuje scentralizowanymi systemami zarządzania
portfelem, dotyczy to w szczególności dużych banków.
W procesie standaryzacji wdrażany jest w chwili obecnej
scoring, ale jest on dopiero we wczesnej fazie budowy; nie-
które banki nie wykalibrowały jeszcze kart scoringowych.

■ Istnieje Biuro Informacji Kredytowej, System Analiz i Moni-
torowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, które narzu-
ciły bankom standardy zakresu danych i wymiany infor-
macji. Wdrażana jest elektronizacja ksiąg wieczystych. 

■ W wyniku zautomatyzowania wielu czynności procesu
kredytowego zwolnieni zostaną i przesunięci do dzia-
łów sprzedaży pracownicy z działów zajmujących się
obsługą portfela. 

■ Uelastycznienie procesu zarządzania personelem
w okresach zwiększonej sprzedaży i w okresach małego
zainteresowania klientów produktami banku.

■ Brak jest jednolitych standardów oceny zdolności kredy-
towej klienta, czasu opracowywania wniosku kredytowe-
go i całego procesu, standardów procedur procesu kre-
dytowego (przynajmniej ich ewolucja i korzystanie w ban-
kach nie zostały dokładnie zbadane).

■ Budowa fabryki kredytowej w Polsce powinna być po-
przedzona analizą procesów kredytowych i wynikających
z tej analizy wniosków dot. szeroko pojętej standaryzacji 

■ Powstanie fabryki kredytowej wiązać się może z koniecz-
nością zanalizowania odpowiednich regulacji obowiązu-
jących w kraju, w tym w szczególności dot. outsourcingu,
ochrony danych osobowych, regulacji nadzoru. 

■ Stworzenie fabryki kredytowej wymagać będzie doboru
odpowiedniego oprogramowania, systemu informatycz-
nego, z uwagi na ogromną liczbę różnych systemów in-
formatycznych w bankach.
Obserwując doświadczenia krajów zachodnich moż-

na przewidywać, że rozwój fabryk kredytowych w Polsce
powinien przyjmować następujące scenariusze:
■ fabryki kredytowe będą tworzone indywidualnie przez

banki w celu zmniejszania i optymalizacji kosztów, nie bę-
dą one tworzone wraz z innymi bankami – konkurentami
z uwagi na obawy przed naruszeniem jawności informa-
cji biznesowych (niektóre banki w Polsce dysponują już
scentralizowanymi jednostkami do zarządzania portfe-
lem, bądź znajdują się na zaawansowanym etapie wdra-
żania takich roziwązań)

■ fabryki kredytowe będą tworzone dla większych grup
bankowych np. banki spółdzielcze, umożliwiając im zna-
czące zmniejszenie kosztów administracji kredytów i osią-
gania przez to efektu skali

■ obecność zagranicznego kapitału w polskim sektorze
bankowym oznaczać może narzucanie z kolei ich wła-
snych, wypracowanych w kraju pochodzenia standardów
związanych z budową fabryk kredytowych
■ W tym punkcie należałoby się zastanowić czy specyfi-

ka poszczególnych obszarów biznesu bankowego, np.
sektor finansowania rynku nieruchomości, nie powinien
być regulowany standardem krajowym, co umożliwiało-
by stworzenie takiej fabryki, której usługi można by pro-
ponować poszczególnym bankom, także komercyjnym. 

Rozwiązania związane z funkcjonowaniem fabryki kredy-
towej mogłyby być ponadto zaproponowane innym instytu-
cjom finansowym, np. firmom ubezpieczeniowym firmom bu-
dowlanym, instytucjom samorządu terytorialnego, służbie
zdrowia, rządowi – nie bez znaczenia jest wdrażany
w chwili obecnej system informatyczny, tzw. e-government,
jako samodzielna jednostka proponująca rozwiązania mini-
malizacji kosztów, procedur i biurokracji. ■
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