
eMax, który przyciągnął ponad 1miliard złotych. Klienci traktują eMax jako lo-
katę oszczędnościową, a e-konto jako rachunek transakcyjny”22.

Często się zdarza, że pojawiają się na rynku towary jednego sezonu, któ-
rych popularność błyskawicznie rośnie w krótkim okresie, by tak samo
szybko odejść w zapomnienie. mBank nie był bohaterem jednego sezonu.
Przebojem wszedł na rynek, zmienił krajobraz konkurencji dzięki strategii
opartej na niskiej bazie kosztowej, która umożliwiała oferowanie bezkon-
kurencyjnie niskich cen dla prostych produktów bankowych. Wprowadził
łatwymechanizm porównania cen oraz jakości produktów i nie zawiódł się
na klientach, którzy przyjęli to jako kryteriumwyboru dla otwierania rachun-
ków transakcyjnych i oszczędnościowych w mBanku.

„Trzy lata temu mało kto zdawał sobie sprawę jak bardzo polski rynek banko-
wy zmieni się za przyczyną dziwnego, działającego tylko w Internecie, banku.
Wielu obserwatorów rynku przyglądało się temu przedsięwzięciu z niedowie-
rzaniem, uważając, że w Polsce już samo założenie wirtualnego banku jest zbyt
przyszłościowe”23.

Jedną nogą na giełdzie papierów wartościowych

Doskonały startmBanku potwierdził, że jest on innowacją, której siłamo-
że zmienić w istotny sposób rynek bankowy w Polsce.W planie na rok 2002
przyjęto, że mBank pozyska 160 tysięcy nowych rachunków. Dotyczy to ta-
kich rachunków, jak eKONTO, eMAX, izzyKONTO oraz rachunków dlami-
krofirm. Liczba 160 tysięcy została przyjęta na podstawie badań rynku usług
dostępnych przez Internet, a przy określaniu liczby nowego typu rachunków
izzyKONTO oraz firmowych brano pod uwagę wielkość rynku potencjal-
nych klientów. Zakładano, że na koniec 2002 roku w mBanku będzie pro-
wadzonych ok. 400 tysięcy rachunków dla ok. 300 tysięcy klientów.

Dylemat czy powinien się rozwijać jako część organizacyjna BRE Ban-
ku pozostał, niezależnie od decyzji podjętej w punkcie wyjścia. W działal-
ności bieżącej ujawniły się wszystkie słabości inkubowania innowacji prze-
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łomowej wewnątrz tradycyjnej firmy. Specyfika BRE Banku, który wcześniej
nie posiadał konkurencyjnej działalności w detalu, nie ujawniała części po-
tencjalnych konfliktów, ale wraz z rozwojemMultiBanku, który był nowo-
czesnym tradycyjnym bankiem detalicznym sytuacja zaczęła się zmieniać.
Wtedy zapadła decyzja kierunkowa, żeby, zgodnie z zasadami sztuki, jak naj-
szybciej wydzielić mBank ze struktur organizacyjnych BRE Banku: dać mu
pełną samodzielność. Najlepszym rozwiązaniem było wejście na giełdę, ale
przepisy prawa i polska praktyka umożliwiają to firmom, które są trwale ren-
towne i mają za sobą co najmniej trzyletni okres działalności. W 2002 ro-
ku mBank nie spełniał żadnego z tych warunków. Pomimo to analiza we-
wnętrzna mBanku sugerowała podjęcie niekonwencjonalnych działań:

„Obecna pozycja mBanku na rynku, dynamiczna akwizycja klientów oraz
znacząca baza depozytowa wskazują, że w perspektywie najbliższych mie-
sięcy wejdzie do pierwszej dziesiątki polskich banków oferujących usługi de-
taliczne. Pozycja ta odnosić się będzie zarówno co do liczby klientów, jak rów-
nież wartości depozytów. Przez 18miesięcy działalności mBank osiągnął też
wystarczający poziom stabilizacji wewnętrznej, tj. stałość struktury, proce-
dur i procesów. Z całą pewnością można stwierdzić, że jest na tyle dużym
przedsięwzięciem, że celowym jest jego samodzielne funkcjonowanie i moż-
liwe notowanie na giełdzie papierów wartościowych. Przemawiają za tym
następujące argumenty:
 na obecnym etapie projektu mBank można rozważać wzmocnienie

mBanku poprzez pozyskanie nowych partnerów strategicznych, na przy-
kład takich, którzy chcieliby wykorzystać znajomość marki mBank ja-
ko kanał dystrybucji swoich produktów finansowych, na przykład ubez-
pieczeń; nawiązywanie aliansów kapitałowych byłoby znacząco ułatwio-
ne w przypadku wydzielenia mBanku do odrębnego podmiotu.

 odrębne notowanie mBanku zapewni dostęp do środków z rynku kapi-
tałowego, co w pewnymmomenciemoże okazać się kluczowe dla zapew-
nienia jego dalszego rozwoju.

 wydzielenie mBanku do odrębnego podmiotu pozwoli na dalsze inwe-
stycje, związane z kreowaniem samodzielnej marki mBank.

 znaczna już w chwili obecnej skala działalności oddziału elektronicznej
bankowości indywidualnej (mBanku) w stosunku do skali i wielkości BRE
Banku, i całkowicie odmienny charakter tej działalności, wskazuje na ce-
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lowość jej wydzielenia w celu zwiększenia przejrzystości struktury dla in-
westorów.

Planowane pierwotnie wprowadzenie mBanku na rynek kapitałowy wyma-
ga spełnienia następujących warunków:
 wydzielenie mBank do odrębnego podmiotu,
 uzyskanie licencji bankowej dla tego podmiotu,
 wprowadzenie akcji tego podmiotu do publicznego obrotu.
Nabycie banku posiadającego już licencję bankową i notowanego na gieł-
dzie, a następnie przeniesienie tam działalności mBank znacząco uprości ten
proces i pozwoli na przełamanie barier nie do pokonania, szczególnie w przy-
padku IPO”.

Wkrótce nadarzyła się doskonała okazja, by taki właśnie scenariusz zre-
alizować, bo jeden małych banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie
PapierówWartościowych, Bank Częstochowa, stanął na krawędzi bankruc-
twa i potrzebował pomocy. Nadzór bankowy niechętnie patrzył na wdro-
żenie procedury upadłościowej nawetmałego banku, bo wtedy powstaje nie-
pewność i plotki, które destabilizują cały system. BRE Bank podjął szybko
decyzję o nabyciu większościowego pakietu Banku Częstochowa, mając na
uwadze wykorzystanie go jako wehikułu do wprowadzeniamBanku na gieł-
dę.Warunkiem nabycia było rozliczenie wszystkich strat wygenerowanych
przez Bank Częstochowa przed wejściem BRE Banku, poprzez obniżenie ka-
pitału Banku Częstochowa i wartości akcji. Dopiero wtedy BRE Bank, za
kwotę 35 milionów złotych, objął nowe emisje akcji w kwietniu i wrześniu
2001 roku BRE Bank SA, które zapewniły mu udział w wysokości 81,57 pro-
cent kapitału zakładowego i uprawniały do wykonywania 79,95 procent gło-
sów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Restrukturyzacja Banku Częstochowa była prowadzona przez zespół lu-
dzi, którzy wcześniej pracując w PowszechnymBankuGospodarczymwŁo-
dzi dali dowód swoich wysokich umiejętności w tym zakresie. Plan restruk-
turyzacji przewidywał, że do końca 2002 roku nastąpi:
 całkowite wygaszenie portfela złych aktywówBankuCzęstochowaw dro-

dze windykacji, sprzedaży i spisania w ciężar rezerw pozostałej ich części,
 aktywa o dobrej jakości, lecz nieodpowiadające profilowi działalności

mBanku zostaną, za zgodą klientów, przeniesione do oddziału BRE Ban-
ku SA (klienci prowadzący działalność gospodarczą na większą skalę) lub
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do oddziałuMultibanku (klienci „małego i średniego biznesu” i indywi-
dualni, wymagający obsługi przy ladzie).
Restrukturyzacja zakładała pozbycie się wszelkich składnikówmajątko-

wych i niemajątkowych, przy zachowaniu infrastruktury prawnej dla prze-
niesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. BRE Bankmiał objąć emi-
sje akcji, któramiała być źródłem funduszy potrzebnych do zapłaty za prze-
niesienie zorganizowanej części jednostki ze struktur BRE Banku do Banku
Częstochowa – który jednocześnie zmieniłby nazwę namBank SA. Opera-
cja została zaplanowana na październik 2002 roku.Wszystkie przygotowa-
nia przebiegały zgodnie z planem. Restrukturyzacja stała się faktem.

mBank podjął odpowiednie działania w zakresiemodyfikacji systemu IT,
stworzenia nowych jednostek organizacyjnych i procedur, niezbędnych dla
funkcjonowania w nowej formule prawnej. Wszystko było gotowe, ludzie
pełni nadziei, że oto nadchodzi wielka chwila, gdy mBank stanie się pod-
miotem rynku kapitałowego, co samo w sobie stanowiło niezwykłą nobili-
tację. Biznes Plan dla mBank SA przewidywał uzyskanie rentowności już
w 2004 roku. Nowy bank, powstały z w wyniku fuzji z BankiemCzęstocho-
wa, jakomBank S.A., miał szansę już w roku 2003 awansować na 7–8miej-
sce w sektorze bankowym pod względem liczby klientów.

W czerwcu 2002 roku odbyło się nadzwyczajneWalne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy BRE Banku, które zatwierdziło wydzielenie i przeniesienie
mBanku do struktur Banku Częstochowa. Napięcie na open space mBan-
ku sięgało zenitu. Podjęto szeroko zakrojone działania, mające zapewnić
szybką i spokojną fuzję. Pracownicy obu bankówwspółpracowali na bieżą-
co przygotowując struktury, procedury i dane, któremiały zasilić gotowy sys-
tem informatyczny. Odbył się nawet wyjazd integracyjny do Krynicy Gór-
skiej, gdzie świętowano nadchodzące wydarzenie. Wkrótce miało się oka-
zać, że stare przysłowie: nie chwal dnia przed zachodem słońca, sprawdza się
w życiu, sprawiając wiele zawodu.W lipcu BRE Bank ogłosił komunikat gieł-
dowy informujący inwestorów, że po dwóch kwartałach 2002 roku wynik
finansowy Grupy BRE Banku zamknął się stratą w wysokości 92 895 tysię-
cy złotych. Przeszacowania portfela akcji i dalsze rezerwy na należności po-
głębiły stratę w kolejnychmiesiącach i w efekcie BRE Bank zakończył 2002
rok, który okazał się najtrudniejszy w dotychczasowej historii Banku, stra-
tą łączną w wysokości 379,2 milionów złotych, podczas gdy prognoza za-
kładała zysk na poziomie 408 milionów złotych.
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Marzenia i sny o potędze mBanku jako banku giełdowego, legły w gru-
zach. BRE Bank stanął przed koniecznością cięcia kosztów i szukania
oszczędności gdzie się da. Pod znakiem zapytania stanął projekt kontynu-
acji rozwoju bankowości detalicznej w dotychczasowej formie, nie mówiąc
o planach giełdowych mBanku, które wymagały poniesienia dodatkowych
wydatków.W największym niebezpieczeństwie znalazł się MultiBank, któ-
ry dopiero co wystartował i długo jeszcze nie planował zysków. Na polece-
nie Zarządu i Rady Nadzorczej przygotowałem dogłębną analizę sytuacji
w pionie detalicznym i, opcjonalnie, kilka wariantów postępowania.Wszyst-
kie piony krwawiły rezygnując z uzasadnionych planów rozwoju na rzecz
zmniejszenia wydatków i szybkich oszczędności.
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Prognoza rachunku zysków i strat mBanku Częstochowa S.A.

W tys. zł
IV kwartał

2002r.
2002 2003 2004 2005

Przychody z tytułu odsetek 45 041,9 56 102,3 235 687,6 311 658,3 404 002,1

1. od instytucji finansowych 42 066,4 46 588,6 173 629,0 144 213,0 137 222,3

2. od klientów i sektora budżetowego 2 648,0 8 074,8 16 250,3 30 615,2 48 112,9

3. Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 327,5 1 438,9 45 808,3 136 830,1 218 666,9

Koszty odsetek –32 908,6 –39 485,6 –167 126,1 –227 511,7 –301 775,3

1. Od instytucji finansowych –1,0 –19,0 0,0 0,0 0,0

2. Od klientów i sektora budżetowego –32 907,6 –39 466,7 –167 126,1 –227 511,7 –301 775,3

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK 12 133,3 16 616,6 68 561,5 84 146,6 102 226,8

WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI 1 270,6 2 831,3 12 921,0 19 273,0 32 670,3

Przychody z akcji i udziałów i innych
papierów wart.

0,0 32,0 0,0 0,0 0,0

Wynik z operacji finansowych –93,8 –775,2 0,0 0,0 0,0

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ 13 310,1 18 704,7 81 482,5 103 419,7 134 897,1

Saldo pozost. przychodów i kosztów oper. –710,2 –29 047,5 0,0 0,0 0,0

Koszty działania banku –20 903,4 –32 151,1 –61 617,1 –70 122,7 –77 535,2

Amortyzacja –3 910,7 –4 505,3 –16 872,1 –13 274,6 –13 965,7

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 1 107,3 23 321,3 –2 797,5 –5 852,5 –7 614,5

Wynik na operacjach nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WYNIK FINANSOWY BRUTTO –11 106,9 –23 677,8 195,8 14 170,0 35 781,8

podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0 384,4

WYNIK FINANSOWY NETTO –11 106,9 –23 677,8 195,8 14 170,0 36 166,2



Intuicyjnie oczywistym i racjonalnym, z punktu widzenia kosztowego,
wydawało się połączenie mBanku i MultiBanku. Takie oczekiwanie zosta-
ło wyrażone explicite przez doradców zewnętrznych, którymwtórowali moi
koledzy z Zarządu i przedstawiciele Commerzbanku, naszego inwestora stra-
tegicznego. Presja była ogromna, trzeba było szybko podejmować decyzje,
by ogłosić plan działań naprawczych, który zaspokoi ciekawość analityków
i mediów, jak BRE Bank da sobie radę w kryzysie. Wtedy, kosztem dwóch
dni i nocy, powstała opracowana przeze mnie „Analiza perspektyw rozwo-
ju projektów mBank i MultiBank, przy uwzględnieniu różnych wariantów
restrukturyzacji ichmodelu biznesowego i struktury organizacyjnej”.Wmo-
jej propozycji dla Zarządu i Rady Nadzorczej pisałem:

„Perspektywa rozwoju MultiBanku, pomimo, że projekt ten jest mniej
dojrzały i nie osiągnął tak spektakularnego sukcesu jakmBank, jest niemniej
optymistyczna. MultiBank posiadamodel dystrybucji, który stanowi połą-
czenie wszystkiego, co najlepsze w świecie bankowości tradycyjnej i banko-
wości internetowej... Wydaje się, że ze względu na krańcowo odmiennemo-
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dele biznesowemBanku iMultiBanku (różne grupy docelowe, różne cechy
wyróżniające produkty i usługi, różnemodele dystrybucji i komunikacji) pro-
ste połączenie projektów nie przyniesie korzyści synergicznych ani korzy-
ści skali. W ramach realizacji projektówmBank iMultibank udało się stwo-
rzyć koncepcje i wdrożyć dwa unikalnemodele biznesowe, które dają klien-
tom niespotykane korzyści i są trudne do skopiowania przez konkurencję.
Różnice pomiędzymodelami biznesowymimBanku iMultibankumają zna-
czenie zasadnicze i odnoszą się do:
a) Cech i zakresu oferowanych produktów i usług;
b) Docelowych grup klientów;
c) Kanałów dystrybucji i komunikacji;
d) Strategii budowy marki”.

Aby uratowaćMultiBank, któremu groziła likwidacja, zanim tak napraw-
dę zaczął działać, zaproponowałem rezygnację z usamodzielnienia mBan-
ku, pozostawienie go w strukturach BRE Banku i kontynuację projektuMul-
tiBank. Zarząd i Rada Nadzorcza zaakceptowały przedstawioną propozy-
cję. W opublikowanym Sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 2002
można przeczytać:

„Według raportu sporządzonego przez Radę Bankowości Elektronicznej
przy Związku Banków Polskich, udział mBanku w liczbie Klientów korzy-
stających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet wynosił w koń-
cu 2002 roku 28,5 procenta. Świadczy to o wielkim sukcesie, jaki osiągnął
ten pierwszy detaliczny projekt BRE Banku, który wystartował pod koniec
2000 roku. Do dnia 31.12.2002 roku 329,7 tysięcy Klientów otworzyło 398,4
tysięcy rachunków, na których zdeponowano 1,82 miliardów złotych. Po-
czątkowo planowano wydzielenie i przeniesienie mBanku do Banku Czę-
stochowa.

Jednak w 2002 roku Zarząd zmienił strategię organizacyjną rozwoju ob-
szaru bankowości detalicznej. Bankowość detaliczna powinna w średnim
okresie stać się istotnym źródłem zysków Banku i wpływać stabilizująco na
poziom przychodów, łagodząc wahania koniunkturalne, które w znacznym
stopniu przyczyniają się do fluktuacji przychodów bankowości korporacyj-
nej i inwestycyjnej”.
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W ten sposóbmBank przyczynił się do utrzymania przy życiuMultiBanku
i zapewnił kontynuacje jego rozwoju. Tym samym spłacił dług zaciągnięty
w 2000 roku, w okresie, kiedy to zatrzymano projekt MultiBank, by mógł
powstać mBank.

Zdolność do ciągłych innowacji siłą napędową wzrostu

Powiększanie niszy, jaką w pierwszym okresie niewątpliwie była banko-
wość internetowa, mogło następować tylko poprzez wzrost jakości i zakre-
su oferowanych produktów oraz zdecydowaną poprawę procesów, które dys-
kont bankowy czyniły łatwo dostępną i przyjazną instytucją. Konieczność
poprawy jakości procesów ujawniła się jako najpilniejsza potrzeba, zaraz po
uruchomieniu działalności, kiedy w praktyce widać było wielkie słabości
związane z szybkim otwarciem i aktywacją rachunku bankowego. Klienci
tygodniami oczekiwali na zamknięcie procedury, a to z winy poczty, która
nie dostarczała na czas przesyłek, krążących w obie strony, a to z winy ban-
ku, który nie był w stanie poradzić sobie z rosnącym strumieniemwniosków.
Nie dość powiedzieć, że w banku, który działał w czasie rzeczywistym, śred-
ni czas otwarcia rachunku wydłużył się do dwóch tygodni, podczas, gdy ban-
ki tradycyjnie otwierały rachunki klientów w swoich oddziałach na pocze-
kaniu. Od firmy internetowej wymagać należy szybkości i pełnej informa-
cji o zaawansowaniu procesu wykonania usługi, tak jak to ma miejsce
w e-commerce, kiedy po zamówieniu otrzymujemy informację dokładną,
i na czas, o postępach w jego realizacji.

Zdolność do innowacji w tym zakresie pozwoliła mBankowi zapewnić
sobie taki standard, że klient jest obecnie w stanie aktywować rachunek na-
tychmiast po otrzymaniu pakietu startowego. Podobnie w przypadku wnio-
sków o wydanie karty kredytowej czy kredytu hipotecznego, klient ma peł-
ną informację, na jakim etapie procesu znajduje się jego sprawa, i kiedymo-
że oczekiwać zakończenia. Procesy załatwiania wszelkich spraw bez
fizycznego kontaktu z klientem to duże wyzwanie, ale poprzez ciągłe uspraw-
nienia i dbałość o szczegóły są one obecnie bardziej wydajne, a co najważ-
niejsze, bardziej wygodne niż w bankach tradycyjnych, posiadających roz-
budowaną sieć placówek.

mBank rozpoczął swą działalność z ofertą dwóch prostych produktów, któ-
rych głównym atutem konkurencyjnym była cena. Przewaga konkurencyjna
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w zakresie cen, wynikająca z fundamentalnie niższej bazy kosztowej, pozo-
stała. DodatkowomBankma dziś pełną ofertę produktów i usług bankowo-
ści detalicznej, produktów inwestycyjnych, usługmaklerskich i ubezpieczeń.
I nie są to standardowe produkty, ale innowacyjne rozwiązania dające klien-
tom wartość dodaną. W ten sposób powstał dyskont bankowy, oferujący
wszystkie potrzebne produkty finansowewnajlepszych cenach i jakości, kreu-
jący unikalne doświadczenie klienta w zakresie bankowości i finansów.

Zespół mBanku wiedząc o tym, że dźwignią rozwoju może być coraz
większe zadowolenie swoich klientów, pilnie poszukiwał możliwości wpro-
wadzenia do sprzedaży kolejnych produktów i usług, ważnych z punktu wi-
dzenia rzeczywistych potrzeb klienta. Nie było to błądzenie, typowe dla
przedsięwzięć typu start up, ale dobrze ukierunkowane działania mające na
celu stworzenie innowacyjnych produktów i modelu sprzedaży, który
wzmacniałby podstawowe zalety korzysta-
nia z Internetu: możliwość porównania,
szybkość realizacji, nieograniczona w czasie
i przestrzeni dostępność oraz bezkonkuren-
cyjna cena.

Poszukiwanie nowych, innowacyjnych
rozwiązań, które pchają biznes do przodu

Dodatkowo mBank ma dziś
pełną ofertę produktów i usług
bankowości detalicznej, pro-
duktów inwestycyjnych, usług
maklerskich i ubezpieczeń.
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i napędzają wzrost, wymaga wytrwałej pra-
cy poznawczej, ciągłej czujności i ustawicz-
nych prób. Wielokrotnie rozwiązania, ma-
jące przesłanki do sukcesu, okazywały się
niewypałem albo osiągały dalekie od ocze-
kiwań rezultaty. Czasem niedoceniane w fa-
zie przygotowawczej produkty zdobywały
niebywałe uznanie klientów. Poszukiwanie

innowacji musi być podporządkowane planowymdziałaniom, ale bywa i tak,
że rozwiązania są w zasięgu ręki i przypadkowo odkrywamy ich znaczenie.
Fenomenalny wzrost mBanku jest rezultatem zdolności do znajdowania
i wdrażania co jakiś czas nowych produktów i usług, które wzmacniają siłę
napędową. Innowacje o strategicznym znaczeniu dla rozwoju mBanku
i wzrostu zadowolenia klientów to:
 eKonto i eMax – konto osobiste i oszczędnościowe;
 mBiznes – idealne konto dla mikroprzedsiębiorstw;
 Supermarket Funduszy Inwestycyjnych;
 eMakler – internetowa usługa maklerska;
 mUbezpieczenia – nowa jakość bancassurance.
mBankwprowadzał wiele nowatorskich rozwiązań i standardowych produk-
tów, ale te zasłużyły namiano przełomowych, nie tylko wewnętrznie, ale tak-
że z punktu widzenia rynku finansowego. Mają tak duże znaczenie, że war-
to przybliżyć przesłanki ich powstania i obecne znaczenie.

mBiznes – mikroprzedsiębiorstwa wybierają Internet

Moduł obsługi małych przedsiębiorstw, w zasadzie osób prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek, najczęściej na zasadach samo-
zatrudnienia lub zatrudniających nie więcej niż 5 osób, był strategiczną li-
nią biznesową, rozwijaną specjalnie dlaMultiBanku – instytucji z założenia
tworzonej dla wymagających klientów indywidualnych i przedsiębiorców.
WmBanku obsługa mikroprzedsiębiorstw znalazła się na zasadzie migracji
systemu informatycznego, który był rozwijanywspólnie dla obu przedsięwzięć
i następnie kopiowany do indywidualnej instancji tak, by w razie potrzeby
każdymógł korzystać z rozwiązań opracowanych dla jednego z nich. mBiz-
nes Konto stało się prawdziwym przebojem natychmiast po zainstalowaniu.

Poszukiwanie nowych, innowa-
cyjnych rozwiązań, które pcha-
ją biznes do przodu i napędzają
wzrost, wymaga wytrwałej pra-
cy poznawczej, ciągłej czujno-
ści i ustawicznych prób.



Wyjaśnienie popularności tego produk-
tu post factum było oczywiste. Bank w Inter-
necie był postrzegany wśród przedsiębior-
ców jakomożliwość uwolnienia się od gor-
setu oddziału bankowego, oszczędzał czas,
fatygę i pieniądze. Dostrzegli oni w mBan-
ku rozwiązanie wszystkich swoich proble-
mów i zaakceptowali nową propozycję ob-
sługi bankowej natychmiast. Kiedyt liczba otwieranych rachunkówmikro-
firm sięgnęła 100 dziennie, to stało się oczywiste, że mBank trafił swoją
internetową ofertą w dziesiątkę. Nie miałemwątpliwości, że mBiznes zasłu-
guje na miano strategicznego kierunku działania.

W Polsce, po 1989 roku, w okresie transformacji, nastąpił dynamiczny
rozwój sektoraMałych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).W 2000 roku po-
nad 3,3 miliona zatrudnionych wmikroprzedsiębiorstwach, stanowiących
blisko 95 procent ogółu MŚP, wytwarzało 30,2 procent PKB. Ich potrzeby
finansowe były dość prozaiczne: dobry rachunek transakcyjny, pozwalają-
cy sprawnie obsługiwać bieżące płatności i zobowiązania podatkowe, oraz
prosty kredyt decydowały o konkurencyjności oferty. Grupa potencjalnych
klientów mBanku to osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wy-
konujące wolne zawody. Okazało się, że to nowy rodzaj klienta – wrażliwe-
go na cenę i jakość usług, szukającego wygody oraz korzystającego z nowych
technologii. Rynek nam sprzyjał. Banki były drogie dla mikrofirm; ogólnie
obowiązywały wysokie marże i prowizje, typowe dla ofert dla dużych kor-
poracji. Jednocześnie można było zaobserwować rosnące wymagania przed-
siębiorców, potęgowane rewolucją w ofercie dla klientów indywidualnych.

Z punktu wiedzenia sposobu obsługi najważniejszą sprawą było ograni-
czenie biurokratycznych komplikacji w kontaktach z bankiem na co dzień.
Taką lekcję wyniosłem z PKO BP, gdzie w ramach nowej strategii rozwoju
małe przedsiębiorstwa stały się częścią obszaru bankowości detalicznej.Wie-
działem, że mBank ma wyjątkową szansę zaistnieć na tym rynku, ale musi
to zrobić inaczej niż konkurencja. Do tego potrzeba było człowieka, który
z pokorą będzie słuchał klientów i uczył się w trakcie wyciągając wnioski na-
tychmiast. Marek Piotrowski, chłopak, który wykazał się niezwykłym zaan-
gażowaniem w „okresie burzy i naporu”, gdy godziny pracy wydłużały się
do północy, został najpierw opiekunem, a następnie szefem tego obszaru biz-
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Bank w Internecie był postrze-
gany wśród przedsiębiorców
jako możliwość uwolnienia się
od gorsetu oddziału bankowe-
go, oszczędzał czas, fatygę
i pieniądze.



nesu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, przyszedł do pracy wmBanku na po-
czątku projektu, latem 2000 roku, dwa tygodnie po ukończeniu studiów:
przypadkowo, w jednym zaciągu ze swoimwykładowcą. I to on właśnie, kil-
ka miesięcy później awansował na lidera linii biznesowej mikrofirm. Ma-
rek wspomina to tak:

„WmBanku nowe projekty, nowe wyzwania pojawiały się nagle, niespodzie-
wanie, jak fajna przygoda. Trzeba było reagować natychmiast, zgodnie z głosem
serca, czasem przeciwko rozumowi. Paradoksalnie, właśnie w tym, przy jedno-
czesnym szalonym pędzie do zdobywania wiedzy, tkwiła siła mBankowego ze-
społu.

Szukając odpowiedzi na pojawiające się pytania nie dawaliśmy się zbywać
odpowiedziami w stylu «zawsze tak było», «nie da się», «nie wiem» – drążyli-
śmy temat. To były zwariowanemiesiące – na usta cisnęły się tysiące pytań, czę-
sto banalnych. Setki przeczytanych artykułów, badań rynku, rozmów z ludźmi,
który prowadzili firmy. I ciągle ta świadomość… cholera, jak ja jeszcze niewie-
le wiem o tym biznesie”.

Bankowość jest prosta, należy koncentrować uwagę na sprawach najważ-
niejszych dla klientów. W krótkim okresie czasu, bazując na wiedzy o pre-
ferencjach klientów indywidualnych, powstał flagowy produkt dla mikro-
przedsiębiorstw –mBiznes konto. Biorąc pod uwagę, żemikrofirmy to przed-
siębiorcy pracujący na własny rachunek, nie było w tym nic dziwnego.
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Dodatkowo funkcjonujące dotychczas rozdzielnie światy finansów firmo-
wych i osobistych zostały zintegrowane. Wystarczył jeden login i hasło, by
wejść na stronę, gdzie obok siebie widoczne są najważniejsze informacje fi-
nansowe. Wszystkie główne funkcje, pozwalające zarządzać finansami fir-
mowymi i osobistymi, są dostępne za jednym kliknięciem klawisza.

Dużą rolę w konstrukcji ostatecznej formy rachunku i oferty dla mikro-
przedsiępiorstw odegrały osoby prowadzące takie firmy. Piotr Gawron, szef
mBanku, jeszcze jako student zebrał pierwsze doświadczenia w tym zakre-
sie, które teraz były jak znalazł:

„Przygotowując rachunek dlamikrofirmy chcieliśmy zbudować ofertę dla
klientów indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą.Wiedzia-
łem na własnym przykładzie, że postrzeganie finansów osobistych i «firmo-
wych» jest bardzo zbliżone. Dlatego zależało nam, aby przełamać panują-
ce wówczas standardy rozdziału obsługi firm i klientów indywidualnych.
Banki zainteresowały się obsługą małych i średnich firm po zmianie prze-
pisów ordynacji podatkowej, wprowadzającej dla większości z nich obowią-
zek opłaty podatku przelewem z konta bankowego. W tym właśnie banki
upatrywały dodatkowe źródło swoich przychodów.
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Szeroko reklamowano wtedy rachunki pakiety dlaMŚP, w których głów-
nym źródłem przychodów dla banków były różnego rodzaju opłaty i pro-
wizje bankowe. Byłem przekonany, że większość osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą – sprzedających komputery, prowadzącychmały sklep
osiedlowy czy wykonujący wolny zawód – nie potrzebuje większości skład-
ników pakietu, dlatego całkowicie odwróciliśmy konstrukcję tego produktu.

Prowadzenie i przelewy obowiązkowe (ZUS i podatek) zostały zaofero-
wane za darmo i stanowiły główny wyróżnik i przewagę konkurencyjną, do-
datkowo mBank miał darmowe transfery i inne usługi, a banki tradycyjne
wymagały opłat nawet za przelew zewnętrzny w Internecie. Dzisiaj większość
banków ma w swojej ofercie, obok rachunków dla MŚP, specjalne produk-
ty dla mikroprzedsiębiorców o konstrukcji opłat podobnej do naszej sprzed
9 lat”.

Nigdzie indziej nie zaobserwowałem większej siły marketingu szeptanego,
polegającego na polecaniu innymwłasnych pozytywnych doświadczeń, niż
w obszarze mikrofirm wmBanku. Obsługa przedsiębiorstw w zasadzie ni-
gdy nie była reklamowana przez mBank, ale to nie przeszkodziło mu osią-
gnąć w tym obszarze relatywnie największy sukces.

W kolejnych latach pojawiły się w ofercie mBanku wszystkie produkty
i usługi niezbędne do zaspokojenia potrzebmikroprzedsiębiorstw: podstawo-
we rodzaje kredytów, rachunki oszczędnościowe – złotowe iwalutowe.Ale klu-
czemdo sukcesu była pełna automatyzacja procesów,w tymuproszczona ana-
liza kredytowa.W przypadku limitu kredytowego na rachunku pozwoliło to
skrócić czas procesowania wniosku z 21 dni do kilku minut. Proces był tak
sprawny, że dochodziło do sytuacji, w których klientmBanku otrzymywał naj-
pierw maila o uruchomieniu limitu, a chwilę potem informację o przyjęciu
wniosku – niestety automatyczna aplikacja wysyłająca pocztę elektroniczną

działała wolniej. Efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania: po tym, jak zdołaliśmy zapew-
nić odpowiednią jakość procesu, dzienna
sprzedaż tego produktu była większa niż
wcześniej w ciągu roku.Wciągu 3 lat od star-
tu mBank zdobył ponad 6 procent całego
rynku najmniejszych firm w Polsce. Dzien-
nie otwierał blisko 200 nowych rachunków.

Obsługa przedsiębiorstw
w zasadzie nigdy nie była
reklamowana przez mBank,
ale to nie przeszkodziło mu
osiągnąć w tym obszarze
relatywnie największy sukces.
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„Takie sukcesy dawały kopa, nawet jeśli wciąż po głowie kołatała się myśl:
jeszcze tyle przed nami. Nikt tak jak przedsiębiorcy nie doceniał możliwości za-
rządzania finansami w domu, w systemie 24h/7/365, przy kosztach kilkukrot-
nie niższych niż w tradycyjnej,marmurowej bankowości. Odkąd pamiętam ban-
ki stawiały na MŚP, wiele się o tym pisało, niewiele robiło. Dopiero mBank dał
impuls do prawdziwej konkurencji na tym rynku.

Rachunek bez opłaty za prowadzenie, bezpłatne przelewy do ZUS i podat-
kowe do Urzędu Skarbowego, minimalne prowizje za przelewy w Internecie, to
były zupełnie nieosiągalne wcześniej parametry konta firmowego. Z dnia na
dzień Klienci zaczęli oszczędzać setki złotych miesięcznie na obsłudze banko-
wej, i dziesiątki godzin tygodniowo zamiast w kolejkach spędzali prowadząc swój
biznes”.
(M. Piotrowski)

W ciągu 10 latmBank osiągnął fenomenalny sukces na rynkumikroprze-
siębiorstw: zdobył blisko 300 tysięcy klientów i 16 procent rynku, stając się dru-
gim, po PKOBP, najpopularniejszym bankiem dlamikrofirm. To zaiste wej-
ście smoka; i rekinmikrobiznesu (logo kartymBiznes), który da się lubić.Wie-
lokrotnie był wyróżniany w konkursach i rankingach banków dla firm:
 2004 – II miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepszy rachunek

dla firm
 2005 – Wygrana w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców
 2005 – Najlepszy Bank dla Firm wg Pentora
 2006 – II miejsce w rankingu „Forbes” na Najlepszy Bank dla Firm
 2007 – II miejsce w rankingu „Forbes” na Najlepszy Bank dla Firm
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 2007 – Limit kredytowy – Najlepszy produkt kredytowy dla Firm wg
„Forbes”

 2008 – I miejsce w rankingu „Forbes” na Najlepszy Bank dla Firm
 2009 – I miejsce w rankingu „Forbes” na Najlepszy Bank dla Firm24.
W biznesie tak samo ważnym jak to, co trzeba robić, jest rezygnacja z dzia-
łalności nieprzynoszącej wartości dodanej firmie i jej klientom. mBank nie
oferuje wszystkiego co w finansach dla przedsiębiorstw wymyślono, ale tyl-
ko rzeczy najważniejsze. Koncentracja uwagi to jedna z tajemnic sukcesu.
Marek Piotrowski, szef obszaru mBiznesu, wie o tym najlepiej:

„Na koniec o projekcie, którego udało mi się… nie zrobić, bez konsekwen-
cji, bez «zderzenia z lokomotywą» (jak subtelnie nazywaliśmy ostre starcia z Pre-
zesem) i co najważniejsze – bez straty dla biznesu. Ta historia dobrze oddaje trud-
niejsze chwile namBankowym froncie. Zaczęło się niewinnie: wsiadając na par-
terze do windy nie zauważyłem, że winda będzie zjeżdżać niżej, dokładnie na
piętro –2. Tam wsiadł Prezes i … żarty się skończyły. Na «dzień dobry» zestaw
szybkich pytań: «Dlaczego nie mamy jeszcze kredytów pomostowych na dofi-
nansowanie z UE? Co ja w ogóle teraz robię? Czy wiem, jaki przechodzi nam
biznes koło nosa?». Mówiąc szczerze, nie wiedziałem, ale na piętrze –1 już zdą-
żyłem się dowiedzieć.

Na pierwszym piętrze już kończyliśmy omawiać Biznes Plan, a właściwie Pre-
zes kończył – ja słuchałem i zastanawiałem się, czemu winda tak wolno jedzie
i czy był sens dziś przychodzić do pracy. W czasie podróży do piętra czwarte-
go wiedziałem już ilu studentów mam zatrudnić do pomocy przedsiębiorcom
przy pisaniu Biznes Planów, gdzie będą siedzieć i kto mi pomoże ich rekruto-
wać. Nazwisko profesora z Uniwerku, specjalisty od rekrutacji, umknęłomi, po-
dobnie jak wiele innych szczegółów z tej podróży. Zapamiętałem za to sakra-
mentalne «wejdź do mnie za pół godziny».

Cóż było robić, wszedłem. Za jakiś czas wyszedłem, minę musiałem mieć
nieszczególną, bo budziłemwyraźne zainteresowanie na naszym open space. Nic
dziwnego; dowiedziałem się, w jakim terminie mam to zrobić. Powiem szcze-
rze, w ogóle nie wyobrażałem sobie jak to wszystko zorganizować. Ale krok po
kroku zacząłem ogarniać ten projekt. Na nieszczęście: nie spinał się, to znaczy
nie miał uzasadnienia finansowego dla banku i nijak nie mogłem znaleźć war-
tości dodanej dla klientów.
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24 „Klasą dla siebie jest mBank (pięć gwiazdek) wielokrotnie nagradzany w rankingach «For-
besa», któryma jeden z najtańszych koszyków usług, a do tego najwyżej oprocentowane kon-
to firmowe i – jak deklaruje – daje kredyt w rachunku każdej firmie nazajutrz po zarejestro-
waniu”, „Forbes”, 02.03.2010.



Subwencje z UE na rozwój biznesu to był hit, ale nie w mBanku. Nie nasza
grupa docelowa! Do tego w sprzeczności z misją i wizją działania mBanku: mi-
nimum formalności, prostota i wygoda, a tu biurokracja, skomplikowane pro-
cedury i nieczytelne zasady przyznawania dotacji. Człowieku, bądź tu mądry.
Mniej lub bardziej wprost udało się przekonać Prezesa – pomysł poszedł w od-
stawkę. Szczęśliwie dla mBanku (i dla mnie :). To dobry biznes dla banków ob-
sługujących znacznie większe przedsiębiorstwa, których kultura organizacji pa-
suje do biurokracji UE. Nie wiedzieć czemu po tym projekcie zaczęło funkcjo-
nować u nas powiedzenie: spoko, biorę to na siebie – nie takie projekty się
kładło...”.

Open finance w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych

Odpoczątku byłowiadomo, żemBank nie poprzestanie na ofercie produk-
tów bankowych.Wszakże internetowa rewolucja w finansach na świecie roz-
poczęła się od usług maklerskich. W Polsce rynek kapitałowy odrodził się
w 1991 roku, rozwijał się bardzo szybko, chociaż nie uniknął zapaści w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych. Strategia budowy przewagi konkurencyjnej
mBanku bazowała na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które miały
wyróżniać go od pozostałych banków. Nasze zainteresowanie rynkiem kapi-
tałowymbyło naturalnym przedłużeniem rozwijaniamodelu internetowego
banku detalicznego. Na bieżąco przyglądaliśmy się rynkowi akcji i funduszy
inwestycyjnych, które standardowo są rozszerzeniem oferty dla klientów in-
dywidualnych. Ten ostatni wydawał się zbliżać do punktu przełamania (inflec-
tion point), dlatego zaabsorbował naszą uwagę jako priorytet.

Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy został uruchomionyw Pol-
sce w 1992 roku przez amerykańską grupę Pioneer Investments Manage-
ment. Działał na rynku samotnie jako monopolista aż do 1995 roku, kiedy
dołączyła do niego Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Do koń-
ca 1994 roku jego Fundusz Pioneer Zrównoważony zarządzał aktywami
o wartości ponad 2 miliardów złotych zanim nastąpił krach giełdowy, któ-
ry spowodował drastyczny spadek wyceny i ogromne straty inwestorów in-
dywidualnych. Tym niemniej rynek polski był postrzegany jako perspekty-
wiczny i z końcem 1999 roku liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych
wzrosła do 14., a zarządzały one 60 funduszami. Ich aktywa wynosiły razem
3 miliardy złotych, a więc niewiele, i miały śladowy udział w strukturze
oszczędności gospodarstw domowych. Infrastruktura rynku funduszy in-
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westycyjnych była gotowa; potrzeba było tylko sprzyjających warunków, by
koło zamachowe ruszyło.

Spadek inflacji oraz wprowadzenie jesienią 2001 roku podatku od docho-
dów kapitałowych, obejmującego także odsetki od depozytów bankowych,
spowodowały, że alternatywne formy oszczędzania stały się bardziej korzyst-
ne i gwałtownie zyskały na popularności. Oszczędności Polaków zaczęły
znów płynąć na giełdę oraz do funduszy inwestycyjnych i, według wszelkich
przewidywań, miał to być trend długookresowy.W latach 2000–2001 akty-
wa funduszy wzrosły czterokrotnie, a w 2002 roku prawie się podwoiły osią-
gając 23miliony złotych.W dużej części przyczyniły się do tego banki, któ-
re kontrolowały większość TFI i wprowadziły sprzedaż funduszy do okie-
nek bankowych, stwarzając sobie dodatkowo źródło pokaźnych przychodów
prowizyjnych.

Wewnętrzne warunki rynku finansowego były sprzyjające, porównanie
z dojrzałymi rynkami za granicą wykazywało niedostosowanie do standar-
dowego rozkładu oszczędności według różnych kategorii. Perspektywy roz-
woju rynku funduszy inwestycyjnych, jako alternatywnego sposobu
oszczędzania, rysowały się znakomicie. Dla mBanku to był najwyższy czas,
by wejść do gry.

Zgodnie z zasadą, najpierw rzeczy najważniejsze: w ciągu pierwszych 18
miesięcy działania zbudowano dobrze funkcjonujący moduł bankowy dla
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klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw. Dopiero wtedymożna by-
ło sobie pozwolić na więcej fantazji w planowaniu. W połowie 2002 roku
dwuosobowy zespół absolwentów SGH i Uniwersytetu Łódzkiego, mania-
ków rynku kapitałowego, przystąpił do pracy nad stworzeniem koncepcji
modułu inwestycyjnego. Po miesiącu młodzi, niezwykle ambitni, ale jesz-
cze niedoświadczeni ludzie, przedstawili mi wstępną koncepcję, która wy-
biegała daleko w przyszłość.

Propozycja zakładała, że mBank stworzy w Polsce zupełnie nowy rodzaj
funduszy inwestycyjnych, który zdobywał szybko popularność w Stanach
Zjednoczonych – Exchange-traded funds (ETF). Musiałem szybko uzupeł-
nić wiedzę i dowiedziałem się, że Exchange-traded fund to fundusz inwe-
stycyjny, który odzwierciedla zachowanie określonego indeksu rynkowego
(akcji, papierów dłużnych, towarowego). Na bazie zakupionych do portfe-
la inwestycyjnego instrumentów finansowych, fundusz dokonuje emisji jed-
nostek ETF (tytułów uczestnictwa funduszu), które są notowane na giełdach
papierów wartościowych. Wtedy ETF-y nie były szerzej znane w Europie,
a w Polsce to byłaby zupełna nowość.

Po tygodniu wszechstronnych analiz możliwości realizacji pomysłu, kon-
cepcja została odrzucona, bo okazała się niemożliwa do szybkiego wdroże-
nia25.Wtedy poleciłemmłodszym kolegom lekturę świeżo przeczytanej książ-
kiCharles Schwab. HowOne Company BeatWall Street Industry and Reinven-
ted Brokarege Industry26, a w szczególności rozdziału o innowacyjnej
platformie sprzedaży funduszy inwestycyjnych OneSource. Byłem intuicyj-
nie przekonany, że przedstawiona tam idea to jest właśnie to, co jest nam po-
trzebne. Mutual FundOneSource był supermarketem funduszy inwestycyj-
nych, stworzonymw Stanach Zjednoczonych przez dyskontową firmęma-
klerską Schwab w 1992 roku.

To był pierwsza platforma sprzedażowa na rynku, gdzie klient mógł ku-
pić fundusze inwestycyjne wielu rodzin funduszy (towarzystw inwestycyj-
nych), bez opłat i prowizji wstępnych oraz zbędnych formalności. Nowator-
stwo tego rozwiązania polegało na tym, że po raz pierwszy klient mógł do-
konywać wyboru jednostek uczestnictwa spośród wielu konkurujących ze
sobą rodzin funduszy i zbierać je na jednym koncie inwestycyjnym. Inwe-
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stycje w fundusze, dotychczas wymagające wielu uciążliwych formalności,
a ich umarzanie nawet formy umowy notarialnej, stały się tak proste jak za-
kupy w supermarkecie. Dodatkowo bezprowizyjna formuła zakupów likwi-
dowała bariery wyjścia z inwestycji, celowo budowane przez zarządzających
funduszami, by zmniejszyć mobilność klientów i przywiązać ich do fundu-
szu. „HistoriaWall Street doceniMutual FundOneSource jako jedno z naj-
bardziej innowacyjnych rozwiązań, które zlikwidowało ograniczenia dla sa-
modzielnych inwestorów, narzucone przez branżę funduszy, zainteresowa-
ną bardziej eksploatacją niż przyjazną obsługą”27.

Supermarket OneSource dał klientom rzeczywisty wybór, więcej kontro-
li i niezależności w inwestycjach na rynku funduszy.W pierwszej fazie udo-
stępnionych zostało 200 funduszy należących do 25 towarzystw funduszy
inwestycyjnych. Zakupy i sprzedażmożna było załatwić przez telefon, kom-
puter lub w oddziale.Warto zauważyć, że OneSource powstał przed Erą In-
ternetu, którego zastosowanie wzmacniało wszystkie zalety tegomodelu biz-
nesowego, czyniąc go niezwykle przebojowym.
Amerykańskie rozwiązanie doskonale się wpisywało w polską rzeczywistość.
Model dystrybucji funduszy inwestycyjnych w Polsce przedstawiał archa-
iczny obraz:
 Dominacja sieci naziemnej (okienka bankowe, Domy Maklerskie)
○ konieczność osobistej obecności;
○ stosunkowo skomplikowany proces zakupu;

 Wysokie opłaty wstępne za nabycie jednostek;
 Relatywnie niewielki wybór funduszy u wybranego dystrybutora;
 Forsowanie sprzedaży klientom bez edukacji finansowej;
 Brak narzędzi edukacji finansowej dla klientów;
 Niska skłonność nabywców do realokacji w warunkach zmienności ryn-

ku kapitałowego.
Banki były właścicielami największych TFI i zdobyły dominującą pozy-

cję w dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych, forsując ich sprzedaż
w okienkach bankowych na zasadach wyłączności. Poszukiwanie drogi wej-
ścia na rynek i najlepszego modelu operacyjnego dla mBanku tradycyjnie
nie poszło drogą benchmarkingu lecz identyfikacji potrzeb i preferencji
klientów, a następnie stworzenia najlepszych rozwiązań, które uwzględnia-
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ły ich punkt widzenia. Istniejący na rynku
system dystrybucji funduszy inwestycyjnych
uwzględniał przede wszystkim interesy
banków i zarządzających TFI. Klient znajdo-
wał się na szarym końcu jako odbiorca, któ-
remu trzeba było sprzedać jak najwięcej pro-
duktów: często nie w pełni je rozumiał i nie
zawsze naprawdę potrzebował. Forma przeważała nad treścią. Banki zara-
biały na prowizjach, TFI na zarządzaniu aktywami, a klient cieszył się wzro-
stami w okresie hossy i bywał zaskakiwany spadkami w czasie pogorszenia
koniunktury.

mBank najpierw postanowił zbadać poziom świadomości swoich
klientów i zapytać o plany na przyszłość. Pozytywnym zaskoczeniem były
wyniki ankiety zamieszczonej na stronach internetowych mBanku, w któ-
rej wzięło udział kilka tysięcy osób dając asumpt do formułowania wniosków
na bazie próby reprezentatywnej. 18,5 procenta naszych klientów otwarcie
zadeklarowało, że już inwestuje w fundusze, co znajdowało potwierdzenie
w przekazach środków na konta TFI, a dalsze 40,6 procent, że zamierza to
uczynić w okresie następnych 6–12miesięcy.Wiedzieliśmy już, że należy się
śpieszyć. Jednocześnie mBank nie chciał powielać istniejącegomodelu uwa-
żając słusznie, że jednostronnie eksploatuje klientów. Diagnoza strategicz-
na rynku, jak zwykle wykonana własnymi siłami, łatwo pozwoliła zidenty-
fikować największe ograniczenia istniejącego modelu dystrybucji i wtedy
znajomość preferencji klientów pozwoliła na sformułowanie podstawowych
parametrów własnej, oryginalnej propozycji modelu biznesowego.
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W ten sposób, w ciągu zaledwie kilku tygodni, powstały założenia mo-
dułu inwestycyjnego mBanku, którego nazwa narzuciła się sama w sposób
oczywisty: Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI). Nasz model biz-
nesowy był na pierwszy rzut oka odmienny od istniejącego standardu. Dwa
elementymBankowej koncepcji zaprzeczały wprost rynkowemu status quo:
 Otwarta architektura – dostępność konkurencyjnych TFI na jednej plat-

formie zaprzeczała praktykom sprzedaży wybranych produktów na za-
sadach wyłączności;

 Brak opłat wstępnych oznaczał zwarcie w konkurencji cenowej z trady-
cyjnymi dystrybutorami (banki) i, co najważniejsze, także likwidację ba-
rier dla realokacji kapitału.
Wyzwaniem dla mBanku było stworzenie funkcjonalnej platformy ob-

sługi internetowej, która dałaby klientom możliwość składania dyspozycji
nabycia, odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa przez 24 godzi-
ny na dobę i 7 dni w tygodniu.W tym celu należało zbudować interfejsy in-
formatyczne pomiędzy mBankiem a Agentami Transferowymi, prowadzą-
cymi rejestr członków funduszów dostępnych w SFI, aby umożliwiały elek-
troniczne przekazywanie zleceń klientów bez ingerencji człowieka. Cała ta
skomplikowanamachina działała, z założenia, poza świadomością użytkow-
ników, którzy będąc klientamimBankumogli korzystać z Supermarketu pod-
pisując jednostronicowe oświadczenie.

W naszymmodelu klient kupuje jednostki uczestnictwa dowolnego fun-
duszu, dostępnego w SFI, korzystając z eKonta (konta osobistego) wmBan-
ku. Aby pokazać profil ryzyka inwestycji i ułatwić zarządzanie, zakupione
aktywa są automatycznie segregowane i widoczne dla klienta jakomodelo-
we portfele o różnym stopniu ryzyka – fundusze obligacji, rynku pienięż-
nego, akcji i hybrydowe. SFI jest platformą dla klienta masowego, dlatego
edukacja stała się jednym z najważniejszych zadań działalności operacyjnej.

Różnica w stosunku do obowiązującego na rynku modelu dystrybucji
funduszy była widoczna aż nadto – klient, który w modelu tradycyjnym
chciał nabyć fundusze trzech różnych Towarzystwmusiał najpierw założyć
trzy różne konta inwestycyjne w każdym z nich, następnie udać się do trzech
różnych banków, złożyć i opłacić trzy zlecenia. Całkowita eliminacja doku-
mentów papierowych oraz automatyzacja wszystkichmożliwych procesów
pozwoliła osiągnąć niebywałe oszczędności kosztowe, niezrównaną szybkość
operacji i wygodę użytkowników.
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Supermarket Funduszy Inwestycyjnych zmienia w sposób zasadniczy sto-
sunki pomiędzy TFI i klientami: to bank przejmuje kontrolę nad relacją. Z ro-
li pośrednika przekształca się w dostawcę funduszy i stronę umowy. Inte-
gracja konta inwestycyjnego i osobistego tworzy swoisty ekosystem oszczę-
dzania, w którym klient pozostaje na długo zmieniając produkty i formy
oszczędności/inwestycji w zależności od zmieniającego się indywidualne-
go profilu ryzyka i koniunktury rynkowej. W przypadku całkowitego wyj-
ścia z inwestycji w fundusze, pieniądze automatycznie wracają na konto oso-
biste, skąd w czasie rzeczywistymmożna je przesunąć na depozyty albo na
inwestycje giełdowe.

Nowymodel dystrybucji funduszy inwestycyjnych był nowatorski i miał
szansę stać się przebojem rynkowym. Pozostało zadanie najtrudniejsze – re-
alizacja. Technologia była wyzwaniem niezwykłym, bo nie dość, że trzeba
było stworzyć kompleksowe rozwiązanie
od podstaw, to wymagało ono jeszcze inte-
gracji z systemami IT Agentów Transfero-
wych. Dodatkowo, dopiero dostępność na
platformie masy krytycznej funduszy stwa-
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rzała szansę na ostateczny sukces. A to można było osiągnąć tylko poprzez
pozyskanie jak największej liczby najlepszych na rynku Towarzystw Fundu-
szy Inwestycyjnych.W sytuacji, gdy były one w większości własnością kon-
kurencyjnych banków, sprawa była podwójnie trudna.

W takich przypadkach owyniku wdrożenia zawsze decyduje zespół.Mie-
siąc przed planowanym uruchomieniem SFI, projekt się prawie zawalił. Na
Gwiazdkę 2002 roku dowiedziałem się, że cały zespół, w liczbie dwóch osób,
przechodzi do konkurencji. Jak się później okazało, niczego wielkiego tam
nie zdziałali, bo zabiła ich biurokracja.Wydawało się, że nasz projekt się za-
walił. Szybka rekrutacja, a w zasadzie przegląd znajomych i znajomych zna-
jomych wyłonił lidera z zewnątrz. Został nim Maciek Witkowski, chłopak
z niewielkim stażem zawodowymwportalu internetowym, ale za to z ogrom-
nym „ciągiem na bramkę”, zdolny i pracowity, co nie zawsze chodzi ze so-
bą w parze.

Świadomość biznesowa zespołumBanku, odpowiedzialność i zaangażo-
wanie, zawsze przejawiają się spontaniczną gotowością pomocy tam, gdzie
jest ona potrzebna bo dzieje sie coś ważnego. Przez dwa miesiące cały ze-
spółmBanku żył projektem SFI pomagającMaćkowi odpalić platformę zgod-
nie z terminem – 27 stycznia 2003 roku. Zmiany IT, konieczne do urucho-
mienia Supermarketu, były tak głębokie, że wymagały stworzenia nowej wer-
sji systemu głównego.Wszystkie zasoby wewnętrzne zostały rzucone na front
SFI, przygotowania trwały trzy miesiące, pojawiło się wiele nowych proble-
mów, ale ostatecznie system był gotów na czas. Zadanie pozyskania TFI do
współpracy w Supermarkecie było arcytrudne. mBank był w dalszym cią-
gu niszowym przedsięwzięciem i tylko siła intelektualnych argumentów no-
wej koncepcji mogła przekonać do wejścia w zupełnie nowy układ dystry-
bucji funduszy.

Dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, należących do banków, był
to konkurencyjny projekt i właściciele postrzegali współpracę jako konflikt
interesów. Największe banki detaliczne w Polsce miały swoje TFI, których
produkty sprzedawano w sieci placówek na zasadach wyłączności. Sprzedaż
takich funduszy w SFI wzmacniała pozycję konkurencyjną mBanku
w walce z ich właścicielem. Co prawda oferta SFI dla zarządzających fun-
duszami była niezwykle atrakcyjna, bo obniżając opłaty do zera i zwiększa-
jąc dostępność poprzez Internet tworzyła nowy rynek, ale interes właścicie-
la był ważniejszy. Dla wszystkich podjęcie współpracy z SFI mBanku mo-

d r o g a i n n o wa c j i

168



gło wiązać się z retorsjami innych dystrybutorów, którzy widzieli w nowym
modelu duże zagrożenie dla własnego biznesu. My na dobrą sprawę w ne-
gocjacjach sprzedawaliśmy przyszłość, bo nikt nie wiedział na pewno, czy
pomimo atrakcyjnych warunków internetowa sprzedaż funduszy wypali.

Ostatecznie udało się zachęcić do współpracy cztery TFI, oferujące ra-
zem 17 funduszy. Żaden z największych graczy nie odpowiedział pozytyw-
nie na nasze zaproszenie, ale wiedziałem, że to tylko kwestia czasu i stwo-
rzenia odpowiedniej renomy naszego SFI, a będą po prostu zmuszeni po-
jawić się tutaj. Poza TFI Skarbiec, który był własnością BRE Banku i należał
do większych na rynku, pozostałe fundusze były małe, ale miały także swo-
je zalety. Na otwarciu Supermarketu pojawiły się: Górnośląskie Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych (GTFI), które posiadało wówczas jeden z najlep-
szych na rynku funduszy obligacji, skandynawski SEB TFI oraz TFI PZU.
Maciek Witkowski, szef projekt SFI wspomina:

„27 stycznia telefony rozdzwoniły się w Call Centre mBanku już kilkanaście
minut po odpaleniu Supermarketu. Po pierwszej godzinie mieliśmy kilkadzie-
siąt dyspozycji uruchomienia usługi. Pierwszego dnia pękła pierwsza setka wnio-
sków. Począwszy od trzeciego dnia po starcie, zaczęły już napływać samodziel-
nie wydrukowane przez klientów oświadczenia, a 4 lutego widoczne były pierw-
sze przeprocesowane transakcje. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ogromnym
ograniczeniem dla rozwoju SFI jest szerokość oferty, dlatego nasze wysiłki w ko-
lejnychmiesiącach skierowaliśmy przede wszystkim na powiększenie palety do-
stępnych funduszy. Metodycznie krążyłem po rynku, niejednokrotnie wracając
do podmiotów, które pierwotnie odmówiły współpracy z nami z uwagi na mo-
del cenowy i obawę przed konfliktem we własnej sieci dystrybucji.

W końcu te starania przyniosły efekty. Usiedliśmy do poważnych rozmów
z TFI Banku Handlowego, TFI CAIB oraz Warta TFI. Wszystkie trzy procesy
negocjacyjne udało nam się zamknąć z sukcesem i w ten sposób oferta SFI po-
większyła się najpierw do 25 funduszy w sierpniu i następnie do 33 funduszy
we wrześniu 2003 roku. Rok 2003 zakończyliśmy z wynikiem 31 300 klientów
oraz 207milionów złotych aktywów. To był wynik zgodny z oczekiwaniami, ale
miałem wrażenie, że najlepsze dopiero przed nami”.

Przyjęcie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych przez rynek było porów-
nywalne ze startem mBanku przed trzema laty, oczywiście z zachowaniem
odpowiednich proporcji. Chociaż elektroniczna sprzedaż funduszy dopie-
ro startowała, to nie Internet był głównym czynnikiem sukcesu.
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Poświęcenie tak wiele uwagi i wysiłku dla stworzenia SFI wynikało z prze-
konania, że to niezbędny element, który pozwoli utrzymać szybkie tempo
wzrostu całego biznesu i doskonale uzupełnia ofertę bankowości detalicz-
nej. W naszych kategoriach biznesowych to była przełomowa innowacja na
polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Jak często bywa, nowatorski po-
mysł potrzebuje dalszej pracy i czasu, dbałości o szczegóły, regulacji mecha-
nizmu działania, by w pełni ujawnił swoje możliwości. Decydującymi czyn-
nikami dla innowacyjności SFI była niewątpliwie otwarta architektura, brak
opłat wstępnych i prowizji oraz funkcjonalność kanału internetowego. Roz-

„Oferta jest w skali rynku unikatowa ze względu na bezprowizyjną możliwość
zakupu w jednymmiejscu, po podpisaniu jednej umowy, 25 różnych funduszy
inwestycyjnych. Konkurencja nie dorównuje mBankowi ani w zakresie propo-
nowanej ceny, ani oferty, która stale się poszerza. Jest to najlepszy przykład ob-
razujący zupełnie nową strategię działania. Produkt jest innowacyjny, a mBank
dzieli się pieniędzmi z funduszami, nie obciążając klienta opłatami związany-
mi z nabyciem i umorzeniem jednostek uczestnictwa”28.
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wój SFI, przy zachowaniu wyróżników sta-
nowiących o sile tej innowacji, nie był pro-
sty. Dostępność wielu dobrych i godnych za-
ufania funduszy miała znaczenie dla klien-
tów, którzymając samodzielny wybór chcieli
kupować fundusze najlepsze w rankingach,
mające nieposzlakowaną reputację.

W początkowym okresie każde negocja-
cje z potencjalnym partnerem były trudne,
zwłaszcza, że warunki umowy dystrybucyjnej zawsze były takie same dla
wszystkich. Żadnych opłat wstępnych, żadnych indywidualnych preferen-
cji dla TFI, korzystny podział opłaty za zarządzanie – 50/50. Szybki wzrost
liczby klientówmBanku, błyskawiczny wzrost SFI podwzględem liczby użyt-
kowników i wartości aktywów, a także rosnąca fama niezwykłej innowacji
wzmacniały zainteresowanie branży funduszy rozwiązaniem oferowanym
przez SFI. Ogromne znaczniemiała zwłaszcza komunikacja zewnętrzna. Idea
SFI jako najlepszego rozwiązania z punktu widzenia inwestorów przebija-
ła się szybko na rynku funduszy dzięki opiniom użytkowników zamieszcza-
nych w Internecie na grupach dyskusyjnych, a także wielu entuzjastycznym
komentarzom mediów:

„mBank uruchomił pierwszy w Polsce internetowy Supermarket Funduszy In-
westycyjnych umożliwiający klientom banku kupowanie, umarzanie i zamie-
nianie funduszy na gotówkę za pośrednictwem Internetu”29.

„Klient nie musi otwierać kilku rejestrów, inwestuje bez opłat, a przy tym cie-
szy się takimi samymi zyskami jak osoby inwestujące za pomocą tradycyjnych
kanałów dystrybucji30.
O atrakcyjności Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych świadczą:
 szeroka oferta funduszy inwestycyjnych należących do różnych towarzystw

i różnych kategorii/klas,
 obsługa 24 godziny na dobę, przez Internet i telefon,
 minimalny poziom opłat i prowizji, programowa rezygnacja z opłat pono-

szonych przez Klientów przy nabyciu i umorzeniu jednostek,
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29 http://www.egospodarka.pl/776,Supermarket-Funduszy-Inwestycyjnych-w-mBan-
ku,1,12,1.html
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Decydującymi czynnikami dla
innowacyjności SFI była nie-
wątpliwie otwarta architektura,
brak opłat wstępnych i prowizji
oraz funkcjonalność kanału
internetowego.



 przejrzysty i pełny zakres informacji dotyczących inwestowania w jednost-
ki funduszy,

 specjalny serwis www zawierający codzienne aktualne ceny jednostek fun-
duszy oraz historyczne wartości jednostek,

 sprawdzony i bezpieczny system transakcyjny mBanku”31.

„Zgodnie z opinią wielu inwestorów indywidualnych najlepszą platformą inwe-
stycyjną jest platforma internetowa mBanku”32.

Klienci doskonale odczytali zalety inwestowania w fundusze przy pomocy
SFI:

„Moją uwagę zwrócił Supermarket oferowany przez mBank: http://www.m-
-bank.pl/inwestycje/fundusze/misja.html, głównie dlatego, że nie pobierają pro-
wizji za zakup/sprzedaż/konwersję jednostek, mimo, że nie są dostępne jednost-
ki wszystkich obecnych na rynku funduszy. Brak prowizji skusił mnie, gdyż
umożliwia realizację mojego bardzo prostego planu: Jak na giełdzie można ła-
twiej i pewniej zarobić to trzeba inwestować więcej w fundusze akcyjne, a jak
nie to więcej oszczędności należy lokować w funduszach stabilniejszych (obli-
gacji, rynku pieniężnego)”33.

Było to częstomożliwe dzięki łatwej reakcji na zmianę trendów rynkowych.
Brak opłat za konwersję czy odkup jednostek powoduje, że użytkownicy SFI
mogą szybko przenieść się z jednego typu funduszy do drugiego. Są to wy-
mierne korzyści, bo już w pierwszym roku działalności użytkownicy SFI za-
oszczędzili na prowizjach 6,1 milionów złotych!

mBank rósł w tym czasie w znacznym stopniu dzięki nowym klientom,
dla których SFI był decydującym kryterium wyboru banku. Na nowy spo-
sób dystrybucji funduszy inwestycyjnych musiały w końcu zwrócić uwagę
te fundusze, które dotychczas współpracowały ze swoimi właścicielami,
sprzedając jednostki uczestnictwa przez sieć placówek bankowych. Anali-
tycy rynku szybko zauważyli, że:

„Jeszcze do niedawna sprzedaż jednostek uczestnictwa FI przez Internet stano-
wiła 2–3 procent całkowitej sprzedaży realizowanej przez towarzystwa.
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W okresie ostatnich 6 miesięcy od wprowadzenia Supermarketu mBank zna-
cząco zmienił strukturę pozyskiwania aktywów netto przez Towarzystwa Fun-
duszy Inwestycyjnych, pozyskując od kilku do kilkudziesięciu procent aktywów
funduszy dostępnych w Supermarkecie i zyskując dzięki temu miano jednego
z najważniejszych dystrybutorów”34.

„O skali zainteresowania i znaczeniu SFI dla rynku funduszy inwestycyjnych
w Polsce świadczy fakt, że do tej pory z usługi skorzystało 56,8 tysięcy klientów,
którzy zainwestowali za pośrednictwem supermarketu 333miliony złotych. Od
początku roku do końca kwietnia Towarzystwa, których fundusze znajdują się
w SFI, zyskały 260,12 milionów złotych, z czego aż 21,5 procenta (55,92 mln)
poprzez SFI”35.

Stało się jasne, że nie można ignorować nowego modelu biznesowego na
zmieniającym się szybko rynku funduszy inwestycyjnych. TerazmBankmiał
swoje pięć minut: zarządzający funduszami dzwonili z propozycją współ-
pracy. Strategia innowacyjnego przełomu powiodła się. Wszystkie TFI, du-
że i małe, wchodziły do Supermarketu na tych samychwarunkach, niezwykle
korzystnych dla kupujących. Liczba funduszy rosła lawinowo.W chwili obec-
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nej (2010) mBank posiada w ofercie ponad 250 funduszy pochodzących od
15 dostawców.

W 2006 roku, jako Prezes BRE Banku, zdecydowałem o sprzedaży TFI
Skarbiec, będącego wyłączną własnością BRE Banku, potwierdzając tym sa-
mym, że stawiamy przede wszystkim na dostarczanie klientom najlepszych
produktów i chcemy za wszelką cenę unikać konfliktu interesów. Przekro-
czenie masy krytycznej funduszy dostępnych w ofercie SFI uruchomiłome-
chanizm turbo-doładowania. Otwarta architektura platformy sprzedażowej,
i jej przewaga cenowa, pokazała swą siłę pomiędzy październikiem 2006 ro-
ku a lipcem 2007 roku, kiedy aktywa zgromadzone w SFI przez klientów
mBanku wzrosły z 500milionów do 2,33miliarda złotych.W niespełna rok
SFI urósł prawie czterokrotnie podwzględem zgromadzonych aktywów, osią-
gając jednocześnie poziom 300 tysięcy otwartych rachunków funduszy.
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Wpołowie 2010 roku Supermarket Funduszy Inwestycyjnych posiadał
500 tysięcy zarejestrowanych użytkowników, co stanowiło ok. 20 procent licz-
by klientów posiadających jednostki funduszy inwestycyjnych, która na ko-



niec marca wynosiła 2,55 miliona osób36. Aktywa netto SFI w tym samym
okresie wyniosły 1 miliard 254miliony złotych. Supermarket Funduszy In-
westycyjnychmBanku jest platformą, która przyciąga początkujących inwe-
storów. Został stworzony zmyślą, by inwestowanie w fundusze stało się tak
proste i dostępne jak używanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowe-
go. Rzeczywistość pokazuje, że plany i marzenia się spełniły.

Ciekawe, że przełomowa innowacja na rynku, jaką jest niewątpliwiemo-
del biznesowy SFI, opierający się na integracji z kontem osobistym, z otwar-
tą architekturą, brakiem opłat wstępnych i dużą funkcjonalnością rozwią-
zań internetowych niema dotychczas swoich naśladowców: pozaMultiBan-
kiem, który będąc w Grupie BRE Banku, stał się w sposób oczywisty
beneficjentem mBankowego wdrożenia. Aktywa netto klientów Centrum
Oszczędzania MultiBanku, oferującego fundusze na zasadach podobnych
do SFI, przekroczyła wartość 411 mln złotych w połowie 2010 roku. Fakt,
że nikt nie skopiował tego, skądinąd niezwykle korzystnego dla klientów roz-
wiązania, można wyjaśnić tylko tym, że SFI jak każda przełomowa innowa-
cja, w tendencji burzy zastane struktury biznesowe podważając ich finan-
sowy model działania. Dla banku tradycyjnego dystrybucja funduszy bez
opłat przez oddziały jest nie do pomyślenia. Stworzenie wewnętrznej kon-
kurencji w postaci internetowego supermarketu kanibalizuje przychody i ro-
dzi wewnętrzny konflikt z własnym TFI. Dlatego SFI kreuje dla mBanku
względnie trwałą przewagę konkurencyjną.

eMakler zmienia rynek usług maklerskich w Polsce

Obrót papierami wartościowymi, w tym akacjami i prawami do akcji
przedsiębiorstw, obligacjami, listami zastawnymi, certyfikatami inwestycyj-
nymi, opcjami i kontraktami terminowymi jest ściśle regulowany i odbywa
się na podstawie przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Z punktu widzenia stron – uczestników obrotu papierami wartościowymi
– niezwykle ważną jest zasada przymusu pośrednictwa domówmaklerskich,
co oznacza, że stronami transakcji giełdowychmuszą być firmy inwestycyj-
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ne, a inwestor, który chce sprzedać lub kupić papiery notowane na rynku
regulowanym musi skorzystać z takiego pośrednictwa.

Inwestor, który zamierza sprzedać lub kupić papiery wartościowe noto-
wane na giełdzie musi złożyć zlecenie nabycia bądź sprzedaży papierówwar-
tościowych w ramach umowy brokerskiej, wiążącej inwestora z domemma-
klerskim. Następnie zlecenia są realizowane na giełdzie i rozliczane przez
Krajowy Depozyt PapierówWartościowych. Domymaklerskie mogą funk-
cjonować w Polsce jedynie w formie spółki akcyjnej. Ich udziałowcamimo-
gą być banki. Działalność maklerska wymaga zezwolenia w formie licencji
wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wcześniej przez Komisję
PapierówWartościowych i Giełd.

Początkowy model dystrybucji papierów wartościowych polegał na
otwarciu rachunku inwestycyjnego w domumaklerskim i składaniu zleceń
zakupu lub sprzedaży w jednym z jego oddziałów (PunktówObsługi Klien-
ta). Stosunkowo niedawno, bo w 2002 roku, banki wprowadziły możliwość
składania zleceń bezpośrednio w placówkach bankowych na podstawie
uprzednio zawartej umowy pełnomocnictwa. Dzięki temu klient już niemu-
siał każdorazowo fatygować się do biura maklerskiego, aby złożyć zlecenie
czy kupić obligacje skarbowe. Czynił to za niego doradca klienta, włącznie
z otwarciem rachunku inwestycyjnego w należącym do banku biurze ma-
klerskim.W ten sposób sieć dystrybucji papierówwartościowych rozszerzy-
ła się potencjalnie do wszystkich placówek bankowych.

Gdy urodziła się koncepcja wejścia mBanku na rynek usługmaklerskich
Internet, jako kanał dystrybucji, w zasadzie nie istniał. W 2004 roku zale-
dwie 77,5 tysięcy osób posiadało internetowy rachunek inwestycyjny umoż-
liwiający korzystanie z usług maklerskich.

W drugiej połowie 2005 roku mBank
uruchomił swoją kolejną przełomową inno-
wację: internetową usługęmaklerską, która
umożliwia klientom banku łatwy dostęp do
akcji, obligacji i innych papierówwartościo-
wych notowanych naWarszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. W jej ramach
bank podpisuje z klientem umowę i na jej
podstawie otwiera dla niego rachunek inwe-
stycyjny w domu maklerskim (Dom Inwe-

W drugiej połowie 2005 roku
mBank uruchomił swoją kolej-
ną przełomową innowację:
internetową usługę maklerską,
która umożliwia klientom
banku łatwy dostęp do akcji,
obligacji i innych papierów
wartościowych.
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stycyjny BRE BRE Banku), który jest zintegrowany z rachunkiem osobistym
eKonto. U podstaw idei eMaklera leży połączenie systemu transakcyjnego
mBanku oraz infrastruktury DomuMaklerskiego (DI BRE), co umożliwia
klientom bankowymwykonywanie operacji giełdowych w czasie rzeczywi-
stym.

Zakup papierów wartościowych odbywa się bardzo prosto i szybko.
W trybie notowań on-line można składać zlecenia za pośrednictwem Inter-
netu. Środki na zakup są pobierane automatycznie z rachunku eKonto.
W przypadku sprzedaży papierów i zamiany należności na środki płynne,
następuje natychmiastowe ich przekazanie z konta inwestycyjnego na eKon-
to. W ten sposób stworzony został ekosystem finansowy, który w połącze-
niu z Supermarketem Funduszy Inwestycyjnych umożliwia zintegrowane za-
rządzanie w czasie rzeczywistymwszystkimi kategoriami aktywów – oszczęd-
nościami w formie depozytów bankowych, funduszami inwestycyjnymi
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i papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie. Dostępność interne-
towych usług maklerskich była w 2005 roku powszechna: 16 na 21 broke-
rów oferowało internetowy dostęp do rachunkumaklerskiego, ale wykorzy-
stanie istniejących możliwości było śladowe, bo wynosiło zaledwie 8 pro-
cent, podczas gdy w tym czasie w USA, Wielkiej Brytanii, w Niemczech
zdecydowana większość uczestników rynku giełdowego korzystało ze zdal-
nego dostępu do usług maklerskich.W tym samym okresie sytuacja w Pol-
sce była zupełnie inna. Popularność bankowości internetowej była większa
zarównowwymiarze bezwzględnym,mBank przekroczył 1milion klientów,
jak i w relacji do liczby klientów bankowych, ponieważ 15 procent z nich
posiadało konta internetowe.

Wyróżniki modelu biznesowego eMaklera

Tradycyjny model
usługi brokerskiej

Model mBanku

Internetowy dostęp do rachunku 24 h TAK TAK

Telefoniczny dostęp do rachunku 24 h NIE TAK

Integracja rachunku brokerskiego i bieżącego NIE TAK

Opłata za prowadzenie rachunku brokerskiego TAK NIE

Oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym NIE TAK

System transakcyjny w ramach serwisu banku NIE TAK



To było zjawisko odwrotne od tego, które występowało na rozwiniętych
rynkach finansowych. Tam internetowy kanał dystrybucji rozwijał się naj-
pierww usługachmaklerskich, czego najlepszym przykładem jest wzrost zna-
czenia agresywnie wchodzących na rynek nowych graczy takich jak Schwab,
E*Trade, Ameritrade wUSA oraz Comdirect, Consors, Boursorama, eCor-
tal, Bankinter w Europie. Wspólnie z dużymi domami maklerskimi, które
były zmuszone szybko wdrożyć obsługę za pośrednictwem Internetu, do-
konały rewolucyjnej zmiany sposobu dokonywania transakcji na wtórnym
rynku giełdowym. W Stanach Zjednoczonych już w 1997 roku 20 procent
transakcji brokerskich było dokonywanych za pośrednictwem Internetu,
w 1998 roku – 30 procent, w 1999 – 45 procent, w 2002 roku – 60 procent.
Liczba rachunków brokerskich online wynosiła w 1997 roku 4 miliony,
w 1998 roku – 8 milionów, w 2002 roku – 23 miliony.

W Europie, która wyraźnie odstawała w tej dziedzinie od Stanów Zjed-
noczonych, liczba użytkowników internetowych rachunkówmaklerskich ro-
sła w okresie boomu internetowego niezwykle szybko i osiągnęła w poło-
wie 2001 roku 4,4 miliona, z czego blisko połowa została otwarta w Niem-
czech.Wszędzie prymwiedli brokerzy działający wmodelu dyskontowym.
Nie trzeba było specjalnej przenikliwości, by z prawdopodobieństwem bli-
skim pewności przewidywać, że w Polsce ten trend również się pojawi. Po-
zostało tylko odpowiedzieć na pytanie, kiedy, kto i jak to zrobi. W odróż-
nieniu od bankowości, która wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych
– a dodatkowo ma ścisłe regulacje rynkowe zwiększające bariery wejścia –
rynek maklerski był otwarty, budowany od podstaw i pojawiło się na nim
wiele nowych podmiotów.

Tym niemniej żaden z nich nie dostrzegł szansy, jaką stwarzał nowy ni-
skokosztowy model biznesowy oparty na Internecie. Studia przypadków
Schwab, E*Trade oraz Comdirect były przerabiane namBankowym uniwer-
sytecie jeszcze przed rozpoczęciem właściwej działalności bankowej. Ofe-
rowanie usług maklerskich klientom bankowym było w tendencji oczywi-
ste, ale trzeba było znaleźć odpowiedni model biznesowy. Nie wystarczyło
zastosować dyskonto cenowe, bo to mógł szybko skopiować każdy, trzeba
było znaleźć rozwiązanie, które stawiało dodatkowo na szybkość i wygodę.

Budowa Supermaketu Funduszy Inwestycyjnych podsunęła pomysł, któ-
ry był genialny w swojej prostocie i uzupełniał model operacyjny mBanku.
Integracja konta maklerskiego z eKontem stworzyła tzw. killer application
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