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Wstęp KPMG
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport, którego celem jest
przedstawienie obrazu polskiej bankowości w przededniu wejścia w życie
regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących regulacji PSD2
mającej szansę być katalizatorem zmian na rynku usług finansowych nie tylko
w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Wprowadzane przepisy to
zarówno szansa, jak i wyzwanie dla banków, które będą musiały stawić czoła
rosnącej konkurencji ze strony nie tylko innych banków, ale również firm
technologicznych – nowych graczy na rynku finansowym. To także możliwość
dla firm spoza sektora bankowego, które nie myślały dotychczas o wyjściu do
klientów z usługami finansowymi. PSD2 może potencjalnie otworzyć przed nimi
nowe możliwości i sposoby obsługi swoich klientów.
Zdając sobie sprawę, jak duże zmiany może przynieść nowa regulacja,
postanowiliśmy sprawdzić, co konsumenci, przedstawiciele instytucji
finansowych oraz innych firm spoza sektora bankowego sądzą na jej temat.
Badanie wyraźnie pokazuje, że banki są obecnie liderami zaufania wśród klientów
indywidualnych. To tym instytucjom Polacy najchętniej powierzają pieniądze
i z usług finansowych tych organizacji chcą korzystać.
Nie zmienia to jednak faktu, że wejście w życie dyrektywy PSD2 ma szansę
zmienić przyzwyczajenia konsumentów i strukturę rynku. Przedstawiciele
banków dostrzegają zagrożenie płynące z pojawienia się usług finansowych
świadczonych przez nowe podmioty. Większość z nich uważa, że nowe regulacje
będą miały znaczący wpływ na rynek. Dodatkowe obawy budzą kwestie
bezpieczeństwa danych, do których dostęp uzyskają firmy niebędące bankami.
Dziękujemy wszystkim firmom, organizacjom oraz osobom, które były
zaangażowane w powstanie tego raportu. Życzymy Państwu miłej lektury oraz
ciekawych przemyśleń z nią związanych. Wszystkich czytelników pragnących
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami zachęcamy do kontaktu z nami.
PSD2 to dopiero początek drogi ku otwartej bankowości. Tym raportem chcemy
rozpocząć dyskusję na temat przyszłości rynku finansowego, roli banków i innych
podmiotów, które już na tym rynku istnieją lub niebawem się na nim pojawią.
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Wstęp Związku
Banków Polskich
Otwarta bankowość to stosunkowo nowe zjawisko i jak wszystko w tym
obszarze – warunkowane jest przepisami prawa. W Unii Europejskiej to właśnie
regulacje wydają się głównym katalizatorem jego rozwoju. Aktem prawnym, który
sankcjonuje funkcjonowanie otwartej bankowości jest znowelizowana Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, czyli tzw. PSD2. Na gruncie prawa
polskiego Dyrektywa została zaimplementowana poprzez ustawę z dnia 10 maja
2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.
Dyrektywa PSD2, ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz akty
powiązane (w tym przede wszystkim Rozporządzenie delegowane uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania
klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji, tzw. RTS)
wprowadzają wiele nowych usług, definicji oraz obowiązków dla uczestników rynku.
Te właśnie nowe usługi i obowiązki budzą u niektórych uczestników rynku
obawy i niepokoje, u niektórych natomiast nadzieje na rozwój nowych modeli
biznesowych, elastyczności działania i innowacje. Chcąc uporządkować wiedzę na
ten temat, zdecydowaliśmy o organizacji szeroko zakrojonego badania rynkowego,
skierowanego nie tylko do firm bezpośrednio zainteresowanych udostępnieniem
i korzystaniem z usług wprowadzanych przez PSD2, ale także do konsumentów.
Dzięki współpracy z KPMG w Polsce udało nam się pozyskać bardzo interesujące
dane dotyczące szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe regulacje i usługi.
Działania podejmowane wspólnie przez sektor płatniczy – banki, firmy z obszaru
fintech, spółki infrastrukturalne, organizacje branżowe – w tym przede wszystkim
inicjatywa zbudowania standardu komunikacji za pośrednictwem interfejsów
programistycznych (PolishAPI), mają na celu zapewnienie przyjaznego
i bezpiecznego dla klientów środowiska rozwoju otwartej bankowości. Bo
bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie ważne. Potwierdzają to także badania
opinii klientów instytucji finansowych.
Zajdą poważne zmiany na rynku płatności, tak w Polsce, jak i w Europie. Naszym
zadaniem jest zapewnienie, aby zmiany te nie miały negatywnego wpływu na
bezpieczeństwo i wygodę klientów banków i innych firm sektora finansowego.

Włodzimierz Kiciński
Wiceprezes Związku
Banków Polskich
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Kluczowe wnioski
Wyniki przeprowadzonych ankiet zdają
się potwierdzać, że istnieje zgoda co
do tego, jak przedstawiciele banków
i firm TPP (ang. Third Party Provider)
widzą nadchodzącą przyszłość. Warto
zwrócić uwagę na kilka wniosków, jakie
wyłaniają się z otrzymanych odpowiedzi.
Pierwszym ciekawym trendem, który
da się zauważyć, jest postrzeganie
przez przedstawicieli banków
kwestii, kto będzie stanowić dla nich
konkurencję w krótkim, średnim
i długim okresie. Ponad 40%
ankietowanych reprezentujących
banki postrzega inne banki jako swoją
konkurencję w pierwszym roku po
wdrożeniu PSD2. Wskaźnik ten
jednak znacząco spada w średnim
okresie (21%), by w długim okresie
osiągnąć 9%. Równolegle wraz
z upływem czasu przedstawiciele
banków zaczynają postrzegać firmy
technologiczne oraz GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon) jako coraz
większą konkurencję. Dodatkowo
w krótkim okresie 21% badanych
zatrudnionych w bankach nie widzi
większych wyzwań związanych
z konkurencją. Można więc uznać, że
ogromne zaufanie, jakim klienci darzą
banki (41% respondentów), połączone
ze świadomością bycia instytucją
zaufania publicznego, w której
depozyty klientów są chronione przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, oraz
doświadczenia z wdrożenia Open
Bankingu na rynku Wielkiej Brytanii
powodują, że przedstawiciele banków
postrzegają najbliższy rok jako czas
szukania nowych pomysłów na to,
jak zagospodarować biznesowo nową
regulację. W ciągu kilku najbliższych
lat większość reprezentantów banków
(53%) uważa, że firmy GAFA będą
bardziej aktywne i staną się dla nich
konkurencją. Pogląd ten jest tym
bardziej uzasadniony, że regulacja

i standaryzacja daje możliwość
jednoczesnego wejścia na
wszystkie rynki Unii Europejskiej, co
potencjalnie może być interesujące dla
firm GAFA.
Drugim ważnym wnioskiem jest
to, że zaufanie do firmy nie jest
tożsame z chęcią powierzania jej
danych do logowania do naszego
banku czy też udostępniania danych
transakcyjnych. Jest to bardzo ciekawe
spostrzeżenie, z uwagi na fakt że
często wnioskowanie dotyczące
możliwości wejścia na rynek nowych
firm z sektora fintech odbywa się
m.in. na podstawie odpowiedzi
na pytanie o zaufanie. Tymczasem
konsumenci ufają bankom (41%),
Google (38%) czy Facebookowi (22%)
w dość znaczącym stopniu. Natomiast
dostęp do danych transakcyjnych
udostępni tym firmom już znacząco
inny procent respondentów: banki
(32%), Google (3%), Facebook (2%).
Czy w takiej sytuacji jest miejsce na
nowe produkty finansowe oparte na
otwartej bankowości i świadczone
przez podmioty niebankowe?
Okazuje się, że w dłuższym okresie
odpowiedź może być twierdząca i to
jest kolejny istotny wniosek płynący
z naszego badania. W dłuższym
horyzoncie czasowym również różnica
pokoleniowa może mieć znaczenie.
Widać ją najlepiej na przykładzie
postrzegania przez osoby w wieku
18–24 lat firm technologicznych
w porównaniu do starszego pokolenia.
Już sam przykład udostępnienia
danych transakcyjnych pokazuje jak
różnie podchodzą do tej kwestii te
dwie grupy. Przykładowo firmie Google
udostępni swoje dane ponad 9%
respondentów w wieku 18–24 lat,
4% w grupie wiekowej 25–39,
3% badanych w przedziale

40–59 lat i 1% respondentów, którzy
mają powyżej 60 lat. To oznacza,
że za kilka lat rzeczywiście może
istnieć rynek dla którejś z firm GAFA
na świadczenie usług w oparciu
o otwartą bankowość. Banki w swoich
odpowiedziach tylko potwierdzają ten
punkt widzenia.
Próbując odpowiedzieć na tytułowe
pytanie czy PSD2 i Open Banking
będzie rewolucją, czy ewolucją,
wydaje się, że będzie to ewolucja,
która w dłuższym terminie znacząco
zmieni sektor bankowy i rynek
usług finansowych w Polsce, Unii
Europejskiej i na świecie. Wszyscy
uczestnicy rynku, którzy wzięli udział
w badaniu – banki, banki spółdzielcze,
TPP i klienci – wydają się to
potwierdzać.

Pomimo wejścia w życie
nowych regulacji aż

Wśród przedstawicieli
banków i banków
spółdzielczych

61%
34%

ankietowanych
postrzega PSD2
jako szansę, a

96%
44%
53%
Tylko

9%

przedstawicieli banków sądzi,
że podmioty trzecie będą
w stanie chronić dane klientów
tak dobrze jak robią to banki

ankietowanych konsumentów nie
przekaże innym podmiotom historii
transakcji, nawet w zamian za
korzystniejszą ofertę ﬁnansową

26%

jako
zagrożenie

przedstawicieli instytucji
pozabankowych uważa, że PSD2
spowoduje rozwój nowych
innowacyjnych usług ﬁnansowych
na polskim rynku

przedstawicieli banków obawia się
odpływu klientów do innych banków
w związku z wejściem PSD2

przedstawicieli banków w długim
horyzoncie czasowym obawia się
wejścia na rynek bankowy ﬁrm z grupy
GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon)

91%
przedstawicieli banków jest
przekonanych o konieczności
ustandaryzowania API* w związku
z wdrożeniem PSD2
* API - Application Programming Interface
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Otwarta
bankowość
Otwarta bankowość to termin szeroki, który obejmuje ogół
procesów, technologii i związanych z nimi usług oraz produktów,
mających jeden wspólny mianownik – wszystkie są oparte
na otwartych interfejsach programistycznych (Open API).
Umożliwiają one dostęp do niektórych danych gromadzonych
przez banki, dzięki czemu pozostałe firmy mogą tworzyć nowe
produkty i usługi. Z biegiem czasu wokół banków powinien
stworzyć się ekosystem podmiotów oferujących nowe
rozwiązania dla klientów.

Wpływ na rynek finansowy
Interfejsy Open API są od wielu
lat wykorzystywane przez firmy
technologiczne, tak jakie Facebook,
Google czy Amazon. Dzięki ich
wykorzystaniu korporacje są w stanie
zaoferować swoim użytkownikom
szereg usług, których same nie dałyby
rady stworzyć. Właśnie te dodatkowe
usługi pomogły np. Facebookowi
utrzymać użytkowników, a także
zdobyć nowych. Z jednej strony
firmy technologiczne są zatem
beneficjentami Open API, z drugiej zaś
dostawcami usług, na bazie których
inne firmy budują swoją przewagę.
Najlepszym przykładem jest tutaj Uber,
który wykorzystał mapy Google i ich
otwarty interfejs. Dzięki
temu udało się wdrożyć pomysł na
stworzenie korporacji
taksówkarskiej bez taksówek
i taksówkarzy. Kierowcy Ubera
nie muszą znać miasta, w którym
pracują, ponieważ trasę podpowie im
aplikacja. Google występuje tu w tej

samej roli co banki w ekosystemie
otwartej bankowości, Uber zaś jest
firmą technologiczną – w ekosystemie
otwartej bankowości zwaną
fintechem.
Warto tutaj zaznaczyć, że banki mogą
być same beneficjentami otwartej
bankowości, korzystając z danych
i usług dostarczanych przez inne banki
za pomocą interfejsów API. Dzięki
temu uzyskują dostęp do jeszcze
szerszej informacji o swoim kliencie;
wiedzę nie tylko na temat posiadanych
przez niego produktów w innych
bankach, ale również o transakcjach
płatniczych. Skutek może być dwojaki.
Z jednej strony banki będą się
starać przyciągnąć klienta, oferując
produkty dostępne w innych bankach,
a z drugiej strony – lepsze zrozumienie
swoich klientów powinno skutkować
pojawieniem się nowych produktów
bardziej dopasowanych do ich potrzeb.

PSD2
Idea otwartej bankowości to nadal pieśń
przyszłości. Na silnie regulowanym
rynku banki, nawet jeżeli chciałyby
udostępniać dane w ramach Open API,
to nie mogłyby tego czynić. Zmianę
przyniosła Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego (dalej PSD2). Dyrektywa
ta jest swoistym katalizatorem zmian
w kierunku otwartej bankowości.
Wprowadza ona nową kategorię
usługodawców na rynku usług
płatniczych zwanych stronami trzecimi
(ang.Third Party Provider dalej TPP).

TPP otrzymują zaś możliwość
świadczenia nowych usług, z których
dwie najważniejsze to
inicjowanie płatności (ang.
PIS – Payment Initiation Service) i
dostęp do informacji o rachunku (ang.
AIS – Account Information Service).
Umożliwienie nowym podmiotom
oferowania usług opartych na informacji
płynącej z historii transakcji klienta jest
pierwszym istotnym krokiem w stronę
otwartej bankowości i tworzenia
się zupełnie nowego ekosystemu
opartego na innowacyjnych produktach
finansowych.

Cel badania
Dzięki zmianom regulacyjnym idea
otwartej bankowości powinna zacząć
się materializować. Jednak wciąż
nie wiadomo, czy tak się stanie
i w jakim tempie będą następować
zmiany. Wdrożenie dyrektywy
stanowi duże wyzwanie dla banków,
ponieważ dotyka ona wielu aspektów
działalności – prawnych, zgodności,
związanych z cyberbezpieczeństwem,
efektywnością operacyjną czy IT.
Z drugiej strony zmiany regulacyjne
umożliwiają podmiotom spoza sektora
bankowego wejście na rynek usług
finansowych. Na ile banki, które
musiały poradzić sobie z tak dużym
przedsięwzięciem, będą czerpać
korzyści z nowych przepisów?
W jakim stopniu podmioty spoza
sektora bankowego mogą stać się
beneficjentami nowych regulacji?

Firma KPMG, wspólnie ze Związkiem
Banków Polskich, postanowiła zbadać
jak w Polsce banki, banki spółdzielcze
oraz podmioty, które mogą stać się
TPP postrzegają zmianę regulacyjną.
Pytania dotyczyły aspektów
wdrożeniowych, bezpieczeństwa
oraz kwestii biznesowych w różnych
horyzontach czasowych.
Badaniem zostali objęci również
klienci, bez których idea otwartej
bankowości nie miałaby sensu.
Czy zaufają nowym graczom na
rynku, powierzając im swoje dane
o transakcjach w imię „lepszej”
oferty? Czy banki mogą czuć
się zagrożone? Czy jest tu miejsce
i potrzeba na nowe rozwiązania, nowe
firmy?
PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?
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PSD2 oczami
konsumentów
Polacy coraz chętniej korzystają z nowych technologii
finansowych, takich jak bankowość mobilna, płatności
zbliżeniowe i płatności Blik. Pomimo dużego stopnia otwartości
podchodzą sceptycznie i nieufnie do nowych podmiotów, które
mogłyby świadczyć usługi finansowe.

Zaufanie
Instytucje, którym ufają Polacy

41%

Banki

38%

Google

22%

Facebook
Banki spółdzielcze

15%

Firmy telekomunikacyjne

14%

Apple

13%

Inne ﬁrmy technologiczne

Banki
Google

5%

SKOK-i

3%

Firmy pożyczkowe

2%

Żadne z wymienionych

2

1

Facebook

3

32%

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Zdobycie zaufania klienta to
długotrwały proces, którego sukces
opiera się m.in. na rzetelnym
świadczeniu usługi, zapewnieniu
bezpieczeństwa danych oraz
zaangażowaniu w pomoc klientowi.
Tak budowane zaufanie można jednak
szybko utracić, jeżeli w wyniku błędu,
klient będzie narażony na straty bądź
uciążliwości.

Jak wynika z badania relatywnie
wysokim zaufaniem na tle konkurencji
cieszą się banki, którym wierzy ponad
41% wszystkich respondentów.
Na drugim miejscu jest firma
Google, którą zaufaniem darzy 38%
odpowiadających, a na trzecim miejscu
jest Facebook z wynikiem 22%. Duża
część respondentów, bo aż jedna
trzecia, nie ufa żadnej z wymienionych
w ankiecie firm.

Google i Facebook cieszą się znacząco
większym zaufaniem w grupie
osób młodych w wieku 18–24 lat
(odpowiednio 56% i 51%). Jest to
związane z powszechnością używania
aplikacji tych firm przez młodych
ludzi oraz dobrymi doświadczeniami,
jakie się z tym użytkowaniem wiążą.
Na uwagę zasługuje fakt, że aż 49%
młodych respondentów ufa również
bankom.

Usługi
Instytucje, których usługi ﬁnansowe wybraliby Polacy

76%

Banki

27%

Google

Banki

Firmy telekomunikacyjne

21%

Banki spółdzielcze

20%
19%

Facebook
Apple

Google

Firmy telekomunikacyjne

9%

Inne ﬁrmy technologiczne

5%

Firmy pożyczkowe

5%

SKOK-i

4%

Żadne z wymienionych

9%

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Poziom zaufania do danej firmy
znajduje odzwierciedlenie
w deklaratywnej chęci korzystania
z jej usług finansowych. Prawie
76% ankietowanych stwierdziło,
że skorzystałoby z oferty banków.
Usługi finansowe technologicznych
gigantów, takich jak Google czy
Facebook, wybrałoby o wiele mniej
respondentów – odpowiednio

27% i 19%. Podobny procent
respondentów skorzystałby z usług
finansowych firm telekomunikacyjnych
i banków spółdzielczych (odpowiednio
21% i 20%). Wyniki badania pokazują
również zmianę pokoleniową. Osoby
młode, w wieku 18–24 lat, częściej
chcą korzystać z usług finansowych
Google czy Facebooka (odpowiednio
41% i 36% respondentów). Na uwagę

zasługuje fakt, że wśród tej grupy
wiekowej chęć korzystania z usług
finansowych w bankach jest mniejsza
(66%) niż dla ogółu respondentów.
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Pieniądze
Instytucje, którym Polacy powierzyliby pieniądze

78%

Banki

20%

Banki spółdzielcze
Google

5%

Apple

4%

SKOK-i

3%

Firmy telekomunikacyjne

3%

Inne ﬁrmy technologiczne

2%

Facebook

2%

Firmy pożyczkowe

1%

1

2
Banki spółdzielcze

3
Google

10%

Żadne z wymienionych

Banki

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Pieniądze najczęściej powierzamy
bankom. Wiedząc, że instytucje te są
objęte nadzorem KNF, a zdeponowane
środki chronione przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, możemy spać spokojnie.
Dlatego też prawie 80% respondentów
powierzyłoby im swoje oszczędności.
Jednak sieć zabezpieczeń to nie
wszystko. Pomimo że banki spółdzielcze
i SKOK-i są objęte taką samą ochroną,
to organizacjom tym swoje pieniądze

powierzyłoby jedynie odpowiednio 20%
i 3% ankietowanych.
Warto zauważyć, że im młodszy
respondent, tym chętniej powierzyłby
swoje środki finansowe bankowi
spółdzielczemu (24% w grupie
wiekowej 18–24 w porównaniu do 18%
respondentów w wieku powyżej 60 lat).
Ogólnie jednak respondenci są niechętni
powierzaniu swoich oszczędności

podmiotom innym niż banki. Tu jednak
też zauważalna jest zmiana pokoleniowa.
Przykładowo prawie 13% respondentów
w wieku 18–24 lat powierzyłoby swoje
środki Google’owi, podczas gdy dla grup
wiekowych 25–39, 40–59 i powyżej
60 lat ten odsetek kształtuje się na
poziomach odpowiednio 7%, 5% i 2%.

Wygoda korzystania z usług
Instytucje, z usług których wygodnie się korzysta

I

73%

Banki

42%

Google

32%

Facebook

Banki

III
Facebook
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

II

20%

Banki spółdzielcze
Apple
Firmy pożyczkowe

Google

26%

Firmy telekomunikacyjne

16%
8%

SKOK-i

6%

Inne ﬁrmy technologiczne

6%

Żadne z wymienionych

9%

Dla klientów coraz ważniejsza jest
intuicyjność i wygoda korzystania
z usług. Oznacza to rosnącą
konkurencję między firmami w tym
zakresie. Według badania 73%
ankietowanych uważa, że z usług
banków korzysta się komfortowo.
Taką opinię podzielają w większości
osoby w wieku 40–59 lat. Zaraz za
bankami znalazł się Google oraz
Facebook – odpowiednio 42% oraz
32% respondentów stwierdziło, że

z ich usług korzysta się wygodnie.
Przeważającą grupą wiekową, która
wyraża taką opinię, stanowią osoby
młode, w wieku 18–24 lat. Najgorsze
rezultaty osiągnęły SKOK-i oraz
inne firmy technologiczne – w obu
przypadkach tylko 6% ankietowanych
stwierdziło, że z ich usług korzysta się
wygodnie.

Bezpieczeństwo
Instytucje, które są uważane za bezpieczne

72%

Banki

1

23%

Banki spółdzielcze

16%

Google

2

Banki

3

Banki
spółdzielcze

Google

Firmy telekomunikacyjne
Apple
Facebook

12%
10%
8%

Inne ﬁrmy technologiczne

4%

SKOK-i

3%

Firmy pożyczkowe

2%

Żadne z wymienionych

16%
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Przy korzystaniu z usług finansowych
jednym z najważniejszych aspektów,
na które zwraca uwagę klient, jest
bezpieczeństwo. Według większości
respondentów (72%) bezpieczeństwo
świadczonych usług gwarantują
banki. Warto zauważyć, że im lepiej
wykształcony ankietowany, tym bardziej
pozytywną ma opinię o bankach. Niemal
1 na 4 ankietowanych miał takie samo
zdanie o bankach spółdzielczych.

Tutaj również zarysowuje się pewna
prawidłowość. Respondenci sądzą,
że to banki gwarantują najwyższe
bezpieczeństwo świadczonych usług
i największy odsetek badanych jest
skłonnych powierzyć im swoje pieniądze.
Nieco niższy wynik niż banki spółdzielcze
uzyskała firma Google (16%).
W bezpieczeństwo świadczonych przez
nią usług wierzą przede wszystkim
mężczyźni w wieku 18–24 lat.
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Przekazywanie informacji związanych z bankowością elektroniczną
Dane do logowania

Historia transakcji

25%

32%

Banki

7%

Banki spółdzielcze

6%

Google

8%
3%

3%

Firmy telekomunikacyjne

2%

3%

Apple

2%

3%

Facebook

2%

2%

Inne ﬁrmy technologiczne

1%

1%

SKOK-i

1%

1%

Firmy pożyczkowe

2%

68%

61%

Żadne z wymienionych

2

1
Banki

Banki spółdzielcze
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Każdy użytkownik Internetu powinien
dbać o ochronę wrażliwych danych.
Szczególne bezpieczeństwo należy
zapewnić danym do logowania
do banku, w którym trzymamy
oszczędności. Niebezpieczeństwo
kradzieży poufnych informacji, w tym
zagrożenie utraty pieniędzy, sprawia,
że prawie 70% respondentów nie
udostępniłoby swoich danych do
logowania w banku żadnej firmie.
Jedynie 25% ankietowanych
powierzyłoby swoje dane do
logowania bankom. Podobne zdanie
respondenci mają w odniesieniu
do udostępniania historii swoich

transakcji. Osoby starsze są bardziej
nieufne i rzadziej decydowałyby
się na przekazanie tych informacji.
Ponad 60% odpowiadających nie
udostępniłoby takich danych żadnemu
podmiotowi trzeciemu. Jedynie jedna
trzecia respondentów przekazałaby
historię transakcji (innemu) bankowi.
Wyniki, w porównaniu
z odpowiedziami na pytanie o zaufanie
do poszczególnych instytucji, pokazują,
że zaufanie do firmy nie jest tożsame
z tym, że powierzymy jej swoje dane
do logowania czy historię transakcji.

3
Google

Tomasz Owczarek
Doradca ds. Strategii i Projektów
Kluczowych w polskim oddziale
Mastercard Europe

Przeprowadzone badanie potwierdza wyczuwalne od jakiegoś czasu
trendy, na które warto zwrócić uwagę. Widać, że kluczem do rozwoju
otwartej bankowości i adopcji przez klientów opartych na tej koncepcji
usług ﬁnansowych będzie zdobycie ich zaufania. Przeciętny użytkownik
bankowości może mieć obawy przed udostępnieniem na przykład danych
swojego rachunku bankowego stronom trzecim. Co ciekawe, okazuje się,
że w związku z tym to banki, jako instytucje już cieszące się zaufaniem,
będą miały największe szanse na przekonanie klienta do udostępnienia im
tego typu wrażliwych danych. Wspiera to pojawiającą się coraz częściej
tezę, że największymi beneﬁcjentami otwartej bankowości mogą okazać
się... właśnie tradycyjne banki, przynajmniej w krótkim terminie.
Jednocześnie nastawienie klientów może się z czasem zmieniać.
Gdyby przed powstaniem Facebooka zapytać przeciętnego internautę,
czy ma potrzebę dzielenia się w sieci swoim nastrojem lub zdjęciami,
przypuszczalnie również uzyskalibyśmy negatywną odpowiedź. Dlatego
instytucje z bardziej progresywną strategią mogą chcieć się pokusić
o wpłynięcie na postawę klienta i przekonanie go do korzystania z otwartej
bankowości. Patrząc na pozyskiwane w Europie licencje, widać już, że
ﬁrmy takie jak Google nie będą zasypiać gruszek w popiele.
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Skłonność do udostępnienia prywatnych danych w zamian
za indywidualnie dostosowaną ofertę finansową
Informacje o wieku i płci

63%

Banki

37%

Facebook

34%

Google

32%

Firmy telekomunikacyjne

30%

Banki spółdzielcze
Apple

21%

Firmy pożyczkowe

16%

SKOK-i

15%

Inne ﬁrmy technologiczne

15%

Żadne z wymienionych

18%
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Dane klientów zawierające informacje
o ich wieku i płci nie są aż tak
wrażliwe i poufne z punktu widzenia
bezpieczeństwa jak np. dane logowania
do banku. Większość ankietowanych
udostępniłaby je bankom (63%)
w zamian za indywidualnie
dostosowaną ofertę finansową.

Ponadto około jedna trzecia
ankietowanych udostępniłaby swoje
informacje o płci i wieku takim
organizacjom jak Facebook, Google,
firmy telekomunikacyjne czy banki
spółdzielcze. Można zauważyć, że
im ankietowany jest młodszy, tym
w większym stopniu byłby skłonny

powierzyć swoje dane dotyczące
płci i wieku. Powyższe informacje
udostępniamy w celu uzyskania
lepszej oferty finansowej firmom,
które już w jakimś stopniu te dane
posiadają.

Informacje o dochodach

55%

Banki

21%

Banki spółdzielcze
Firmy telekomunikacyjne

9%

Google

8%

Firmy pożyczkowe

7%

SKOK-i

7%

Apple

5%

Facebook

5%

Inne ﬁrmy technologiczne

4%

Żadne z wymienionych
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31%

Pomimo faktu że informacje
o dochodach wydają się jedną
z najbardziej poufnych danych,
tylko 31% respondentów deklaruje,
że nie przekazałoby ich żadnemu
z przedsiębiorstw, nawet jeśli
mieliby otrzymać z tego powodu
lepiej dopasowaną ofertę finansową.
Największym zaufaniem w tej
kwestii darzone są banki oraz banki
spółdzielcze, którym informację

o dochodzie przekazałoby odpowiednio
55% oraz 21% klientów. Pozostałe
przedsiębiorstwa otrzymałyby dane
o dochodach od mniej niż 10%
ankietowanych, w większości od osób
młodych.

Informacje o zatrudnieniu

58%

Banki

24%

Banki spółdzielcze

17%

Firmy telekomunikacyjne
Google

15%

Facebook

15%

Firmy pożyczkowe

10%

Apple

9%

SKOK-i

8%

Inne ﬁrmy technologiczne
Żadne z wymienionych

6%
26%
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Dane dotyczące zatrudnienia
zwyczajowo idą w parze
z informacjami o dochodach, dlatego
też można się spodziewać podobnych
opinii ankietowanych na temat ich
udostępniania. Co czwarta osoba nie
udzieliłaby takiej informacji żadnemu
z przedsiębiorstw, rezygnując
jednocześnie z osiągnięcia korzyści
w ramach lepszej oferty finansowej.

Bankom swoje dane o zatrudnieniu
przekazałoby prawie 6 na 10 badanych
konsumentów, a więc podobny
odsetek jak w przypadku informacji
o dochodach. Blisko co czwarty
ankietowany zdradziłby informacje
o swoim miejscu pracy bankom
spółdzielczym. Nieco wyższy, niż
w przypadku danych o dochodach,
odsetek respondentów przekazałby
informacje o zatrudnieniu firmom
takim jak Google i Facebook.
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Dane adresowe

60%

Banki

24%

Banki spółdzielcze

21%

Firmy telekomunikacyjne

14%

Google
Facebook

11%

Apple

7%

SKOK-i

7%

Firmy pożyczkowe

6%

Inne ﬁrmy technologiczne

5%

Żadne z wymienionych

25%
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Dane adresowe nie są tak pilnie
strzeżone przez ankietowanych
jak np. informacje o dochodach.
Bardzo często udostępnienie ich jest
konieczne przy załatwianiu wielu
codziennych spraw czy formalności
(otrzymanie korespondencji,
rachunków, usług). Jeden na czterech
ankietowanych nie podzieliłby się

taką informacją z żadną z firm.
Możliwość otrzymania indywidualnie
dopasowanej oferty finansowej
sprawia, że większość ankietowanych
(60%) powierzyłaby swoje dane
adresowe bankom. Warto zauważyć,
że odsetek ten rośnie wraz z wiekiem
ankietowanych. Banki spółdzielcze
oraz firmy telekomunikacyjne,

w zamian za indywidualnie
dostosowaną ofertę finansową,
otrzymałyby tego typu dane od ponad
20% respondentów. Firmom takim
jak Google, Apple czy Facebook dane
adresowe powierzyłoby pomiędzy 7%
a 14% badanych, przede wszystkim
ludzi młodych, bardziej zaznajomionych
z technologią.

Informacje o zainteresowaniach

33%

Facebook
Google

28%

Banki

27%

Banki spółdzielcze

17%

Firmy telekomunikacyjne

16%

Apple

16%

Inne ﬁrmy technologiczne

11%

SKOK-i

10%

Firmy pożyczkowe

10%

Żadne z wymienionych
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41%

Zainteresowania nie są danymi
poufnymi, a to czy respondent
zdecyduje się nimi podzielić
z poszczególnymi przedsiębiorstwami,
zależy od charakteru firmy.
Ankietowani często nie widzą potrzeby
udzielania takich informacji, stąd aż
41% nie udostępniłoby ich żadnemu
z wymienionych przedsiębiorstw,
nawet jeżeli mieliby odnieść z tego
pewne korzyści w ramach lepszej
oferty usług finansowych. Największą
popularnością w tej kwestii cieszą się
firmy technologiczne, których pytanie
o zainteresowania (przede wszystkim

na portalach społecznościowych)
może wydać się bardziej uzasadnione
niż w przypadku pozostałych
przedsiębiorstw. Informacjami
o zainteresowaniach respondenci
najchętniej dzielą się z Facebookiem
(33%) oraz Google (28%). Co dziesiąta
osoba udostępniłaby informacje
o swoich zainteresowaniach firmom
pożyczkowym oraz SKOK-om.
Warto zaznaczyć, że młode osoby
zdecydowanie chętniej dzielą się
informacjami o swoim hobby niż osoby
starsze.

Informacje o rodzinie

23%

Banki
Facebook

10%

Banki spółdzielcze

8%

Google

8%

Firmy telekomunikacyjne

5%

Apple

4%

SKOK-i

4%

Firmy pożyczkowe

4%

Inne ﬁrmy technologiczne

3%

Żadne z wymienionych

62%
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Rodzina stanowi dla Polaków jedną
z najważniejszych sfer życia. Troska
o najbliższych sprawia, że aby
udzielić firmie informacji o rodzinie,
trzeba wiedzieć, po co takie dane są
zbierane, oraz mieć gwarancję ich
poufności. Zdecydowana większość
ankietowanych (62%) nie zaufałaby
w tej kwestii żadnej z firm, choćby
miała otrzymać za to lepszą ofertę
usługi finansowej. Na najwyższe
zaufanie w tej kategorii mogą liczyć

banki, którym tę informację zdradziłby
co czwarty mężczyzna i co piąta
kobieta. Zaskakująca jest niska pozycja
firm technologicznych. Niespełna 10%
osób podałoby informacje o rodzinie
Facebookowi, 8% Google i 4% Apple.
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Login i hasło

16%

Banki
Banki spółdzielcze

4%

Google

3%

SKOK-i

2%

Firmy pożyczkowe

2%

Facebook

2%

Firmy telekomunikacyjne

2%

Apple

1%

Inne ﬁrme technologiczne

1%

Żadne z wymienionych

74%
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Login i hasło do konta bankowego
należą do najbardziej poufnych danych.
Zależy od nich bezpieczeństwo
zgromadzonych przez nas środków
pieniężnych. Dlatego pomimo
możliwości otrzymania indywidualnie
dobranej oferty finansowej niemal 3 na
4 respondentów nie udzieliłoby takich
informacji żadnemu z wymienionych

podmiotów. Jedynie 16% miałoby
w tym przypadku zaufanie do
banków. Pozostałe przedsiębiorstwa
zdobyłyby informacje od mniej niż
5% ankietowanych, w tym przede
wszystkim od osób młodych.

Historia transakcji

29%

Banki
Banki Spółdzielcze
Google

3%

Facebook

2%

Firmy telekomunikacyjne

2%

Apple

2%

SKOK-i

2%

Firmy pożyczkowe

2%

Inne ﬁrmy technologiczne
Żadne z wymienionych
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8%

1%
61%

Historia transakcji bankowych jest
jedną z najrzadziej przekazywanych
przez nas informacji. Trudno jest
znaleźć logiczny powód, dla którego
większość z istniejących na rynku
podmiotów mogłaby wymagać od nas
przekazania tych danych.
Podobnie jak w większości kategorii
największym zaufaniem cieszą się
banki, po części dlatego, że i tak są
w posiadaniu tych informacji. Dane

dotyczące wykonanych transakcji
jest skłonnych przekazać im 29%
ankietowanych. Na drugim miejscu
z dużo niższym wynikiem (8%)
znalazły się banki spółdzielcze.
Żaden z pozostałych podmiotów nie
przekroczył granicy 4%, natomiast
6 na 10 osób stwierdziło, że nie
przekazałoby swojej historii transakcji
bankowych żadnemu z wymienionych
przedsiębiorstw.

Przekazywanie informacji związanych z bankowością elektroniczną
Czy nowe regulacje skłonią Panią/Pana do przekazania licencjonowanemu
podmiotowi danych dotyczących historii transakcji bankowych w zamian za
korzystniejszą ofertę?

4%

24%
Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak

22%
21%

30%

Raczej tak

Raczej nie

21%
Nie mam zdania
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W związku z wejściem nowego prawa
dopuszczającego nowoczesne formy
płatności jedynie co czwarta osoba
jest skłonna przekazać podmiotowi
licencjonowanemu na terenie UE
dane dotyczące historii transakcji
w celu uzyskania znaczących korzyści
(np. niższej ceny usługi). Aż 21% nie
ma zdania na ten temat, a 54% nie
zamierza tej historii udostępniać.

o przekazanie historii transakcji
w podziale na różne rodzaje
podmiotów, należy zauważyć, że słowo
„licencjonowany” ma bardzo istotny
wpływ na postrzeganie danej instytucji
przez Polaków. Takim podmiotom
ankietowani chętniej udostępniają
informacje o swoich transakcjach.
Świadomość, że firma podlega
regulacjom i nadzorowi, bezpośrednio
wpływa na jej możliwości biznesowe.

Porównując powyższe odpowiedzi
z odpowiedziami na podobne pytanie
PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?
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3

Wpływ PSD2 na
usługi finansowe
Wśród instytucji finansowych panują mieszane opinie na temat
wejścia w życie dyrektywy PSD2. Największy sceptycyzm
i niepokój można zauważyć wśród banków spółdzielczych,
natomiast firmy z sektora pozabankowego widzą ją jako szansę na
rozwój i rozszerzenie oferowanych przez siebie usług. Powszechna
jest również obawa o zapewnienie bezpieczeństwa danych
klientów – widoczna zwłaszcza wśród przedstawicieli banków.

Opinia o PSD2
Jak jest odbierana dyrektywa PSD2?

26%

40%

18%

Ogółem

41%

Banki

34%

44%

38%

Banki
spółdzielcze

41%
Jako kolejna regulacja, do której
trzeba się dostosować

19%
Jako szansa

Jako zagrożenie
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Wyniki badania pokazują zróżnicowane
opinie dotyczące nowej dyrektywy.
Chociaż większość ankietowanych
postrzega ją jako dość uciążliwą regulację,
która wymusza wprowadzanie zmian,
ponad jedna trzecia ankietowanych widzi
w niej również szansę na rozwój biznesu.
Przedstawiciele banków spółdzielczych

podchodzą do zmian z większym
pesymizmem – aż 44% respondentów
zatrudnionych w tych instytucjach
uważa, że PSD2 będzie zagrożeniem dla
ich firmy, a prawie 38% traktuje ją jako
kolejną regulację, do której trzeba się
dostosować.

Odmienne zdanie mają przedstawiciele
banków. Ponad 40% z nich twierdzi, że
nowe przepisy związane ze zmianami
w obszarze bankowości będą szansą dla
ich instytucji. Tyle samo osób uważa, że
jest to kolejna regulacja, do której trzeba
się dostosować.

Czy wejście w życie dyrektywy PSD2 przyczyni się do zmian w sektorze
ﬁnansowym?

1% 5%

6%

29%

35%

Ogółem

Banki

64%
6% 6%
50%

38%

Banki
spółdzielcze

59%
17%

4%

Nie spodziewam się
rewolucji, ale może
zobaczymy kilka
ciekawych projektów.
Na pewno nie zakładam,
że najbardziej „trywialne”
przypadki użycia dużo
zmienią, np.inicjacja
płatności, agregacja
rachunków.
Anonimowy ankietowany
Przedstawiciel banku

TPP*

79%
TAK – to będzie rewolucja

TAK – ale wpływ PSD2 będzie nieznaczny

TAK – wpłynie znacząco

NIE – PSD2 nie będzie miało większego wpływu

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego
*TPP - Third Party Provider

Połowa przedstawicieli banków
spółdzielczych oraz blisko 60%
ankietowanych zatrudnionych
w bankach uważa, że wejście w życie
PSD2 przyczyni się znacząco do
zmian w sektorze finansowym. Duży

wpływ nowych przepisów na zmiany
w sektorze bankowym przewiduje
również ponad 80% przedstawicieli
firm należących do grupy TPP.

Respondenci w większości uważają,
że wprowadzenie nowych wymogów
zmieni obraz bankowości, jaką
znamy dziś, jednakże nie będzie to
rewolucyjna zmiana, lecz stopniowy
rozwój.
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Rozwój
Czy Państwa zdaniem wdrożenie PSD2 na polskim rynku spowoduje rozwój nowych, innowacyjnych usług
i produktów ﬁnansowych?

84% 7%

Ogółem

79%

Banki

69%

Banki spółdzielcze

9%

13%
96%

TPP
TAK

NIE

NIE WIEM

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Dyrektywa PSD2 oprócz zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa na rynku
usług płatniczych ma także na celu
umożliwienie działania w obszarze
usług bankowych czy finansowych
podmiotom innym niż banki. Zmiany,
które wprowadza nowa dyrektywa,
są zauważalne dla przedstawicieli
instytucji bankowych. Dla 84%

płatnicze, firmy technologiczne,
izby rozliczeniowe oraz platforma
e-commerce. Z tej grupy aż 96%
osób zgodziło się, że wdrożenie PSD2
na polskim rynku będzie krokiem
w stronę innowacyjności.

respondentów wdrożenie PSD2 na
polskim rynku spowoduje rozwój
nowych, innowacyjnych usług
i produktów finansowych. Taką opinię
podziela blisko 80% przedstawicieli
banków oraz 69% zatrudnionych
w bankach spółdzielczych. Oprócz tych
dwóch grup podmiotów odpowiedzi
udzieliły również m.in. instytucje

Czy uważają Państwo, że dalszy rozwój w kierunku Open Bankingu (udostepnienie informacji dotyczących innych
produktów bankowych np. informacji o kredytach) byłby korzystny dla sektora bankowego?

60%

Ogółem

65%

Banki

15%

38%

Banki spółdzielcze

56%
71%

TPP
TAK
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

26%

NIE

21%
NIE WIEM

Wprowadzanie nowych przepisów
będzie się wiązało z coraz większym
wykorzystywaniem Open Bankingu.
Jest to koncepcja, w ramach której
informacje dotyczące innych produktów
bankowych są udostępniane
podmiotom zewnętrznym, za
zgodą klienta, w celu zwiększenia
efektywności zarządzania finansami.

Sześciu na dziesięciu ankietowanych
uważa, że dalszy rozwój w kierunku
Open Bankingu byłby korzystny dla
sektora bankowego, a 75% twierdzi, że
koncepcja otwartej bankowości będzie
korzystna dla sektora pozabankowego.
Opinię o korzystnym wpływie
Open Bankingu na sektor bankowy

i pozabankowy podziela odpowiednio
65% i 79% przedstawicieli banków.
Za to w bankach spółdzielczych
panuje większy pesymizm – 56%
respondentów uważa, że rozwój
w tym kierunku nie będzie korzystny
dla sektora bankowego, a 50% dla
pozabankowego.

Czy uważają Państwo, że dalszy rozwój w kierunku Open Bankingu (udostepnienie informacji dotyczących innych
produktów bankowych np. informacji o kredytach) byłby korzystny dla sektora pozabankowego?

75%

Ogółem

79%

Banki

Banki spółdzielcze

31%

16%
12%

50%
100%

TPP
TAK

NIE

NIE WIEM

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Wojciech Pantkowski
Dyrektor Zespołu Systemów
Płatniczych i Bankowości
Elektronicznej
Związek Banków Polskich

Z udzielonych odpowiedzi wyłania się interesujący obraz, jak
respondenci widzą rozwój rynku ﬁnansowego w najbliższym czasie.
Ciekawe jest, że pierwsze z otwartej bankowości będą korzystać
same banki w większym stopniu niż ﬁntechy, które miały być
zagrożeniem dla banków. W dłuższym okresie do głosu mają dojść
ﬁrmy z grupy GAFA, a konkurencja między bankami ma się istotnie
obniżyć. Trudno jednak do końca określić, dlaczego klienci mieliby
wybierać ﬁrmy spoza sektora bankowego, skoro sektor ten posiada
najwyższy poziom zaufania spośród badanych podmiotów, a klienci
są zadowoleni z oferowanych przez banki usług. Kolejną kwestią
wartą uwagi jest przyszłość korzystania z otwartej bankowości
przez klientów banków. Odpowiedzi wskazują na dużą ostrożność
w zakresie potencjalnego udostępniania danych wrażliwych
podmiotom trzecim.
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Konkurencja
Konkurencja ze strony jakich podmiotów będzie stanowić dla Państwa największe wyzwanie w krótkim horyzoncie
czasowym (do 1 roku) po wdrożeniu dyrektywy PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Banki

36%

41%

50%

17%

27%

26%

25%

33%

4%

6%

6%

0%

10%

6%

6%

17%

21%

21%

13%

25%

3%

0%

0%

8%

Firmy technologiczne (Fintech)

Operatorzy kartowi (np. VISA,
Mastercard)

GAFA (Google, Apple, Facebook
i Amazon)

W krótkim okresie nie widzimy
większych wyzwań związanych
z konkurencją

Inne

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Przedsiębiorstwa są świadome
nadchodzących zmian związanych
z wprowadzeniem nowych zasad
PSD2, a tym samym wpływu nowej
dyrektywy na rozwój lub zmiany
u konkurencji. W krótkim okresie, do
1 roku po wprowadzeniu dyrektywy,
ankietowani obawiają się konkurencji

głównie ze strony banków (36%) oraz
firm technologicznych (27%).
Jeden na pięciu odpowiadających
stwierdził, że w najbliższym czasie
nie będzie mieć wyzwań związanych
z rosnącą konkurencją. Takie zdanie
mają głównie przedstawiciele

banków i TPP. Według 41%
ankietowanych z pierwszej grupy
największym zagrożeniem w ciągu
roku od wprowadzenia PSD2 będą
inne banki, a według 26% – firmy
technologiczne (fintechy). Pozostali
badani w większości nie mają obaw co
do konkurencji.

Konkurencja ze strony jakich podmiotów będzie stanowić dla Państwa największe wyzwanie w średnim
horyzoncie czasowym (od 2 do 3 lat) po wdrożeniu dyrektywy PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Banki

19%

21%

31%

8%

40%

44%

31%

42%

5%

6%

6%

4%

32%

26%

25%

42%

4%

3%

6%

4%

Firmy technologiczne (Fintech)

Operatorzy kartowi (np. VISA,
Mastercard)

GAFA (Google, Apple, Facebook
i Amazon)

Firmy telekomunikacyjne

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Marcin Chruściel
Dyrektor Orange Finanse

Przedstawione wyniki badań pokazują, że w krótkim horyzoncie
główna batalia o klienta rozegra się pomiędzy bankami. Może to
wynikać z niskiej aktywności na rynku polskim globalnych ﬁrm
ﬁntech oraz GAFA w obszarze bankowości. Jednak z czasem będzie
się to zmieniać i gracze spoza branży będą chętniej wkraczali na teren
bankowości dzięki rozwiązaniom, jakie daje otwarta bankowość, aby
dostarczać swoim klientom kompleksowe usługi, w tym z obszaru
bankowości. W mojej ocenie klienci z czasem będą otwierali się na
nowe rozwiązania, szczególnie wtedy kiedy zobaczą wygodę i realną
wartość dla siebie.

PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?

29

Konkurencja ze strony jakich podmiotów będzie stanowić dla Państwa największe wyzwanie w długim horyzoncie
czasowym (powyżej 3 lat) po wdrożeniu dyrektywy PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Banki

11%

9%

25%

4%

32%

32%

25%

38%

1%

0%

6%

0%

48%

53%

38%

46%

4%

3%

6%

4%

4%

3%

0%

8%

Firmy technologiczne (Fintech)

Operatorzy kartowi (np. VISA,
Mastercard)

GAFA (Google, Apple, Facebook
i Amazon)

Firmy telekomunikacyjne

Inne

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

W średnim okresie, czyli w ciągu
2–3 lat po wprowadzeniu PSD2,
ankietowani w mniejszym stopniu
obawiają się rosnącej konkurencji
ze strony banków, a spodziewają się
zwiększonej konkurencji ze strony firm
technologicznych (40%) oraz ze strony
GAFA (32%).

Opinie na temat wpływu
PSD2 na wzrost konkurencji
w długim horyzoncie czasowym
są zróżnicowane. Ponad połowa
respondentów z banków spodziewa
się dużej konkurencji ze strony GAFA.
W tej samej instytucji jeden na trzech
ankietowanych obawia się wzrostu
znaczenia firm technologicznych.

Przedstawiciele banków spółdzielczych
postrzegają konkurencję głównie
ze strony GAFA (38%) oraz banków
i firm technologicznych – po 25%.
Respondenci z TPP również stwierdzili,
że konkurencja w długim horyzoncie
czasowym może pojawić się ze strony
GAFA (46%) oraz fintechów (38%).

Nie ulega wątpliwości, że PSD2 w długim terminie zmieni krajobraz
usług ﬁnansowych. Polski sektor bankowy od lat stara się wdrażać
innowacyjne, wygodne z perspektywy klienta produkty i usługi, aby
minimalizować ryzyko odejścia klientów do ﬁntechów. Kluczowym
argumentem w tej konkurencji jest przede wszystkim zaufanie
konsumentów do bezpieczeństwa gwarantowanego przez banki.

Bartosz Zborowski
Dyrektor Departamentu
Innowacji i Płatności
Bank Pekao S.A.
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Obawy
Czy Państwa zdaniem ﬁrmy spoza sektora bankowego mogą „przejąć” relacje pomiędzy klientem a bankiem,
wykorzystując możliwości, jakie daje PSD2?

68%

Ogółem

19%

71%

Banki

56%

Banki spółdzielcze

24%

13%
71%

TPP
TAK

NIE

21%
NIE WIEM

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Dyrektywa PSD2 umożliwia innym
firmom spoza sektora bankowego
świadczenie usług finansowych,
a w konsekwencji przejęcie klientów,
których dotychczas obsługiwały
tylko banki. Sama możliwość nie
oznacza naturalnie, że taka sytuacja
będzie miała miejsce. Według 68%

respondentów banki mogą utracić
pewne relacje z klientami na rzecz
innych przedsiębiorstw proponujących
usługi w zakresie finansowania.
Ankietowani mają też świadomość,
jak dużym zaufaniem banki są
darzone przez klientów. Inne firmy

nie mają, przynajmniej na ten
moment, takiego komfortu. Może
przez to zaistnieć sytuacja, w której
konsumenci będą korzystali tylko
z niektórych segmentów usług firm
pozabankowych.

Czy obawiają
się Państwo odpływu klientów do innych banków
Ogółem
46%w związku z PSD2:

44%

Banki

TAK
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

41%
50%

Banki spółdzielcze

38%

31%
NIE

NIE WIEM

Ryzyko przejęcia klientów przez firmy
pozabankowe powoduje, że banki
będą się starać wprowadzać nowe lub
unowocześnione usługi dla swoich
klientów, by utrzymać stworzone
relacje. Sprzyja to zwiększaniu

konkurencji między bankami i walce
o klienta. Obawy dotyczące możliwego
odpływu klientów do innych banków
wyraża co drugi respondent pracujący
w banku spółdzielczym.

Czy obawiają się Państwo wejścia na rynek bankowy takich ﬁrm, jak Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA)?

53%

Ogółem

33%

47%

Banki

35%
69%

Banki spółdzielcze

13%

50%

TPP
TAK

42%
NIE

NIE WIEM

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Respondenci w długim okresie
przewidują duży wzrost udziału
firm, takich jak Google, Apple,
Facebook i Amazon w rynku usług
finansowych po wprowadzeniu
dyrektywy PSD2. Ich wejście na
rynek stanowi źródło niepokoju

Piotr Alicki

dla około połowy przedstawicieli
banków oraz firm, które planują
świadczyć usługi finansowe (TPP).
Reprezentanci banków spółdzielczych
częściej wyrażają obawę – dla 7 z 10
ankietowanych z tych instytucji GAFA
może być zagrożeniem.

Wszystkie instytucje ﬁnansowe powinny się obawiać GAFAA nie
z uwagi na to, że każda z tych ﬁrm może wejść na rynek ﬁnansowy
(bo ma niezbędne kapitały), ale dlatego, że teraz im się to po prostu
opłaca. Nowe regulacje i idąca za tym standaryzacja otwierają
takim ﬁrmom jak Google, Amazon czy Alipay dostęp do całego
rynku UE i przy okazji do rynku polskiego. Z ich punktu widzenia oni
nie wchodzą na rynek polski tylko europejski, natomiast z punktu
widzenia polskich instytucji ﬁnansowych – jak najbardziej będą
stanowić poważną konkurencję.

Prezes Zarządu KIR S.A.
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Zmiany
Czy wdrożenie PSD2 przyczyniło się do zainicjowania transformacji
cyfrowej w Państwa banku?

3% 9%

6%
25%

53%
6%
Banki

35%

Banki
spółdzielcze

63%

TAK – gdyby nie PSD2, transformacja cyfrowa nie zostałaby zainicjowana tak szybko
NIE – to są dwa odrębne projekty niemające ze sobą związku
NIE – wdrożenie PSD2 jest tylko częścią trwającej w banku transformacji cyfrowej
NIE – nie planujemy transformacji cyfrowej w banku
NIE WIEM
Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw
opiera się w dużej mierze na ich
zdolności do wprowadzania innowacji.
Wiele banków przechodzi przez proces
transformacji cyfrowej, dzięki której
mogą dopasowywać się do potrzeb
dzisiejszego rynku. Wprowadzenie
nowych zasad PSD2 dla większości
przedstawicieli banków nie było
powodem rozpoczęcia tej transformacji,
lecz stanowi jedynie jej część. Takie
stanowisko zadeklarowało 53%
respondentów z banków oraz 63%
zatrudnionych w bankach spółdzielczych.
Ponadto 35% przedstawicieli banków
uważa, że proces transformacji cyfrowej
i wdrożenia zasad PSD2 można uznać
jako dwa oddzielne projekty niemające ze
sobą związku.
Wśród zmian, które przedsiębiorstwa
muszą wdrożyć w związku z wejściem
PSD2, jest przygotowanie i wdrożenie
interfejsu API (74%). Taką opinię
wyraża większość zatrudnionych
w bankach i bankach spółdzielczych.
Dodatkowo respondenci zatrudnieni
w bankach oraz bankach
spółdzielczych potwierdzili, że
w ich instytucjach konieczne będzie
wprowadzenie zmian w procesach
biznesowych (po 50%) oraz zmian
związanych z cyberbezpieczeństwem
(kolejno 41% i 63%). Banki
spółdzielcze skupiają się również na
zaimplementowaniu zmian związanych
z obecną infrastrukturą IT (44%),
a banki na zmianach związanych
z compliance, czyli zapewnieniem
zgodności z regulacjami (41%).
Ankietowani przedstawiciele firm z grupy
TPP koncentrują się przede wszystkim
na wprowadzaniu zmian w produktach,
rozumianych jako ich dostosowanie bądź
wprowadzenie zupełnie nowych.

Jakich głównych zmian w Państwa organizacji wymaga wejście w życie PSD2 (proszę o zaznaczenie maksymalnie
trzech, które wydają się konieczne)?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Zmiany związane
z zapewnieniem zgodności
(compliance)

32%

41%

25%

21%

74%

91%

69%

54%

37%

38%

44%

33%

47%

50%

50%

38%

34%

18%

25%

67%

15%

3%

13%

33%

41%

41%

63%

25%

Przygotowanie i wdrożenie
interfejsu API*

Zmiany w obecnej
infrastrukturze IT

Zmiany w procesach
biznesowych / procedurach

Zmiany w produktach
(dostosowanie oferty
produktowej, wdrożenie
nowych produktów)

Zmiana strategii ﬁrmy

Zmiany związane
z cyberbezpieczeństwem

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego
*API - Application Programming Interface
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Jakie główne działania zostały podjęte dotychczas w Państwa organizacji w związku z dostosowaniem do PSD2
lub wykorzystaniem potencjału PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Prace związane
z zapewnieniem zgodności
(compliance)

29%

32%

25%

25%

64%

88%

56%

33%

42%

56%

44%

21%

27%

35%

25%

21%

27%

6%

31%

58%

26%

18%

19%

46%

27%

32%

38%

13%

3%

0%

0%

8%

Prace nad interfejsem API

Prace nad dostosowaniem
infrastruktury IT

Prace nad zmianami
w obecnych procesach
biznesowych / procedurach

Prace nad nowymi
usługami / produktami

Prace nad strategią ﬁrmy
związane z wejściem PSD2

Prace dotyczące
cyberbezpieczeństwa

Inne

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Prawie 90% przedstawicieli banków
potwierdziło, że ich organizacje
rozpoczęły prace nad interfejsem API.
Dodatkowo według połowy z nich
trwają prace nad dostosowaniem
infrastruktury IT. Podobne działania

Michał Podgajny
Dyrektor KPMG, Open
Banking Lead

podjęły banki spółdzielcze.
Respondenci z grupy TPP aktualnie
pracują nad nowymi usługami
i produktami oraz nad strategią firmy,
która byłaby dostosowana do nowej
rzeczywistości.

Wdrożenie dyrektywy PSD2 w bankach i droga w kierunku Open
Bankingu będzie odbywać się w czterech etapach, które mogą się
wzajemnie przenikać. W pierwszym etapie, który trwa obecnie,
większość banków koncentruje się na wdrożeniu interfejsów
API oraz kwestiach zgodności. W drugim etapie banki będą
poszukiwały sposobów „monetyzacji” możliwości, jakie daje
dyrektywa PSD2, w tym oferowanie tzw. usług premium. Trzeci
etap to przyjęcie przez banki aktywnej roli gracza AISP / PISP
poprzez kreowanie nowych produktów i usług na bazie własnych
produktów oraz tych oferowanych przez podmioty trzecie w celu
dostarczenia spersonalizowanych usług dla klientów. Czwarty
etap to oparty o analitykę danych bank-as-a-service. Poszczególne
etapy będą wymagały od banków zmian w modelach biznesowych
i operacyjnych, co pozwala przypuszczać, że cyfrowa transformacja
banków dopiero się rozpoczęła.
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Bezpieczeństwo danych
Czy obawiają się Państwo wycieku danych swoich klientów w związku
z ich udostępnieniem podmiotom trzecim?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki
spółdzielcze

TAK

40%

44%

31%

20%

21%

19%

2%

3%

0%

NIE – takie rzeczy będą zdarzeniami
incydentalnymi

NIE – skala takiego zdarzenia nie będzie
dotkliwa

NIE – to jest obowiązek TPP, aby
chronić dane swoich klientów. Bank
nie ponosi za to odpowiedzialności,
skoro klient zgodził się na udostępnienie
swoich danych do TPP

32%

35%

25%

20%

15%

31%

NIE WIEM
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Przykład niedawnego wycieku danych
kart kredytowych z jednej z dużych firm
technologicznych pokazuje, że inne instytucje
nie są tak dobrze przygotowane jak banki.
Anonimowy ankietowany
Przedstawiciel TPP

Bezpieczeństwo danych klientów stanowi
jeden z priorytetów dla firm, które je
przetwarzają. Coraz częściej pojawiają
się wiadomości o wyciekach danych lub
atakach hakerskich, w wyniku których do
Internetu trafiają wrażliwe dane. Problem
ten nie omija również dużych firm
technologicznych, które bywają oskarżane
o łamanie przepisów w zakresie ochrony
danych osobowych.
Biorąc to pod uwagę, nie może dziwić,
że aż 40% przedstawicieli banków
i banków spółdzielczych obawia się
wycieku danych swoich klientów
w związku z udostępnieniem ich
podmiotom trzecim. Prawie jedna
trzecia respondentów twierdzi, że nie
budzi to ich obaw, ponieważ pilnowanie
bezpieczeństwa danych nie będzie leżało
w zakresie ich obowiązków. Ponad 20%
ankietowanych sądzi, że wycieki danych
będą zdarzeniami incydentalnymi. Tylko
2% przedstawicieli instytucji bankowych
uważa, że skala zjawiska nie będzie
dotkliwa.
Banki co roku inwestują miliony złotych
w zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
podlegają również wielu restrykcyjnymi
przepisom w tym zakresie. Aż 44%
ankietowanych uważa, że podmioty
trzecie, które uzyskają dostęp do danych
o klientach banków, nie będą w stanie ich
chronić tak dobrze jak banki. Przeciwnego
zdania jest tylko 14% badanych. Wyraźnie
widać, że przedstawiciele banków
mają gorsze zdanie o możliwościach
zabezpieczenia danych ich klientów przez
podmioty trzecie – 56% ankietowanych
jest przekonanych, że nie gwarantują one
bezpieczeństwa.
Przedstawiciele banków spółdzielczych
w większości nie są przekonani czy firmy
TPP będą w stanie ochronić danych
klientów tak dobrze, jak robią to banki.
Osoby pracujące w firmach niebędących
bankami lub bankami spółdzielczymi
bardziej optymistycznie podchodzą do
możliwości zabezpieczenia danych – 33%
respondentów twierdzi, że ich firmy
są w stanie zapewnić takie samo
bezpieczeństwo, natomiast 38% jest
przeciwnego zdania.

Czy Państwa zdaniem podmioty trzecie, które uzyskają dostęp do danych o klientach bankowych, będą w stanie
chronić je tak samo jak banki?

14%

Ogółem

Banki

44%

9%

Banki spółdzielcze

TPP

56%
25%
33%
TAK

38%
NIE

NIE WIEM
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Michał Kurek
Partner KPMG, Szef Zespołu
Cyberbezpieczeństwa

Dyrektywa PSD2 to całkiem nowe reguły gry w bankowości
i ogromne wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
informacji. Nowe modele biznesowe będą wiązały się z trudnymi
w tym momencie do przewidzenia wektorami cyberataków oraz
nadużyć ﬁnansowych. Dlatego przy wdrażaniu rozwiązań Open
Bankingu zapewnienie zgodnych z najlepszymi praktykami
prewencyjnych zabezpieczeń nie wystarczy. Konieczne będzie
wdrożenie mechanizmów umożliwiających jak najszybszą
identyﬁkację nadużyć oraz skuteczną reakcję na pojawiające się
incydenty.
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Czy obawiają się Państwo zwiększonej liczby cyberataków po wdrożeniu dyrektywy PSD2?

75%

Ogółem

76%

Banki

Banki spółdzielcze

69% 6%

TPP

75%
TAK

NIE
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Trzy czwarte ankietowanych obawia
się zwiększonej liczby cyberataków
po wdrożeniu dyrektywy PSD2.
Włączanie kolejnych pośredników
do obiegu danych znacznie zwiększa
ryzyko wystąpienia ataków. Hakerzy
mogą się podszywać pod którąś z firm
z grupy TPP lub tworzyć fałszywe
aplikacje i w ten sposób wykradać

dane. Dodatkowym problemem
jest brak możliwości ścigania tego
typu przestępstw, gdy dokonuje
się ich z terenu państw, w których
egzekwowanie prawa jest utrudnione.
Wycieku danych po wprowadzeniu
dyrektywy nie obawia się tylko 8%
osób ankietowanych.

Dotychczasowe rozwiązania legislacyjne poza
rekomendacją standaryzacji usług nie wspierają
technologicznego uspójnienia rynku. Dyrektywa PSD2
w zakresie dostępu TPP do rachunków generuje wiele
nowych zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa,
które mogą i powinny być adresowane poprzez budowę
wspólnych rozwiązań sektorowych takich jak HUB PSD2.
Anonimowy ankietowany
Przedstawiciel TPP

8%
9%

13%

NIE WIEM

Jakie widzą Państwo największe ryzyko związane z wprowadzeniem dyrektywy PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem
Ujawnienie tajemnicy bankowej /
tajemnicy płatniczej (np. dane
transakcyjne udostępnione podmiotom
trzecim bez zgody klienta banku,
kradzież tożsamości)

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

38%

44%

38%

29%

32%

26%

44%

29%

22%

18%

19%

29%

5%

6%

0%

13%

3%

6%

0%

0%

Odpowiedzialność ﬁnansowa (np.
odszkodowanie za nieautoryzowane
transakcje)

Fraudy (np. nieautoryzowane wykonanie
płatności)

Nie widzimy większych ryzyk

Inne
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Prawie czterech na dziesięciu
ankietowanych jako największe
ryzyko związane z dyrektywą PSD2
wskazało ujawnienie tajemnicy
bankowej/tajemnicy płatniczej (m.in.
kradzież tożsamości, przekazanie
historii transakcji podmiotom trzecim).
Odpowiedzialności finansowej, np.
odszkodowań za nieautoryzowane

transakcje, obawia się niemal co
trzeci ankietowany, natomiast 22%
respondentów obawia się fraudów,
czyli np. nieautoryzowanego
wykonania płatności. Wśród innych
zagrożeń ankietowani wymieniają
również podszywanie się pod TPP
w celu wyłudzenia danych. Żadnych
obaw nie ma jedynie 5% osób.
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Strategia współpracy z firmami świadczącymi inne usługi
Jaką Państwa bank ma strategię dotyczącą ﬁntechów?

4%

3%
34%

6%
38%

35%

Ogółem

25%

Banki
spółdzielcze

Banki

46%
16%

24%

69%

Współpraca

Brak strategii dotyczącej ﬁntechów

Współpraca oraz przejęcie dobrze
rokującej technologii

Inne
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Główną dziedziną działalności fintechów
jest rozwój nowych technologii
finansowych, takich jak bankowość
mobilna, kryptowaluty czy serwisy
płatnicze. W związku z przyjęciem
dyrektywy PSD2 działalność fintechów
oraz współpraca z nimi stanie się coraz
bardziej istotna. Wśród ankietowanych
34% przedstawicieli banków
i banków spółdzielczych deklaruje

chęć współpracy z nimi, a 16% chęć
współpracy oraz przejęcie technologii,
którą uznają za przydatną. Z drugiej
strony prawie połowa ankietowanych
nie ma żadnej określonej strategii
dotyczącej fintechów.
Nowe możliwości, które wiążą się
z wprowadzeniem dyrektywy PSD2,
zamierza aktywnie wykorzystać

56% ankietowanych, natomiast
badanych o odmiennych planach
jest trzy i pół razy mniej. Odsetek
przedstawicieli banków, którzy
dostrzegają szansę na rozwój
i możliwość oferowania nowych usług,
jest jeszcze wyższy i wynosi 71%.
Tylko 15% badanych nie zamierza z tej
okazji skorzystać.

Czy zamierzają Państwo aktywnie wykorzystać możliwości, jakie daje dyrektywa PSD2 (w szczególności
wynikające z bycia TPP)?

56%

Ogółem

71%

Banki

Banki spółdzielcze

25%

15%

19%
TAK
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16%

NIE

NIE WIEM

Nakłady inwestycyjne
Jakie są spodziewane nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia dyrektywy PSD2 w Państwa banku?

1 mln zł

Banki

Banki spółdzielcze

5 mln zł

6%

42%

52%

93%

7%

0%
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Jakie są spodziewane nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia dyrektywy PSD2 w Państwa ﬁrmie?

0,5 mln zł

TPP

18%

1 mln zł
41%

41%

Źródło: KPMG na podstawie badania ankietowego

Koszty, które banki i firmy ponoszą
w związku z przystosowaniem
i wdrożeniem nowej dyrektywy, są
dość zróżnicowane i zależą od rodzaju
organizacji. Zdecydowanie największe
nakłady finansowe potrzebne na
wdrożenie dyrektywy PSD2 przewidują
banki. Ponad 52% przedstawicieli
tych instytucji szacuje, że wyniosą
one więcej niż 5 mln zł, 42% uważa,

że ich organizacja poniesie koszty na
poziomie między 1 a 5 mln zł, a tylko
6% twierdzi, że będą mniejsze niż 1
mln zł. Wśród banków spółdzielczych aż
93% ankietowanych prognozuje, że ich
firma nie wyda więcej niż 1 mln zł, a 7%
szacuje koszty na pomiędzy 1 a 5 mln zł.
Przedstawiciele firm z grupy TPP,
w porównaniu z respondentami

z banków, wskazują na konieczność
poniesienia znacznie mniejszych
nakładów. Po 41% ankietowanych
wskazało na koszty mieszczące się
w przedziale od 0,5 mln do 1 mln zł
oraz powyżej 1 mln zł. Natomiast
najmniej liczną grupę stanowią ci,
którzy spodziewają się kosztów poniżej
500 tys. zł i jest to niemal co piąty
ankietowany.
PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?
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API
Jaki standard API zamierzają Państwo wdrożyć?
GRUPA RESPONDENTÓW

Banki

Banki
spółdzielcze

83%

91%

64%

6%

9%

0%

2%

3%

0%

10%

15%

0%

2%

3%

0%

15%

6%

36%

Ogółem
PolishAPI

NextGen PSD2 (Berlin Group)

OpenBanking UK

Swój własny

Inny

Jeszcze nie zdecydowaliśmy
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API (ang. Application Programming
Interface – interfejs programowania
aplikacji) jest to zestaw reguł i opisów,
za pomocą których programy
komunikują się między sobą.
W związku z wdrożeniem PSD2 aż
9 na 10 ankietowanych twierdzi, że
standaryzacja API jest potrzebna.
Standaryzacja wspiera spójne podejście
do najważniejszego tematu, czyli
cyberbezpieczeństwa i bez jej wdrożenia
benefity otwartej bankowości będą
trudne do osiągnięcia. Zdecydowana
większość badanych jako standard API,
który zamierzają wdrożyć, wskazuje
PolishAPI (83%). O wiele mniej
popularne są własne standardy API
(10%) oraz NextGen PSD2 (6%). Na
koniec stycznia 2019 r. nie wszyscy
jeszcze wiedzieli, jaki standard API
wdrożą (15%) .

Czy standaryzacja API w związku z wdrożeniem PSD2 jest potrzebna?

89% 4%

Ogółem

91% 6%

Banki

88%

Banki spółdzielcze

88% 4%

TPP
TAK

NIE

NIE WIEM
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Maciej Kostro
Lider Projektu PolishAPI
Związek Banków Polskich

Wszelkie nowości i zmiany budzą obawy, to naturalne. Jakiś
czas temu podjęliśmy działania, mające na celu oswojenie tej
sytuacji i nadanie bezpiecznego kształtu komunikacji między
podmiotami rynku płatniczego po wejściu w życie PSD2. Inicjatywa
standaryzacyjna PolishAPI, wyjątkowe na tle europejskiego rynku
przedsięwzięcie, od samego początku skupiła banki i niebankowe
instytucje płatnicze, przyszłych TPP oraz inne podmioty sektora.
Cieszy nas bardzo wyraźne wsparcie dla standardu PolishAPI, bo tak
można zinterpretować odpowiedzi udzielone na pytanie o planowany
sposób wdrożenia interfejsu przez banki.
Biorąc pod uwagę inne odpowiedzi uczestników badania, chciałbym
podkreślić, że w ramach rozwoju standardu będziemy starali
się dotrzymywać kroku rosnącym potrzebom biznesowym oraz
odpowiadać na wyzwania dotyczące bezpieczeństwa komunikacji.
Dobrą wiadomością jest duża świadomość konsumentów w obszarze
zapewnienia poufności danych – budowanie zaufania klientów
to z pewnością duże wyzwanie dla ﬁrm wkraczających na rynek
płatniczy wraz z nowymi regulacjami. Z dużą ciekawością czekam na
nowe i wygodne rozwiązania dla codziennych i mniej codziennych
usług ﬁnansowych, zarówno ze strony banków, jak i ﬁntechów.
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Możliwości wynikające z PSD2
Czy rozważają Państwo ekspansję na rynek europejski, wykorzystując potencjał PSD2?

Ogółem

Banki

18%

49%

15%

50%
69%

Banki spółdzielcze

39%

TPP
TAK

30%
NIE

NIE WIEM
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Chociaż ekspansja na rynek
europejski, ze względu na członkostwo
w Unii Europejskiej, jest łatwiejsza
niż na inne rynki, zdecydowana
większość respondentów nie planuje
rozwoju w tym kierunku. Jedynie 18%
ankietowanych zamierza wykorzystać
potencjał PSD2 i podjąć ten krok.
Inni wskazują, że rozważają taką

Marcin Jankowski
Associate Director KPMG

możliwość, jednak nie w pierwszych
latach po wejściu nowych przepisów.
Przedstawiciele firm i banków, którzy
widzą szansę biznesową związaną
z dyrektywą PSD2, największe
możliwości rozwoju upatrują
w obszarach usług opartych na analizie
danych (75%), finansach osobistych,

np. prowadzenie budżetu domowego
(64%) i nowych produktach płatniczych
(54%). Mniejszy potencjał widzą
w usługach doradczych dla klienta
i kastomizacji obecnych produktów
(32%) oraz zarządzaniu inwestycjami
klienta (25%).

Zastanawiający jest niski odsetek instytucji, które rozważają ekspansję
na rynek europejski, wykorzystując potencjał PSD2. Można to do
pewnego stopnia tłumaczyć tym, że część banków ma swoje spółki
matki zlokalizowane poza granicami Polski, ale warto też zwrócić
uwagę na fakt, że tylko 26% respondentów podjęło do tej pory prace
nad strategią ﬁrmy w tym kontekście. Podobnie kształtuje się odsetek
ﬁrm, które podjęły działania związane z pracami nad zmianami
w obecnych procesach biznesowych. Analizując kierunki, w których
rynek chce rozwijać swoje produkty, większość respondentów
wskazuje popularne obszary związane z ﬁnansami osobistymi
klientów czy usługami opartymi na analizie danych. W moim
przekonaniu wniosek jest taki, że do tej pory wszyscy skupiali się
na kwestiach compliance, małą wagę przywiązując do obszarów
biznesowych. Najbliższe lata będą dla instytucji ﬁnansowych testem,
jak dobrze potraﬁą dopasować się ze swoją strategią, produktem
i pomysłem na siebie do zmieniającego się otoczenia.

W jakich obszarach widzą Państwo największe możliwości rozwoju usług i produktów dla klienta opartych o PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Finanse osobiste (prowadzenie
budżetu domowego)

64%

61%

63%

67%

75%

85%

44%

83%

54%

36%

63%

75%

0%

0%

0%

0%

32%

39%

31%

21%

25%

36%

13%

17%

32%

33%

19%

38%

4%

3%

0%

8%

Usługi oparte na analizie danych

Nowe produkty płatnicze

Nowe produkty dla TPP

Usługi doradcze dla klienta

Zarządzanie inwestycjami klienta

Kastomizacja obecnych produktów
dla klientów

Inne
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Jakie nowe możliwości biznesowe daje dyrektywa PSD2?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Cross-sell i up-sell produktów
i usług

71%

82%

63%

58%

67%

67%

63%

71%

61%

55%

56%

75%

38%

48%

6%

42%

24%

33%

0%

29%

4%

6%

6%

0%

Pozyskanie nowych klientów

Możliwość wprowadzenia
nowych produktów i usług

Lepsze KYC*

Wejście na nowe rynki

PSD2 nie stwarza nowych
możliwości biznesowych
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*KYC - Know Your Customer

Innowacyjnym podmiotom, które
wprowadzają już w swoich bankach/
firmach nowości technologiczne,
dyrektywa PSD2 oferuje nowe
możliwości. Do najczęściej
wymienianych nowych szans
biznesowych należą cross-sell i up-sell
produktów i usług, na co wskazało
7 na 10 ankietowanych. Możliwości

pozyskania nowych klientów widzi
dwie trzecie badanych, a szansę
wprowadzenia nowych produktów
i usług 61%. Blisko co czwarta
organizacja zamierza wykorzystać
dyrektywę do wejścia na nowe rynki,
natomiast tylko 4% badanych sądzi,
że PSD2 nie stwarza żadnych nowych
możliwości biznesowych.

Ankietowani najczęściej wymieniali
dostęp do informacji o rachunku (AIS,
67%) jako usługę, którą zamierzają
świadczyć dzięki dyrektywie PSD2.
Na drugim miejscu znalazła się usługa
inicjacji płatności (PIS, 62%), a na
trzecim potwierdzenie dostępności
środków (42%).

Jaki rodzaj usług wynikających z dyrektywy PSD2 planują Państwo świadczyć?
GRUPA RESPONDENTÓW

Ogółem

Banki

Banki spółdzielcze

TPP

Usługa dostępu do informacji
o rachunku (AIS)

67%

88%

71%

35%

62%

85%

43%

43%

42%

58%

43%

17%

29%

15%

21%

52%

Usługa inicjacji płatności (PIS)

Potwierdzenie dostępności
środków (CAF)

Żadna z powyższych
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Joanna Erdman
Dyrektor ds. Projektów
Strategicznych
mBank S.A.

Oczekuję, że po wdrożeniu wymogów PSD2 nastąpią trzy fazy:
storming, forming, performing. Okres pierwszy to okres wypełnienia
wymogów związanych z wystawieniem API oraz wymogów SCA.
W tej fazie na rynku pojawi się wiele standardów, do których
dostosowanie będzie czasochłonne. W fazie drugiej pojawią się
działania pierwszych TPP i proste usługi płatnicze i agregacyjne
oraz wyłoni się grupa integratorów standardów – HUBY. W kolejnej
fazie można się spodziewać dalszego rozwoju rynku i bardziej
innowacyjnych usług opartych o API na dużą skalę oraz rozwoju
współpracy banków z ﬁntechami.
Jeśli chodzi o konsumentów, to pierwsza faza będzie dla nich głównie
informacyjna, faza druga to okres wczesnej adopcji pierwszych
usług skierowanych do innowatorów. Dopiero w trzeciej fazie można
spodziewać się nowych modeli biznesowych bazujących na API
Banking. O ich wykorzystaniu będzie stanowił nie tylko wiek odbiorcy
i skłonność do innowacji, ale przede wszystkim realne korzyści dla
klientów, które będą im towarzyszyć.
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Metodyka badania
Wiek respondentów

28%

Badanie opinii klientów zostało
zrealizowane przez firmę Norstat
metodą CATI (ang. Computer Assisted
Telephone Interview) w grudniu 2018
roku.

12%

Od 18 do 24 lat
Od 25 do 39 lat

28%

Od 40 do 59 lat
Powyżej 60 lat

33%
Miejsce zamieszkania

13%

Miasto powyżej 500 tys.
mieszkańców

19%

Miasto od 20 tys.
do 99 tys.
mieszkańców

18%

Badanie konsumentów zostało
przeprowadzone na próbie 1210
respondentów, z czego 47% badanych
stanowiły kobiety, a 53% mężczyźni
Najliczniejszą grupę ankietowanych
stanowiły osoby w wieku 40–59
lat (33%). Ankietowani w wieku
25–39 lat i grupie 60+ stanowili
po 28% badanych. Najmniejszą
grupę reprezentowali respondenci
w wieku 18–24. Analizując strukturę
badanych ze względu na miejsce
zamieszkania, warto odnotować, że aż
38% osób mieszkało na wsi, a 13%
ankietowanych w miastach powyżej
500 tys. mieszkańców. Respondenci
najczęściej zarabiali pomiędzy
1 700 zł a 2 499 zł netto miesięcznie
(19%), a także 2 500 zł – 2 999 zł
(15%) oraz 3 000 zł – 3 999 zł (14%).
Zdecydowanie najliczniejszą grupą były
osoby zatrudnione na pełny etat (43%)
oraz emeryci i renciści (28%).

Miasto od 100 tys.
do 499 tys.
mieszkańców

13%

Miasto do 19 tys.
mieszkańców

38%

Wieś

Miesięczny dochód netto

Status zawodowy

do 500 zł

4%

Praca
na pełny etat

43%

500 – 799 zł

2%

Emerytura / renta

28%

800 – 1 199 zł

7%

Praca
na niepełny etat

10%

1 200 – 1 699 zł

11%

Student / uczeń

7%

1 700 – 2 499 zł

19%

Gospodyni
domowa

4%

2 500 – 2 999 zł

15%

Jednoosobowa
działalność
gospodarcza

3%

3 000 – 3 999 zł

14%

Bezrobotny

3%

4 000 – 4 999 zł

6%

Prowadzenie
własnej ﬁrmy

3%

5 000 – 6 999 zł

4%

Urlop
macierzyński /
wychowawczy

2%

7 000 – 9 999 zł

2%

Rolnik

1%

10 000 zł i więcej

1%

Wojsko

0%

Trudno powiedzieć

14%

18%

Druga część ankiety, której celem
było zbadanie opinii przedstawicieli
banków, banków spółdzielczych i firm
z sektora pozabankowego, została
przeprowadzona przez firmę KPMG na
próbie 73 osób. Blisko połowa z nich to
osoby pracujące w bankach, 22% było
zatrudnionych w bankach spółdzielczych,
a 31% w organizacjach zaliczanych do
grupy TPP (m.in. instytucje płatnicze
i fintechy). Obszary, którymi zajmowali
się badani, to między innymi: biznes, IT,
compliance, ryzyko, bezpieczeństwo,
strategia, innowacje i prawo.

31%
47%

Banki
Banki spółdzielcze
TPP

22%
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