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czas na biznes placówka bankowa

Któ! z nas nie chcia"by pokierowa# w"asnym 
bankiem i obraca# niebotycznymi sumami 
przep"ywaj$cych przez niego %rodków? Niestety, 
jest to przedsi&wzi&cie o niebywa"ej wr&cz skali 
skomplikowania, które mo!na porówna# do 
!ywego organizmu funkcjonuj$cego jako jeden 
z wa!nych organów zapewniaj$cych ka!dej 
gospodarce niezb&dny do funkcjonowania 
przep"yw %rodków pieni&!nych. Na szcz&%cie 
istniej$ rozwi$zania pozwalaj$ce poczu# 
namiastk& zarz$dzania wielk$ instytucj$ 
finansow$. Umo!liwia to prowadzenie w"asnej 
placówki bankowej, która – jak si& okazuje 
– nie jest przedsi&wzi&ciem ani specjalnie 
skomplikowanym, ani kosztownym w za"o!eniu.

Charakterystyka rynku

Analizuj$c rynek us"ug bankowych, nie sposób nie rozpatrywa# go przez 
pryzmat niedawnego kryzysu ekonomicznego. Co zaskakuje, nie odbi" si& 
on a! takim pi&tnem w polskiej bran!y jak w pozosta"ych krajach Unii Eu-
ropejskiej. Podczas gdy zaufanie do instytucji bankowych i finansowych 
spad"o tam drastycznie, w Polsce utrzymuje si& na zaskakuj$co wysokim 
poziomie. Oko"o 73% klientów wystawi"oby swoim bankom ocen& dobr$ lub 
bardzo dobr$. Do tego najwy!szego w Europie i trzeciego w %wiecie wyniku 
przyczyni"y si& mniej dotkliwe skutki globalnego kryzysu gospodarczego, 
które nie wp"yn&"y zbyt negatywnie na krajowe podmioty i polskie oddzia"y 
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zagranicznych instytucji. Poza tym polscy klienci maj! mniejsze wymagania 
w stosunku do swoich banków, wi"c ewentualne rozczarowania by#y tak$e 
mniej znaczne.

Polscy klienci s! grup! do%& lojaln!. A$ 48% z nich korzysta z us#ug tylko 
jednego banku, za% ponad 80% z nie wi"cej ni$ trzech. Liczba posiadanych 
przez statystycznego klienta produktów wynosi ok. 2,6 co jest wynikiem 
ni$szym od %redniej europejskiej wynosz!cej 2,9. Je$eli klienci zmieniaj! 
bank na inny, to robi! to g#ównie z przyczyn cenowych. Najwi"cej klientów 
– 89% – zadowolonych jest z us#ug bankowo%ci elektronicznej, 80% z obs#ugi 
w oddzia#ach, natomiast po ok. 50% z bankowo%ci mobilnej i call center.

Polski sektor bankowy jest w porównaniu z innymi krajami wci!$ niedoj-
rza#y. Jak pokazuj! ró$ne badania, czeka go sukcesywny rozwój dzi"ki coraz 
lepszym produktom wprowadzanym na rynek oraz rosn!cej %wiadomo%ci 
i zamo$no%ci spo#ecze'stwa. Co typowe dla bogac!cych si" spo#ecze'stw – 
ci"$ar ceny us#ugi b"dzie stopniowo przenoszony na jej jako%&.

Konkurencja

W ca#ym kraju dzia#a #!cznie ponad 14 000 ró$nego typu placówek ban-
kowych reprezentuj!cych ró$ne instytucje. Najwi"cej maj!:


