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Streszczenie
Bankowość detaliczna odgrywa rosnącą rolę w polskim sektorze bankowym. W niniejszym artykule omówiono kilka zagadnień. Przede wszystkim scharakteryzowano bankowość detaliczną zarówno w Polsce, jak i w Eurolandzie. Następnie przeprowadzono ocenę trendów w zakresie depozytów i kredytów gospodarstw domowych. W końcu dokonano
analizy bankowości detalicznej w poszczególnych bankach.

Wprowadzenie
Jeszcze kilkanaście lat temu bankowość detaliczna uchodziła za „Kopciuszka” polskiego sektora bankowego, a obsługą osób fizycznych zajmowały się głównie PKO BP
i Pekao S.A. oraz BGŻ (wtedy jeszcze z konstelacją banków spółdzielczych). Obecnie
bankowość detaliczna funkcjonuje w każdym dużym banku. Oczywiście nie jest to ta sama bankowość – nastąpiły tu zasadnicze zmiany. Przeprowadzona w artykule próba identyfikacji bankowości detalicznej zarówno w aspekcie jej zakresu, jak i tendencji rozwojowych koncentruje się na analizie empirii, świadomie rezygnując z rozważań
teoretycznych. Komparatystyka podejścia idzie tu w dwóch kierunkach, po pierwsze –
Polska versus Euroland, a po drugie – bankowość detaliczna versus korporacyjna. Jako
punkt startu przyjęto szereg mierników prezentujących skalę dystansu dzielącego Polskę
od Eurolandu. Podstawowym, choć nie jedynym czynnikiem różnicującym zakres bankowości detalicznej jest segment małych i średnich podmiotów gospodarczych – przedstawiono tu istniejące kryteria jego wyodrębnienia. Następnie przedstawiono tendencje
rozwojowe depozytów i kredytów gospodarstw domowych na tle pozostałych segmentów.
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Ostatni punkt dotyczy bankowości detalicznej na poziomie banków. Analizą objęto najbardziej ekspansywne banki Europy i czołowy bank świata, jakim stał się HSBC oraz te
z dużych banków funkcjonujących w Polsce, których sprawozdania finansowe umożliwiają takie zdezagregowane podejście.

1. Wskaźniki makroekonomiczne
Wskaźniki makroekonomiczne umożliwią wstępną identyfikację luki rozwojowej
występującej między rynkami bankowymi Polski i Eurolandu (tak w żargonie środowiskowym określa się kraje tworzące Unię Gospodarczą i Walutową). Analizę przeprowadzono w oparciu o dane na koniec 2007 r.1
Szacuje się, że PKB wyniósł w 2007 r.:
• Polska – 1 362,2 mld PLN2, czyli 393,3 mld EUR, co daje per capita 10,3 tys. EUR,
• Euroland – 8 853,0 mld EUR, co daje per capita 28,5 tys. EUR.
Aktywa sektora bankowego wyniosły:
• Polska – 916,0 mld PLN, czyli 264,4 mld EUR3, co daje per capita 7,0 tys. EUR,
• Euroland – 22 301,6 mld EUR, co daje per capita 71,7 tys. EUR.
Relacja aktywów banków do PKB wyniosła:
• Polska – 67%,
• Euroland – 250%.
Depozyty gospodarstw domowych (DGD) wyniosły:
• Polska – 262,8 mld PLN, czyli 75,9 mld EUR, co daje per capita 2,0 tys. EUR,
• Euroland – 4 988,9 mld EUR, co daje per capita 16,0 tys. EUR.
Relacja DGD do PKB wyniosła:
• Polska – 19,3%,
• Euroland – 54,3%
Relacja DGD do aktywów sektora bankowego wyniosła:
• Polska – 28,7%,
• Euroland – 22,3%.
Relacja DGD do depozytów ogółem jest równa:
• Polska – 65,2%,
• Euroland – 57,8%
Aktywa funduszy inwestycyjnych (FI) są równe:
• Polska – 133,5 mld PLN, czyli 38,5 mld EUR, co daje per capita 1,0 tys. EUR,
• Euroland – 5 895,2 mld EUR, co daje per capita 19,0 tys. EUR.
Relacja FI do DGD wynosi:
• Polska – 50,8% (108,9% do terminowych DGD),
• Euroland – 112% (402,6% stricte terminowych i 200,6% poza bieżącymi),
1

Obliczenia własne na podstawie: www.ecb.int/publications/monthlybulletin; www.nbp.pl/staty-

styka
2
3
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Obliczenia na podstawie: www.stat.gov.pl
Do przeliczeń przyjęto kurs 3,4639 PLN/EUR (średni kurs w NBP w dniu 7 kwietnia 2008 r.).
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Relacja FI do PKB wynosi:
• Polska – 9,8%,
• Euroland – 69,7%.
Relacja pieniądza gotówkowego (PG) do depozytów bieżących (GD) wynosi:
• Polska – 56,5%,
• Euroland – 35,9%.
Kredyty gospodarstw domowych (KGD) wyniosły:
• Polska – 258,1 mld PLN, czyli 74,5 mld EUR, co daje per capita 1,96 tys. EUR,
• Euroland – 4 807,8 mld EUR, co daje per capita – 15,5 tys. EUR.
Relacja KGD do PKB wyniosła:
• Polska – 18,9%,
• Euroland – 53,4%.
Relacja KGD do aktywów sektora bankowego wyniosła:
• Polska – 28,2%,
• Euroland – 21,6%.
Relacja KGD do kredytów ogółem wyniosła:
• Polska – 59,3%,
• Euroland – 47,3%.
Różnica poziomów rozwoju mierzona kwotą PKB na mieszkańca jest duża. W przypadku Polski to 36% poziomu Eurolandu, czyli nieco więcej niż jedna trzecia. Skala dystansu może się zmieniać zależnie od rodzaju kursu branego pod uwagę. Kurs walutowy
jest kształtowany przez popyt i podaż na pieniądz na rynku walutowym, a zatem dotyczy
tylko części strumieni dóbr i usług w ramach gospodarki narodowej. Biorąc pod uwagę
PKB per capita po kursie parytetu siły nabywczej relacja Polski do średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej (EU) wynosi dla 2007 r – 54,7%. Przeciętna dla Eurolandu jest
wyższa od średniej dla 27 państw i wynosi 109,5%. Tym samym po stosownym skorygowaniu wskaźnik Polski wobec Eurolandu wyniesie 49,95%. Na tej podstawie określić
możemy lukę rozwoju gospodarczego Polski na 33% do 50% poziomu osiągniętego przez
Euroland.
Kolejny syntetyczny wskaźnik, jakim są aktywa sektora bankowego na mieszkańca
wskazuje na dystans dziesięciokrotny, a zatem jest to już luka cywilizacyjna, a nie rozwojowa, ale jeśli weźmie się pod uwagę relację tych aktywów do PKB to dystans jest
trzykrotny, a zatem zgodny z maksymalnym dystansem rozwojowym. Na lukę cywilizacyjną wskazuje poziom depozytów, a także kredytów gospodarstw domowych per capita – mniej więcej ośmiokrotny. Z kolei zbliżony jest udział depozytów i kredytów gospodarstw domowych w aktywach sektora bankowego. Podobnie sytuacja kształtuje się
w przypadku relacji kredytów, jak również depozytów gospodarstw domowych do kredytów ogółem i depozytów ogółem.
Z przedstawionych danych wynika, iż sytuacja jest zróżnicowana i zależnie od doboru miernika formułować można wnioski począwszy od zbieżności strukturalnej poprzez 50% lukę rozwojową, aż do ośmiokrotnej luki cywilizacyjnej. Empiryczna znajomość funkcjonowania sektora bankowego wskazuje, że bliższy rzeczywistości jest pogląd,
iż Polska plasuje się pomiędzy luką rozwojową i cywilizacyjną, zależnie od rodzaju analizowanego zagadnienia.
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2. Zakres bankowości detalicznej
Bankowość detaliczna traktowana szeroko związana jest generalnie rzecz biorą z gospodarstwami domowymi. W początkowym okresie segment ten obejmował osoby prywatne i występował obok drugiego kluczowego segmentu – podmiotów gospodarczych.
W języku angielskim pierwszy z nich to retail banking, a drugi – corporate banking. Rozwój bankowości doprowadził jednak do pewnych zmian związanych z przyjęciem nowego kryterium, jakim były warunki obsługi klientów. W przypadku retail banking zastosowano formułę standardowego, a w przypadki corporate banking – zindywidualizowanego
podejścia. W ten sposób małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się częścią gospodarstw domowych. Narodowy Bank Polski gromadzi dane statystyczne służące do wyliczenia podaży pieniądza w układzie podmiotowym. Kategoria „gospodarstwa domowe”
składa się z następujących elementów:
• osoby prywatne,
• przedsiębiorcy indywidualni,
• rolnicy indywidualni.
Kategoria „przedsiębiorcy indywidualni” zgodnie ze stosowaną metodyką zdefiniowana została następująco: „do sektora przedsiębiorców indywidualnych zaliczane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, którym bank sprawozdający świadczy usługi związane z ich działalnością, zatrudniające do 9 osób
włącznie.”
Z kolei Europejski Bank Centralny przyjmuje, że kategoria gospodarstwa domowe
obejmuje jednostki występujące jako:
• konsumenci,
• producenci dóbr i usług niefinansowych na użytek własny,
• producenci rynkowi małej skali.
Z kolei, zgodnie z prawem o działalności gospodarczej z 1999 r. za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie
przekroczyła równowartości w złotych 5 mln EUR.
Nie uważa się jednak za małego przedsiębiorcę tego, w którym przedsiębiorcy inni
niż mali posiadają:
1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,
2) prawa do ponad 25% udziału w zysku,
3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, nie będącego małym przedsiębiorcą, który w poprzednim roku obrotowym:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 mln EUR lub suma ak-
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tywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie
przekroczyła równowartości w złotych 27 mln EUR.
Nie uważa się jednak za średniego przedsiębiorcę tego, w którym przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają:
1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,
2) prawa do ponad 25% udziału w zysku,
3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
Bankowość komercyjna jako podstawowe kryterium wyodrębnienia MSP przyjmuje roczne rozmiary obrotów, zaś jego poziom jest indywidualnie kształtowany przez dany bank.
Kryteria te zazwyczaj stanowią tajemnicę handlową banków, czasami jednak zawarte są, choć nie zawsze wprost, w ofercie publicznej lub sprawozdaniach finansowych.
W świetle dostępnych danych przykładowo poziom ten wynosi w: BRE – 30 mln PLN,
BPH – 20 mln PLN, Kredyt Bank – 16 mln PLN, PKO BP – 5 mln PLN i w Millennium
– 3,2 mln PLN.
Rozpiętość między poszczególnymi kryteriami jest dość znaczna, co powoduje, że
segment MSP w bankach komercyjnych może mieć dość zróżnicowany charakter.
Osoby prywatne nie są dla banków komercyjnych jednolitą kategorią. Każdy z nich
dokonuje segmentacji tej grupy zgodnie z przyjętymi kryteriami, najczęściej wynikającymi z przyjętej strategii rozwoju. Niezależnie od istniejących rozwiązań wyróżnia się
dwa główne subsegmenty, tj. klienta zamożnego i przeciętnego. W najdalej zaawansowanych rozwiązaniach każdy z nich objęty jest odmiennymi warunkami obsługi. Subsegment klientów zamożnych, niekiedy dzielony dalej na dalsze dwie grupy, objęty jest formułą określaną w języku angielskim jako private banking i personal banking ujmowaną
w ofercie publicznej banków w Polsce jako bankowość prywatna lub prywatna i osobista. Charakteryzuje się ona zindywidualizowanymi warunkami umów oraz obsługą (czym
zbliżona jest bardziej do corporate banking niż retail banking) oczywiście w granicach
wyznaczonych ram, co przybliża ją do klasycznej bankowości detalicznej charakteryzującej się standardowym podejściem do klienta. Kryteria wyodrębnienia private banking
są indywidualnie kształtowane przez poszczególne banki. Przegląd ofert publicznych
umożliwia stwierdzenie, iż zróżnicowanie kryteriów stosowanych przez banki do identyfikacji klientów private banking jest znaczne.

3. Tendencje rozwojowe
Tendencje rozwojowe bankowości detalicznej przedstawione zostaną odnośnie depozytów i kredytów oraz ich parametrów cenowych. Dane dotyczące depozytów ogółem
w Polsce zilustrowano na rys. 1.
Dostępna statystyka jednolitych danych sięga grudnia 1996 r. Na podstawie prezentowanych wcześniej informacji można stwierdzić, że podstawowym elementem depozytów
ogółem w Polsce są gospodarstwa domowe, a następnie przedsiębiorstwa i pozabankowe
instytucje finansowe. Ponadto można tu wyodrębnić dwa dłuższe trendy i początek nowego. Pierwszy z nich trwający do końca 2001 r., a w fazie schyłkowej aż do lata 2002 r., cha-
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rakteryzował się dynamicznym rozwojem wszystkich subsegmentów, a szczególnie był dynamiczny zwłaszcza w przypadku gospodarstw domowych. Drugi trend to przyspieszenie
wzrostu depozytów przedsiębiorstw i pozabankowego sektora finansowego przy jednoczesnym załamaniu trendu gospodarstw domowych. Początkowo jest to znaczny spadek poziomu, a następnie jego odbudowa, która miała miejsce dopiero w drugim półroczu 2006 r.
W końcowym odcinku widać załamanie trendu, a być może początek nowego. Te ostanie
zmiany to spadek depozytów przedsiębiorstw i bardzo gwałtowny ich wzrost w pozostałych
dwóch segmentach. Z kolei depozyty Eurolandu przedstawiono na rys. 2.
Dostępne dane dotyczące miesięcznych poziomów depozytów w Eurolandzie sięgają lipca 2003 r. Dominującym subsegmentem są gospodarstwa domowe, a następnie pozabankowy sektor finansowy i przedsiębiorstwa. W Polsce przedsiębiorstwa plasują się
na drugiej pozycji, zaś z doświadczeń Eurolandu wynika, że czeka ich dalsza „degradacja”. Pozabankowy sektor finansowy ma bowiem w Eurolandzie wybitnie ekspansywny
charakter. Dane dotyczące struktury depozytów przedstawiono na rys. 3.
Prezentowany rys. 3 wskazuje na znaczną zbieżność trendów gospodarstw domowych i rozbieżność w pozostałych dwóch subsegmentach, szczególnie istotną w przypadku przedsiębiorstw. W Eurolandzie udział depozytów przedsiębiorstw oscyluje nieznacznie wokół poziomu 17%, zaś w Polsce jest to trend rosnący z ok. 19% do ok. 30%.
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Udział pozabankowego sektora finansowego w Polsce był stabilny w początkowym
okresie analizy, oscylując wokół 10%, by następnie wzrosnąć do 16%. Natomiast w Eurolandzie udział tego sektora systematycznie rósł z 18% do 26%.
Dostępne dane statystyczne umożliwiają przedstawienie struktury depozytów gospodarstw domowych w podziale na bieżące i terminowe, przy czym dla depozytów terminowych zastosowano tu identyczne podejście polegające na odjęciu od depozytów ogółem depozytów bieżących. Dane zawarte są na rys. 4.
Tendencje rozwojowe dotyczące struktury depozytów gospodarstw domowych w Polsce i Eurolandzie są odmienne. W przypadku Eurolandu są to niemal dwie równoległe
proste, przy czym wyraźnie widać zmianę skokową, jaka miała miejsce w maju 2005 r.,
którą wiązać należy zapewne ze zmianą metodologii. W Polsce jest to systematycznie
rosnący udział depozytów bieżących i spadający terminowych, prowadzący do zdominowania depozytów gospodarstw domowych przez depozyty bieżące w sierpniu 2007 r.
Na podstawie prezentowanych danych można stwierdzić, że w przypadku depozytów
znaczenie bankowości detalicznej maleje, przy czym w Eurolandzie odbywa się to głównie na rzecz pozabankowego sektora finansowego, zaś w Polsce beneficjentami są oba pozostałe subsegmenty. W Eurolandzie udział przyrostu danego subsegmentu w przyroście
ogółem wyniósł dla gospodarstw domowych 41,9%, przedsiębiorstw 16,0%, a pozabankowego sektora finansowego 42,1%. W Polsce stosowne udziały kształtowały się następująco: 51,9% (gospodarstwa domowe), 30,1% (przedsiębiorstwa), 18,0% (pozabankowy sektor finansowy).
Dostępna statystyka jednolitych danych dotyczących kształtowania się kredytów
w Polsce sięga grudnia 1996 r. Stosowne dane przedstawiono na rys. 5.
Do połowy 2005 r. na rynku kredytowym dominowały przedsiębiorstwa, które zostały następnie wyprzedzone przez gospodarstwa domowe. Kształt trendów jest odmienny
dla poszczególnych subsegmentów. Dynamiczny rozwój kredytów dla przedsiębiorstw
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zakończył się w 2000 roku i przez dalsze 5 lat był to trend zbliżony do stagnacyjnego, by
następnie ulec radykalnemu przyspieszeniu. Kredyty dla gospodarstw domowych charakteryzował przez cały analizowany okres trend dynamicznego wzrostu, którego decydujące przyspieszenie miało miejsce w 2005 r. Pozabankowy sektor finansowy to równomierny trend wzrostu, gasnący w ostatnim okresie analizy.
Dane dotyczące kredytów w Eurolandzie w układzie miesięcznym prezentowane są
od kwietnia 2003 r. (por. rys. 6).
Kredyty dla gospodarstw domowych zdominowały rynek w Eurolandzie, choć ostatni okres wskazuje na gaśnięcie trendu dla gospodarstw domowych i przyspieszenie dla
przedsiębiorstw podczas, gdy pozabankowy sektor finansowy charakteryzuje tendencja
jednoznacznie rosnąca. Strukturę kredytów przedstawiono na rys. 7.
Przeciwstawne tendencje rozwojowe w Polsce i Eurolandzie odnoszące się do kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw doprowadziły do nieoczekiwanej sytuacji,
w której w Polsce udział gospodarstw domowych jest wyższy, niż w Eurolandzie, a przedsiębiorstw niższy. Strukturę kredytów gospodarstw domowych przedstawiono na rys. 8.
Struktura kredytów dla gospodarstw domowych ujawnia niezwykle wysoki i stale
rosnący poziom dominacji kredytów mieszkaniowych realizowany poprzez permanentne spychanie w dół udziałów kredytów konsumpcyjnych i pozostałych. W przypadku
Polski na początku analizowanego okresu dominowały kredyty konsumpcyjne, zaś na
koniec – mieszkaniowe. Kredyty pozostałe charakteryzował wyższy udział niż w Eurolandzie, ale podobny trend spadkowy.
W świetle prezentowanych danych można stwierdzić, że w przypadku kredytów bankowość detaliczna odgrywa dominującą rolę, przy czym w Eurolandzie jej znaczenie
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ostatnio z lekka maleje, zaś w Polsce permanentnie rośnie. W Eurolandzie przesunięcia
te dotyczyły głównie przedsiębiorstw, w Polsce podobnie, przy czym ostatnio udziały
traci również pozabankowy sektor finansowy. W Eurolandzie udział przyrostu danego
subsegmentu w przyroście ogółem wyniósł dla gospodarstw domowych 41,5%, przedsię-
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biorstw 43,9%, a pozabankowego sektora finansowego 14,7%. W Polsce stosowne udziały kształtowały się następująco: 61,1% (gospodarstwa domowe), 31,7% (przedsiębiorstwa), 7,2% (pozabankowy sektor finansowy).
Analiza porównawcza trendów stóp procentowych jest utrudniona ze względu na
różne poziomy stóp podstawowych banków centralnych, a także stopy rynku międzybankowego ujmowane w LIBOR i WIBOR. Różnice są wynikiem szerokiego spectrum takich czynników, jak: inflacja, polityka monetarna, skala ryzyka, itp. Na początku analizowanego okresu stopa referencyjna (operacji otwartego rynku) wyniosła dla: NBP –
6,50%, a w Europejskim Banku Centralnym (EBC) – 2,75 %, czyli różnica stanowiła
3,75 p.p. Z kolei LIBOR 12M wyniósł 2,79%, a WIBOR – 6,08%, co daje różnicę równą 2,76 p.p., a zatem znacznie niższą niż w przypadku stóp podstawowych. Na koniec
analizowanego okresu stopa referencyjna wyniosła dla: NBP – 6,0%, a ECB 4,25%, a zatem różnica to 1,75 p.p. W przypadku LIBOR to 5,37%, a WIBOR 6,89%, czyli różnica
to 1,52 p.p.
Stopy procentowe depozytów (new business) kształtowały się na poziomie przedstawionym na rys. 9.
Stopy procentowe depozytów w Polsce kształtują znacznie bardziej zróżnicowaną
tendencję rozwojową, niż depozyty w Eurolandzie, gdzie ma on znacznie ustabilizowany charakter. Elementy wspólne to początkowe trendy spadkowe, a finalnie rosnące.
W obu przypadkach depozyty gospodarstw domowych są niżej oprocentowane, niż środki przedsiębiorstw. Średnie odchylenie między stopami w Polsce i w Eurolandzie wynosi dla: depozytów ogółem – 2,06 p.p., gospodarstw domowych – 2,05 p.p., a przedsiębiorstw – 1,86 p.p. W przypadku kredytów stopy procentowe przedstawiono na rys. 10.
Trend stóp procentowych kredytów w Eurolandzie jest znacznie bardziej ustabilizowany niż Polsce. Z kolei tendencje rozwojowe stóp kredytowych są tu znacznie stabilniejsze, niż w odniesieniu do stóp depozytowych. Kredyty dla gospodarstw domowych są
w obu przypadkach wyżej oprocentowane, niż dla podmiotów gospodarczych. Średnie od-

57

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

58

Nr 3/2008(7)

Nr 3/2008(7)

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

chylenie między stopami w Polsce i w Eurolandzie wynosi dla: kredytów ogółem – 4,1
p.p., gospodarstw domowych – 5,8 p.p., a przedsiębiorstw – 2,3 p.p.
Różnica między stopą procentową kredytów i depozytów określana jest w języku angielskim jako spread, zaś w polskim zaczęto ją nazywać rozpiętością odsetkową. Dane
zawiera rys. 11.
Spread wyniósł średnio w Eurolandzie 2,96 p.p. i jego przebieg tylko nieznacznie
odchyla się od tego poziomu. Natomiast w Polsce wyniósł prawie dwa razy tyle, bo
5,0 p.p. i ma charakter rosnący. W przypadku gospodarstw domowych i podmiotów
gospodarczych wyniósł on w Eurolandzie i Polsce odpowiednio 4,68 p.p. (7,9p.p.)
i 2,13p.p. (2,7p.p.). Średnia różnica między spread w Polsce i w Eurolandzie wyniosła
2,0 p.p., przy czym dla gospodarstw domowych – 3,1 p.p., zaś dla podmiotów gospodarczych – 0,5 p.p. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od wahań stóp procentowych
depozytów i kredytów ogółem oraz w poszczególnych segmentach, bankom zarówno
w Polsce, jak i Eurolandzie udało się zachować w miarę stabilny przedział generowania nadwyżki ekonomicznej na podstawowym operacyjnie poziomie. Bankowość detaliczna w Polsce i w Eurolandzie jest znacznie bardziej zyskownym segmentem niż podmioty gospodarcze.

4. Bankowość detaliczna w wybranych bankach
Znaczenie bankowości detalicznej dla pojedynczych banków zostanie przedstawione
w oparciu o trzy najbardziej prężne banki Unii Europejskiej (UE), tj. Royal Bank of Scotland (RBS), Santander i UniCredito, a także jeden z dwóch banków globalnych, jakim
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jest HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). W przypadku banków funkcjonujących w ramach sektora bankowego Polski będzie to: Millennium, Kredyt Bank
i ING Bank Śląski (ING BSK). Podstawą wyboru była tu z jednej strony wielkość banku,
zaś z drugiej prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych w stosownym układzie segmentów. W przypadku banków UE układ segmentacyjny przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Układ segmentów biznesowych w wybranych bankach
RBS

Santander

UniCredito

HSBC

Corporate
Retail Banking Retail division
Markets – (Rynki – (Bankowość – (Pion
podmiotów
detaliczna)
detaliczny)
gospodarczych)

Personal
Financial
Services –
(Osobowe
usługi
finansowe)

Global Banking
& Markets –
(Bankowość
i rynki globalne)

Corporate
division –
(Pion podmiotów gospodarczych)

ING BSK

Bankowość
Detaliczna

Segment
Korporacyjny

Commercial Klienci
Banking –
korporacyjni
(Bankowość
komercyjna)

Bankowość
Korporacyjna

Segment
Detaliczny

Private
banking
division –
(Pion bankowości prywatnej)

Global
Rynki
Banking and finansowe
Markets –
(Bankowość
i rynki globalne)

Bankowość Segment
Inwestycyj- Skarbu
na i Skarbowa

Retail Markets –
(Rynki
detaliczne)

Asset
management
division–
(Pion zarządzania aktywami)

Private
ALCO
Banking –
(Bankowość
prywatna)

Pozostałe

Retail – (Detal)

Markets &
Other
Investment
banking
division –
(Pion rynków
i bankowości
inwestycyjnej)

Wealth
Management –
(Zarządzanie
majątkiem)

Poland’s
markets
division –
(Pion rynków
w Polsce)

Ulster Bank

CEE division –
(Pion Europy
Środkowo-Wschodniej)

Citizens

Centre &
Elision

UK Corporate
Banking –
(Bankowość
podmiotów
gospodarczych
w Wielkiej
Brytanii)
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Global
Wholesale
Banking –
(Globalna
bankowość
hurtowa)
Asset
Management
and Insurance
– (Zarządzanie aktywami
i ubezpieczenia)

Klienci
detaliczni

Millennium Kredyt Bank

Segment
Inwestycyjny

Pozostałe
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RBS

Santander

UniCredito

HSBC

ING BSK

Millennium Kredyt Bank

RBS Insurance –
(RBS
Ubezpieczenia)
Manufacturing
Central items
ABN AMRO
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Annual Results for the year ended 31 December 2007 http://www.investors.
rbs.com/downloads/fyr07.pdf; Annual Report and Accounts 2007 http://www.investors.rbs.com/downloads/RBS_GRA_
2007_21_4_08.pdf; Annual Review and Summary Financial Statement 2007 http://www.investors.rbs.com/downloads/
RBS_Annual_Review_2007_21_4_08.pdf Pro forma financial information for the Group under the revised divisional structure http://www.investors.rbs.com/downloads/Proforma_accounts_FINAL.pdf
FINANCIAL REPORT JANUARY – DECEMBER 07 http://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheader=
application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1195358169338&cachecontrol=immediate&ssbinary=true&maxage=3600
2007 Annual Report and Accounts HSBC Holdings plc http://www.hsbc.com/1/PA_1_1_S5/content/assets/investor_relations/hsbc2007ara0.pdf
UNICREDIT GROUP 2007 Results
http://www.unicreditgroup.eu/en/investor_relations/presentazioni/allegati/pdf/MARKET_def_Sito.pdf
PRO-FORMA FY07 GROUP RESULTS DIVISIONAL DATABASE http://www.unicreditgroup.eu/DOC/jsp/navigation/presentazioni_IR_AR_content.jsp?parCurrentId=0b0030398040d273&parCurrentPage=presentazioni_risultati.html&parLocale=&currentYear=2008
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2007 rok http://www3.ingbank.pl/u235/navi/53090
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 r. http://www.millenet.pl/relacje_inwestorskie/raporty_finansowe/
Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku SA sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2008 s35-38
http://www.kredytbank.pl/BinaryServlet/SAR_R_2007.pdf/?unid=D455EB2039778378C12573FE0044AAEA&icon=false;
http://www.kredytbank.pl/static/Raport_roczny_2007/index.html

Informacje zawarte w tabeli 1 wskazują na różnorodność ujęć segmentów, definiowanych niekiedy jako linie biznesowe, stanowiących podstawę prezentowania danych
zdezagregowanych w sprawozdaniach finansowych. Czasami sytuacja jest prosta i wystarczy dokonać zsumowania poszczególnych kategorii, by uzyskać dane dotyczące bankowości detalicznej i korporacyjnej. Niekiedy niezbędna jest pozycja pozostałe, a czasami to wszystko nie wystarczy, jak to ma miejsce w przypadku RBS. Bank ten zastosował
ujęcie hybrydowe. Z jednej strony są to segmenty wyodrębnione na podstawie układu
klientowskiego, zaś z drugiej są to inkorporowane banki, takie jak: Ulster Bank funkcjonujący w Irlandii Północnej, Citizen – USA czy ABN AMRO – rynki wielu krajów. W tym
przypadku wiadomo, że ujęcie bankowości detalicznej będzie ewidentnie zawężone, przy
czym wiadomo jedynie, że w ramach aktywów ogółem udział Ulster Banku i Citizen wyniósł 14,3% w 2007 r. Można również zwrócić uwagę, że niektóre z banków w nazwach
podkreślają charakter danej komórki organizacyjnej, jak np. UniCredito używa tu pojęcia division (co zostało przetłumaczone jako pion, przy czym można również przyjąć, że
jest to obszar – w polskim języku środowiskowym występują tu rozbieżności, gdyż występują zarówno rozwiązania, gdzie pion jest nadrzędny nad obszarem, jak i odwrotnie:
to obszar dzieli się na piony). Z kolei inne np. ING BSK w nazwie komórki uwypuklają
znaczenie „klientów” (vide – klienci detaliczni). Niekiedy podkreśla się, że dana jednostka obsługuje pewien rynek, np. RBS – Corporate Markets.
W oparciu o dostępne dane zawarte w sprawozdaniach finansowych przedstawiony zostanie udział bankowości detalicznej w wyniku na działalności bankowej
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(WnDB), kosztach działania banku i amortyzacji (KDB+A), aktywach ogółem i zatrudnieniu (rys. 12).
Bankowość detaliczna – niezależnie od miernika – odgrywa różną rolę w analizowanych bankach. Najbardziej „detaliczny” jest Santander, gdzie udział retail banking
przekracza 80%, najmniej zaś RBS, gdzie waha się od 20 do 30%. Oba te banki należą
do najbardziej prężnych w UE i jak w tym przypadku widać ekspansję można równie
skutecznie realizować via bankowość detaliczną, jak i korporacyjną. Nietypowa sytuacja
występuje w przypadku aktywów w ING BSK, gdyż bankowość detaliczna to tylko niecałe 9%, ale bank ten ponad 60% aktywów plasuje w segmencie rynków finansowych. Paradoksem jest tu fakt, że te niecałe 9% aktywów generuje aż 55,5% wyniku na działalności bankowej. Generalnie rzecz biorąc – poza RBS – udział bankowości detalicznej
jest wyższy w kosztach działalności banku i amortyzacji, niż w wyniku na działalności
bankowej. Jednocześnie udział w WnDB jest ewidentnie wyższy niż udział w aktywach
ogółem. Relacje te stanowiłyby wstępną wskazówkę informującą, że aktywa angażowane w retail banking mogą być bardziej dochodowe, niż w corporate banking i pozostałych segmentach, natomiast koszty funkcjonowania szeroko rozumianej infrastruktury
detalicznej są wyższe, niż w przypadku segmentu podmiotów gospodarczych i innych.
Bardziej szczegółowe rozpoznanie tego aspektu wymaga sięgnięcia do mierników efektywnościowych. Możliwa jest tu analiza wskaźnika C/I (C/I = KDB+A / WnDB) oraz
marży odsetkowej aktywów ogółem (brak danych odnośnie aktywów odsetkowych w podziale na segmenty). Dane dotyczące C/I przedstawiono na rys. 13.
Dane dotyczące C/I wskazują na niższą generalnie efektywność bankowości detalicznej w stosunku do korporacyjnej, choć sytuacja nie jest jednoznaczna, gdyż RBS charakteryzuje C/I dla retail banking niższe o 10 p.p. oraz HSBC niższe o 2,7 p.p. Należy
również podkreślić, że wśród analizowanych banków, te funkcjonujące w Polsce, są mniej
efektywne od pozostałych. Marża odsetkowa aktywów ogółem została przedstawiona na
rys. 14.
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Marża odsetkowa aktywów ogółem segmentów detalicznych jest znacznie wyższa,
niż w przypadku bankowości korporacyjnej i to kilkakrotnie. Najmniejsze zróżnicowanie występuje w przypadku Millennium, zaś największe w RBS.

Zakończenie
Dystans dzielący sektor bankowy w Polsce od Eurolandu powoduje występowanie
różnic zarówno o charakterze rozwojowym, gdzie ich skala wyznaczona jest dyspersją
PKB per capita, jak i różnic o charakterze cywilizacyjnym, gdzie są one znacznie wyższe. Dane statystyczne dotyczące bankowości detalicznej nie są jednoznaczne, gdyż jej
zakres różni się w ujęciu poszczególnych krajów, a zwłaszcza banków, zaś podstawo-

63

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 3/2008(7)

wym elementem generującym rozbieżności są małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziomy
depozytów i kredytów gospodarstw domowych wskazują, że segment ten odgrywa główną rolę w tym zakresie w sektorze bankowym zarówno Polski, jak i Eurolandu w stosunku do podmiotów gospodarczych, jak i pozabankowego sektora finansowego. Generalnie
tendencje rozwojowe depozytów i kredytów wskazują na ustabilizowany rynek Eurolandu i rozwijający się Polski. W ujęciu strukturalnym podstawowe rozbieżności związane
są z małą rolą depozytów przedsiębiorstw w Eurolandzie, a także wyższym poziomem depozytów bieżących w stosunku do terminowych w Polsce. Podstawowym rodzajem kredytów gospodarstw domowych zarówno w Polsce, jak w Eurolandzie są kredyty mieszkaniowe, przy czym w tym drugim przypadku jest to przewaga dominująca. Stopy
procentowe zarówno depozytów, jak i kredytów są wyższe w Polsce, niż w Eurolandzie,
przy czym ostatnio rozbieżność ta wzrasta. Z kolei rozpiętość odsetkowa (ang. spread) jest
znacznie wyższa w Polsce, niż w Eurolandzie, zwłaszcza w przypadku gospodarstw domowych
Identyfikacja i analiza bankowości detalicznej w wybranych bankach w oparciu
o sprawozdania finansowe nie jest prosta ze względu na heterogeniczny niekiedy układ
segmentów (linii biznesowych), gdzie obok mniej lub bardziej zdezagregowanych segmentów klientowskich występują również inkorporowane banki (traktowane jako całość,
bez dalszego podziału), występują tu również zróżnicowane podejścia dotyczące zakresu prezentowanych danych (luki dotyczą najczęściej zatrudnienia lub aktywów w poszczególnych segmentach).
Bankowość detaliczna (identyfikowana różnymi miernikami) odgrywa istotną rolę
w każdym z analizowanych banków, najsilniejszą w przypadku Santander i Millennium,
najsłabszą w RBS, co oznacza, że w rozwiniętej gospodarce finansowej ekspansję można realizować skutecznie zarówno via retail, jak i corporate banking. Mierniki efektywnościowe wskazują z jednej strony, na większą kosztowość obsługi klientów detalicznych, zaś z drugiej na znacznie większą zyskowność aktywów zaangażowanych w tym
segmencie.

Retail Banking
Summary
The retail banking plays more and more important role in polish banking sector. There
are several targets of this article. First of all is retail banking identification, both in
Euroland and Poland. The next one – trends, especially household deposits and credits
and last – retail banking in particular banks.
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