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pobierania danych z rachunków 
bankowych, która doprowadziła 
do rozkwitu internetowych apli-
kacji PFM rozwijanych przez nie-
zależnych od banków dostawców. 
Istotną rolę w tym procesie ode-
grali wyspecjalizowani pośredni-
cy, tacy jak Yodlee, nawiązujący 
współpracę z bankami lub dosko-
nalący technikę screen scraping 
(pobierania danych „w imieniu 
użytkownika” z serwisów banko-
wości internetowej).
Pod koniec pierwszej dekady 
XXI w. internetowe aplikacje PFM 
prześcignęły możliwościami sa-
modzielne programy do zarządza-
nia finansami osobistymi, a w ser-
wisach bankowości internetowej 

Inteligentny finansowy asystent  
– przyszłość systemów PFM?

Narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi funkcjonują już ponad trzy dekady. 
Początkowo były zupełnie samodzielnymi aplikacjami, czerpiącymi z wzorów bliższych finansom 
przedsiębiorstw niż domowej buchalterii. Dziś coraz ściślej integrują się z rachunkami bankowymi 
i stawiają sobie za zadanie dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji ułatwiających podejmowanie 
racjonalnych decyzji finansowych.

coraz częściej swoje miejsce mia-
ła osobna zakładka służąca anali-
zie przychodów i rozchodów. Na 
rynku pojawiły się aplikacje mo-
bilne uzupełniające internetowe 
narzędzia PFM, dające szybki do-
stęp do historii transakcji i pozwa-
lające śledzić realizację budżetów.
Na polskim rynku narzędzia PFM 
rozpowszechniły się dopiero kilka 
lat temu. Wprawdzie już pierwsza 
fala rozwoju bankowości interne-
towej przyniosła ze sobą interesu-
jące eksperymenty (np. Multiport 
– serwis agregacji rachunków pro-
wadzony przez BRE), ale większe 
zainteresowanie wzbudziły do-
piero projekty z czasów tzw. „Web 
2.0”. Wtedy nastąpił wysyp nieza-

leżnych aplikacji internetowych 
(standalone PFM), z których część 
funkcjonuje do dzisiaj. 
W 2010 r. narzędzia zarządzania fi-
nansami po raz pierwszy zintegro-
wano z bankowością internetową, 
a palma pierwszeństwa przypadła 
Meritum Bankowi. Banki odświeża-
jące swoje serwisy dla klientów de-
talicznych coraz chętniej sięgały po 
PFM, zazwyczaj jednak wyznacza-
jąc tej funkcji wydzielone miejsce 
– niezależne od historii transakcji. 
W kolejnych latach byliśmy świad-
kami debiutu pierwszej aplikacji 
bankowej korzystającej z agregacji 
rachunków (Alior Sync) i przerwa-
nia „chińskiego muru” pomiędzy ra-
chunkiem a PFM (nowy mBank).
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Za symboliczny początek rozwo-
ju aplikacji PFM (personal finance 
management) można uznać rok 
1984, gdy na rynku zadebiutowała 
pierwsza wersja aplikacji Quicken. 
Pierwsze narzędzia wymagały spo-
rego nakładu ręcznej pracy – użyt-
kownik musiał sam odnotowywać 
wszystkie wydatki, przypisywać im 
kategorie i uzgadniać zapisy z hi-
storią rachunku bankowego. 
Nową jakość przyniosło dopie-
ro rozpowszechnienie się banko-
wości internetowej. Na przełomie 
wieków niektóre amerykańskie 
instytucje zaczęły wprowadzać 
do systemów transakcyjnych 
funkcje analizy wydatków. Jed-
nocześnie pojawiła się możliwość 
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Ewolucja PFM  
– 3 najważniejsze trendy
Racjonalne zarządzanie finansami 
osobistymi wymaga sporej dozy 
determinacji i samokontroli. Na-
rzędzia PFM początkowo skiero-
wane były przede wszystkim do 
zaawansowanych użytkowni-
ków, którzy dysponowali odpo-
wiednią wiedzą i samozaparciem, 
ale szukali sposobu na przenie-
sienie finansowej buchalterii do 
środowiska  e lektronicznego. 
Z czasem kolejne funkcje zdejmo-
wały z nich ciężar najbardziej nie-
wdzięcznych zadań. 
Automatyzacja pobierania da-
nych (dzięki importowi informacji 
z banków lub połączeniu z histo-
rią rachunku w aplikacjach do-
starczanych przez banki) umoż-
l iwi ła  uproszczenie  procesu 
konstruowania zestawienia prze-
pływów pieniężnych. Temu same-
mu celowi służy automatyczny 
podział na kategorie – algorytmy 
bazujące na analizie opisów trans-
akcji (w tym kodach MCC) i uczące 
się dzięki korektom wprowadza-
nym przez użytkownika sprawia-
ją, że uproszczony cash flow moż-
na stworzyć niemalże bez ludzkiej 
ingerencji. Następny krok w tej 
dziedzinie należeć może do apli-
kacji mobilnych, umożliwiających 
skanowanie paragonów i odnoto-
wywanie wydatków na bieżąco. 
Wspieranie decyzji finansowych 
jest logicznym rozwinięciem ana-
litycznych funkcji narzędzi PFM. 
Początkowo zakładano, że klient, 
który zdefiniuje budżety i prze-
śledzi cash flow, będzie w stanie 
samodzielnie wyciągnąć ze zgro-
madzonych informacji przydatne 
wnioski. Masowy użytkownik apli-
kacji PFM nie ma szerokiej wie-
dzy dotyczącej finansów i własnej 
wizji ich prowadzenia, oczekuje 
wsparcia i porady na niemal każ-
dym poziomie zaawansowania. 
Z punktu widzenia przeciętnego 
klienta banku wykres obrazujący 
kierunki wydatkowania pieniędzy 

nie wnosi ze sobą istotnej warto-
ści dodanej. Dopiero uzupełniony 
o informację np. o tym, że tempo 
wydatków jest wyższe niż zazwy-
czaj albo że pojawia się margines 
pozwalający na odłożenie pewnej 
sumy jako oszczędności, staje się 
istotnym drogowskazem.
W aplikacjach PFM coraz czę-
ściej pojawiają się zatem, obok 
elementów analizy, instrumen-
ty diagnozy problemów finanso-
wych i narzędzia prognostyczne. 
Projekcje cash flow („zabraknie ci 
pieniędzy przed 25-tym”), alerty, 
wskaźniki „finansowego zdrowia” 
i propozycje tworzenia zautoma-
tyzowanych strategii (np. odkła-
dania środków na wydzielony ce-
lowy rachunek) mają potencjał 
wzmocnienia motywacji użyt-
kownika i, w konsekwencji, przy-
wiązania go do oferowanego roz-
wiązania PFM.
Do ważnych trendów zmienia-
jących obraz aplikacji PFM za-
liczyć należy także specjalizację 
i poszerzanie horyzontu czasowe-
go wspieranych decyzji finanso-
wych. Najbardziej zaawansowane 
narzędzia wyszły poza podstawy 
zarządzania finansami – tworze-
nie zestawienia przepływów pie-
niężnych i budżetu. Strategicz-
ne aplikacje PFM wspomagają 
wychodzenie z zadłużenia (np. 
ReadyForZero) lub planowanie 
oszczędności emerytalnych (jak 
np. robo-doradcy typu Personal 
Capital lub Betterment). Automa-
tyzacji podlega nie tylko pobie-
ranie i analiza danych, ale także 
transakcje – odkładanie nadwy-
żek, spłata długów.

Następny krok  
– zarządzanie bez buchalterii?
Logikę rozwoju narzędzi wspo-
magających zarządzanie finan-
sami osobistymi porównać moż-
na,  nieco  z  przymrużeniem 
oka, z procesami zachodzącymi 
w dość odległej dziedzinie – mo-
toryzacji. Samochodowe kokpity 

wyposażono najpierw w systemy 
na bieżąco analizujące i prezentu-
jące w czytelnej formie parametry 
jazdy (wskaźniki, komputery mie-
rzące zużycie paliwa, odległość). 
Później pojawiły się narzędzia 
wspierające kierowcę w różnych 
zadaniach – utrzymanie prędko-
ści, pasa ruchu, nawigację do celu. 
Kolejnym krokiem jest „autopilot”, 
reagujący na bieżąco na sytuację 
na drodze i wyręczający człowie-
ka w większości zadań.
Obserwując innowacje pojawia-
jące się w ostatnim czasie na ryn-
ku rozwiązań PFM można odnieść 
wrażenie, że „finansowa Tesla” 
jest coraz bliżej. Twórcy aplikacji 
coraz częściej sięgają po techni-
ki machine learning, pozwalające 
stworzyć model finansowych za-
chowań użytkownika bez zmu-
szania go do samodzielnego bu-
dowania sztywnych budżetów 
i limitów. Algorytmy pozwalają 
wychwycić ważne zdarzenia (np. 
niestandardowe odchylenia we 
wzorach wydatków) i poinformo-
wać o nich użytkownika bez zasy-
pywania go niepotrzebnie szcze-
gółowymi danymi.
Przykładem takiego, niezbyt in-
wazyjnego rozwiązania może być 
asystent PULSE26 – jedna z funk-
cji bankowości mobilnej w N26. 
Podobnie jak powiadomienia Go-
ogle Now podpowiadające np. 
kiedy należy ruszyć w drogę, by 
zdążyć na spotkanie, PULSE26 
serwuje informacje i wskazówki 
dotyczące finansów osobistych. 
Może to być np. dyscyplinujące 
przypomnienie o kwocie wydanej 
do tej pory na restauracje, zaser-
wowane w momencie, gdy klient 
wchodzi do lokalu, albo podsu-
mowanie sytuacji budżetu. Zbiera 
przy tym informację zwrotną od 
użytkownika, który może ozna-
czyć szczególnie przydatne po-
wiadomienia.
Hasło „sztuczna finansowa inteli-
gencja” pojawia się coraz częściej 
w demonstracjach startupów, 

które zapewne nieco na wyrost 
chwalą się rewolucyjnym podej-
ściem do wspomagania zarządza-
nia finansami osobistymi. Przy-
kładem może być Digit, biznes, 
w który zainwestował m.in. fun-
dusz Google Ventures. Aplikacja 
uczy się zwyczajów użytkownika 
obserwując transakcje wykony-
wane na podłączonym rachunku 
bankowym. Co kilka dni „podbie-
ra” niewielką kwotę i przekazu-
je ją na rachunek oszczędnościo-
wy. Kwota ustalana jest tak, aby 
klient nie zauważył ubytku w bu-
dżecie – podpowiada ją uczący 
się algorytm. Na europejskim ryn-
ku podobny pomysł zaprezento-
wał niemiecki Clinc.

Niewidoczny PFM
Można postawić tezę, że wraz z ro-
snącą rolą smartfonów i wcho-
dzeniem w dorosłość pokolenia, 
które wychowało się z telefo-
nem w ręku coraz wyraźniejszy 
będzie podział na aplikacje PFM 
„taktyczne”, dające szybką synte-
tyczną informację o sytuacji płyn-
nościowej i automatyzujące za-
dania związane z planowaniem 
wydatków oraz rozbudowane 
„narzędzia strategiczne”. Te dru-
gie tworzone będą z myślą o bar-
dziej wymagającym, zaawanso-
wanym użytkowniku. 
Regulacje PSD2 stworzą środo-
wisko, w którym niebankowe 
narzędzia PFM zyskają stabilne 
podstawy rozwoju – do tej pory 
pobieranie danych od dostaw-
ców  rachunków  bankowych 
i płatniczych mieściło się w sza-
rej strefie rynku. Dla banków bę-
dzie to oznaczało konieczność 
ponownego zdefiniowania roli 
aplikacji PFM w gamie świadczo-
nych usług. Ich atutem jest za-
ufanie klienteli – finansowy au-
topilot oferowany przez bank 
będzie zapewne budził mniej 
kontrowersji niż podobny rewo-
lucyjny koncept reklamowany 
przez startup z branży fintech. ▪


