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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

EKSKLUZJA FINANSOWA
– UJĘCIE EMPIRYCZNE
Streszczenie: W artykule przedstawiono percepcję czynników warunkujących korzystanie
z usług banków w opiniach konsumentów niekorzystających z usług banków oraz opiniach
dyrektorów placówek bankowych. Bankowcy eksponują brak nawyku i potrzeby oszczędzania, przyzwyczajenie do gotówki w domu, skrywanie dochodów i zasobów finansowych.
Zdaniem konsumentów banki są trudno dostępne, zbyt drogie, co wyzwala nieufność, niechęć, a w konsekwencji ich unikanie. Badania objęły próbę N = 1000 osób niekorzystających
z banków oraz N = 200 dyrektorów placówek bankowych.
Słowa kluczowe: wykluczenie finansowe, bankowość detaliczna, usługi bankowe.

1. Wstęp
Rynek bankowości w Polsce obecnie pod względem standardów technologicznych
nie odbiega od rozwiązań stosowanych w krajach Europy Zachodniej. Pomimo iż
w 1992 r. została wydana w Polsce pierwsza karta bankowa, w 2000 r. pojawiła się
bankowość telefoniczna, w 2003 – bankowość internetowa, a w 2011 – bankowość
mobilna, nie zmienia to jednak faktu, że posiadanie rachunku bieżącego w banku
w III kw. 2012 r. deklarowało 68% mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. To
czterokrotnie więcej niż na początku lat 90., ale wciąż znacznie mniej niż w innych
krajach Unii Europejskiej1. Większa skala wykluczenia finansowego jest odnotowana tylko na Litwie i Łotwie. Dla porównania liczba mieszkańców nieposiadających
konta w Danii i Holandii2 wynosi około 1%, we Francji 3-4%, w Niemczech 3-4%,
Anglii 10-15%. W Polsce wartość ta sięga około 30%.
Wykluczenie finansowe odnosi się do sytuacji, w której jednostki społeczne
doświadczają trudności w korzystaniu z usług i produktów finansowych, które zaspokajają ich potrzeby, umożliwiają prowadzenie normalnego życia społecznego.
W ujęciu teoretycznym najczęściej jako główne powody wykluczenia finansowego
społeczeństwa wymienia się: a) powody społeczne (zmiany na rynku pracy, nie1
2

Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska, Warszawa, 2012, s. 14.
Flash Eurobarometer 321, The Gallup Organisation, European Commission, 2010, s. 48.
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równość społeczna, zmiany demograficzne, polityka fiskalna), b) powody podażowe
(ograniczenia w dostępie do banku, sposób zarządzania ryzykiem bankowym, ceny
usług bankowych, działania banków pomijające osoby najuboższe czy też konstrukcje produktów bankowych), c) powody popytowe, takie jak: samowykluczające się
nastawienie – „bank nie dla mnie”, niski poziom edukacji finansowej, obawa przez
utratą kontroli nad finansami, obawa przed kosztami usług bankowych3.

2. Cel i metody badań
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena przyczyn, jakie stoją za zjawiskiem nieubankowienia społeczeństwa po stronie zarówno podażowej, jak i popytowej. Podstawę analizy stanowią wyniki badania opinii osób niekorzystających z usług banków oraz opinii dyrektorów oraz kierowników placówek bankowych. Źródło danych
empirycznych stanowiły wyniki badań własnych przeprowadzonych przez TNS Polska. Badaniami objęto liczącą N = 1000 osób ogólnopolską reprezentatywną próbę
mieszkańców kraju w wieku powyżej 15 lat, którzy nie korzystają z usług banków4.
Badania wykonano w okresie lipiec-wrzesień 2012 r. metodą wywiadów bezpośrednich w systemie CAPI. Dodatkowo badaniami objęto próbę dyrektorów placówek
bankowych N = 200, reprezentujących wszystkie banki w Polsce oferujące obsługę
klientów indywidualnych. Badanie wykonano metodą wywiadów telefonicznych
CATI we wrześniu 2012 r. W prezentowanych wynikach badań jako definicję osoby
nieubankowionej przyjęto, że jest to osoba, która deklaruje, że nie posiada żadnego
produktu bankowego.

3. Charakterystyka zjawiska nieubankowienia w Polsce
W III kw. 2012 r. rachunku bankowego nie posiadało 32% mieszkańców Polski
w wieku 15 lat i więcej. W ciągu ostatniej dekady odsetek ten zmniejszył się o 9 p.p.,
rysując tendencję do systematycznego spadku (rys. 1). Pomimo tych zmian nadal co
trzeci Polak (10 560,4 tys. osób w wieku 18+) nie ma własnego konta. Uwagę zwraca fakt, iż dynamika zmian na obszarach wiejskich oraz wielkomiejskich jest podobna, a w długim okresie dystans, jaki dzieli te obszary pod względem odsetka mieszkańców nie posiadających konta, wcale się nie zmniejsza.

3
L. Anderloni, B. Bayot, P. Błędowski, M. Iwanicz-Drozdowska, E. Kempson, Financial Services Provision And Prevention Of Financial Exclusion, European Commission, 2008, s. 63.
4
Badanie przeprowadzono techniką wywiadu osobistego („twarzą w twarz”), wspomaganego
komputerowo (CAPI). Wywiady realizowane były w domach respondentów. Próba pobierana była
warstwowo. Algorytm losowania adresów – punktów startowych uwzględnia podział administracyjny
i urbanizacyjny kraju na regiony, województwa oraz typy miejscowości (wieś, miasta do 20 tys.,
20-200 tys. i ponad 200 tys. mieszkańców). Próba miała charakter reprezentatywny.
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Rys. 1. Odsetek osób niekorzystających z usług banków w Polsce w latach 2000-2012
Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska, Warszawa 2012.

Wśród grupy nieubankowionych dominują osoby młode w wieku 15-20 lat. W tej
grupie konta nie posiada 82% badanych. Najmniejszy odsetek nieposiadających
konta bankowego występuje w przedziale wiekowym 21-50 lat i przeciętnie wynosi
13%. Wskaźnik nieubankowienia wzrasta wraz z wiekiem, wynosząc odpowiednio
w przedziale wiekowym 51-60 – 27% oraz powyżej 60 lat – 55%. Kluczowa zmiana
w wartości wskaźnika ubankowienia następuje w przypadku badanych rozpoczynających studia, pierwsze staże, praktyki itp. Wówczas często założenie konta w banku
jest spowodowane względami formalnymi i potrzebą wykonywania transakcji rozliczeniowych5. Ogólnie w grupie studentów wskaźnik ubankowienia wynosi 78%,
przy czym w przypadku studentów studiów uzupełniających jest ponaddwukrotnie
niższy w stosunku do poziomu obserwowanego wśród studentów studiów licencjackich. Ponad połowa emerytów (52%) oraz bezrobotnych (67%) i niespełna połowa
gospodyń domowych (42%) nie posiada rachunku w banku (rys. 2).
Kompetencje konsumenta na rynku finansowym są silnie skorelowane z poziomem wykształcenia. Teza ta obrazowana relacją poziom wykształcenia a posiadanie
rachunku bankowego przyjmuje zależność liniową. W przypadku osób z wykształceniem wyższym 8% nie ma konta bankowego, z wykształceniem średnim – 18%,
z wykształceniem zasadniczym 33% oraz z wykształceniem podstawowym – 72%.

5

Młodzi w świecie finansów, TNS Polska, Warszawa, 2011, s. 23.
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Rys. 2. Struktura socjodemograficzna niekorzystających z usług banków w Polsce w III kw. 2012 r.
Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, TNS Polska, Warszawa 2012.
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4. Wybrane uwarunkowania ekskluzji finansowej
w ocenie niekorzystających z usług banków
oraz opiniach środowiska bankowego
Katalog deklarowanych przez konsumentów powodów niekorzystania z usług banków jest relatywnie wąski w stosunku do liczebności grupy konsumentów niekorzystających z usług banków oraz silnie nasycony stereotypowym postrzeganiem usług
bankowych. Nieubankowieni najczęściej spontanicznie wskazują niedostatek odpowiednich środków finansowych lub brak stałych dochodów (65%), które ich zdaniem pozwoliłyby włączyć się w rynek usług finansowych (rys. 3). Można jednak
przyjąć, że w przypadku 60-70% nieubankowionych zła sytuacja finansowa nie
może stanowić wymówki dla niekorzystania z banków6. Jedna piąta nieubankowionych (20%) przynajmniej od czasu do czasu odkłada nadwyżki finansowe. Według
deklaracji, jeśli zaistniałaby konieczność odłożenia pieniędzy z miesięcznych przychodów w grupie nieubankowionych, średnio byłaby to kwota 170 zł, w grupie ubankowionych 530 zł. Przeciętne oszczędności nieubankowionych wynoszą 6,8 tys zł.
Mimo to w potocznej opinii nieubankowionych, aby być klientem banku, należy
dysponować nadwyżkami finansowymi bądź stałymi przychodami na określonym
poziomie – poziomie wyższym niż ten, który osiągają nieubankowieni. Nieubankowieni mają poczucie bycia nieatrakcyjnymi finansowo dla banków, klasyfikując samych siebie jako frakcję nieubankowionych z wyboru. W tym przypadku możemy
mówić o samowykluczającym się nastawieniu – „bank nie dla mnie” osób najuboższych. Wśród uwarunkowań takiej postawy często wymienia się niski poziom edukacji finansowej7, a w uzasadnieniu należy dodać, że nieubankowieni podzielają
opinię, że oferta bankowa jest szeroka, dodają jednak, iż nie dla nich.
Brak potrzeby to drugi w kolejności wskazywany powód niekorzystania z usług
banków (rys. 3). Jedna trzecia niekorzystających z banków otwarcie przyznaje, że
nie odczuwa potrzeby korzystania z banków. Ci konsumenci nie dostrzegają dla siebie korzyści wynikających z posiadania rachunku bankowego. Dodatkowym czynnikiem jest kontynuowanie wzorców związanych z posługiwaniem się gotówką,
zachowań sprawdzonych od lat. Zdaniem Iwanicz-Drozdowskiej8 prezentacja takiej
postawy wśród konsumentów to przejaw braku świadomości finansowej.
W katalogu spontanicznych odpowiedzi, którymi Polacy tłumaczą niekorzystanie z usług banków, bardzo rzadko wskazywane są powody wskazujące na brak
zaufania do banków, mało satysfakcjonującą ofertę bądź wysokie ceny usług bankowych. Nieubankowieni nie podzielają opinii, iż banki nie są dostępne dla konsumentów w warstwie dostępu fizycznego do placówek bankowych. Konsumenci,
Nieubankowieni, TNS Polska, Warszawa, 2011, s. 128.
Tamże, s. 115.
8
M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A. Nowak, R. Kitala, Produkty finansowe i edukacja
finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, SGH, Warszawa 2009, s. 140.
6
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uzasadniając niekorzystanie z usług banków, zupełnie pomijają również niski poziom własnej wiedzy z zakresu finansów i nieumiejętność korzystania z produktów
bankowych. Gdy tymczasem w ocenie pracowników banków zaledwie 15% klientów banków legitymuje się dość wysokimi kompetencjami w zakresie umiejętności
korzystania z usług banków (rys. 4).
65%
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Rys. 3. Deklarowane powody niekorzystania z usług banków w grupie nieubankowionych
Źródło: Nieubankowieni, TNS Polska, Warszawa 2011.
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Rys. 4. Ocena kompetencji finansowych Polaków w opinii bankowców9
Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, TNS Polska, Warszawa 2012.

Nieubankowieni nie interesują się również problematyką bankową: 7% z nich
nie potrafi podać ani jednej nazwy banku, a 47% nieubankowionych nie potrafi
ocenić bezpieczeństwa czy zyskowności lokat bankowych. 13% nieubankowionych
Treść pytania: Jak ocenił(a)by Pan(i) kompetencje finansowe (tj. wiedzę i umiejętności w zakresie finansów osobistych) osób korzystających z usług banków?
9
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słyszało o płatnościach bezstykowych vs. 53% ubankowionych, 60% nieubankowionych nie zetknęło się w ostatnim czasie z reklamą żadnego banku, tymczasem jeśli
chodzi o ubankowionych było to tylko 26%. 70% nieubankowionych nie zna marki
żadnego z banków oferujących bankowość internetową (znajomość spontaniczna),
a 74% nie jest w stanie wskazać żadnego banku oferującego darmowy rachunek (za
zero złotych).
Bankowcy wskazują podobne powody niekorzystania z usług banków w stosunku do opinii konsumentów, pomimo że nazywają je innymi słowami10. Bankowcy
eksponują brak nawyku i wykształconej potrzeby oszczędzania, przyzwyczajenie
rodaków do trzymania gotówki w domu, skrywanie faktycznych dochodów i zasobów finansowych. Wnioski te znajdują również swoje odbicie w badaniach Iwanicz-Drozdowskiej11, w których autorzy podkreślają, że polskie społeczeństwo posiada
niewielką wiedzę finansową.
Innym z uwarunkowań społecznych jest bardzo powolny proces przenikania
standardów korzystania z banków wśród członków gospodarstw domowych. W grupie nieubankowionych głęboko zakorzenione są negatywne stereotypy postrzegania instytucji finansowych. Postawy te zmieniają się jednak dopiero w momencie
wejścia w relację z instytucja finansową, przez konkretne doświadczenia. 89% gospodarstw domowych w Polsce posiada konto (którykolwiek z członków gospodarstwa), gdy tymczasem tylko 66% mieszkańców kraju deklaruje posiadanie rachunku
bieżącego. Wśród osób z najbliższego otoczenia często nie tylko oni nie korzystają
z banków – świadomość, że nie tylko oni omijają banki „szerokim łukiem”, zmniejsza mobilizację i utwierdza w przekonaniu, że bez banków też jest dobrze. Ponadto osoby ubankowione korzystają jedynie z podstawowych usług finansowych. Dla
nieubankowionych jest to dodatkowe uzasadnienie słuszności ich wyboru. „Po co
mam się wiązać z bankiem, jeżeli jedyna usługa, z jakiej skorzystam, to niskooprocentowany rachunek bieżący”.
Przeszło 1/3 nieubankowionych nie przewiduje nawiązania relacji z bankiem.
Przeszło co 5 uzależnia taka zmianę w swoim życiu od poprawy sytuacji finansowej.
Podobnie często padają argumenty mówiące o uregulowaniu sytuacji zawodowej –
otrzymanie stałej pracy bądź regularność dochodów. Rzadziej (ok. 7%) wskazywane
są sytuacje związane z chęcią skorzystania z konkretnej oferty banku – założenie lokaty lub konieczność zaciągnięcia kredytu. Wśród nieubankowionych w przeszłości:
17% miało ROR, 10% – kredyt konsumpcyjny gotówkowy, 13% kredyt konsumpcyjny ratalny, 1% kartę kredytową.
W grupie obecnie niekorzystających z banków w 2012 r. 28% korzystało z usług
banków w przeszłości, 15% posiadało w przeszłości ROR, 4% kartę debetową,
1% kartę kredytową, 12% kredyt konsumpcyjny ratalny, 10% kredyt konsumpcyjny
gotówkowy, 1% kredyt samochodowy, 1% lokatę terminową12.
10
11
12

Monitor bankowy, ZBP, TNS Polska, Warszawa 2012, s. 6.
M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A. Nowak, R. Kitala, wyd. cyt., s. 140.
Audyt bankowości…, s. 3.
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5. Uwarunkowania ekskluzji finansowej po stronie banków
Równie często opiniom o nieodzownej roli banków w gospodarce towarzyszą komentarze o niewystarczającej roli banków w niwelowaniu zjawiska nieubankowienia. Banki przez działania optymalizujące wskaźniki rentowności ograniczają rozwój sieci placówek, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie placówki bankowe
przez lata stanowiły główny kanał dystrybucji usług bankowych. Niejednokrotnie
główna oś dyskusji toczy się wokół fizycznej i ofertowej niedostępności usług banków dla pewnych grup społecznych. Biorąc jednak pod uwagę opinie nieubankowionych, należy stwierdzić, że głównym problemem nie jest niedostępność fizyczna
usług bankowych.
Zmiany zachodzące w otoczeniu banków, a w szczególności w obszarze oczekiwań i preferencji nabywców usług bankowych, powodują, że banki zmuszone są
do ciągłego modyfikowania stosowanych strategii dystrybucji usług bankowych.
Biorąc pod uwagę bankowość mobilną i internetową, zasadniczym zadaniem dla
banków jest stworzenie takich możliwości, aby to klient mógł zawierać transakcje
z bankiem w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Jednocześnie placówka bankowa nadal jest miejscem, gdzie bank rozwija najbardziej cenne relacje z klientami,
ma możliwość poznania klienta oraz analizy jego potrzeb. Kierunek zmian w stronę
rozwoju bankowości internetowej, bankowości mobilnej, bankomatów wielofunkcyjnych jest jednak dość jednoznaczny, co potwierdzają opinie środowiska bankowego (rys. 5).
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Rys. 5. Ocena roli poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych w przyszłości
w opinii bankowców13
Źródło: Monitor bankowy, ZBP, TNS Polska, Warszawa 2012.

13
Odpowiedź na pytanie: Jak zmieni się Pana(i) zdaniem w najbliższych pięciu latach wykorzystanie poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych. Czy Pana(i) zdaniem wzrośnie, spadnie
czy też pozostanie bez zmian znaczenie…?
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Kwestią, którą niewątpliwie rozpatrują instytucje bankowe, jest efektywność
promocji. Dla banku bardziej opłacalne jest pozyskanie klienta już ubankowionego,
przez przejęcie go z innego konkurencyjnego banku niż zabieganie o osobę, która
jeszcze nie ma żadnej relacji z bankami. Zdaniem niektórych analityków „banki biją
się o te same 10% już ubankowionych klientów”. Wyniki wielu analiz pokazują, że
rynek kont bankowych powoli się kurczy i pozyskanie nowego klienta staje się dla
banków nie lada wyzwaniem, a pozyskanie klienta o istotnym potencjale finansowym wiąże się zazwyczaj z koniecznością przejęcia go z innej instytucji finansowej.
Zatem banki skupiają się na podbieraniu sobie klientów, a nie walce o nieubankowionych. Bowiem ci, którzy nie mają rachunku, to najczęściej klienci mało rentowni. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to jednak sytuacja zrozumiała, którą
należy zapisać na poczet jednego z naturalnych etapów rozwoju rynku bankowości
detalicznej w Polsce.

6. Uwarunkowania ekskluzji finansowej
w poziomie rozwoju kraju
Podstawowy czynnik, którym często uzasadnia się obecny poziom ubankowienia, są
niskie dochody społeczeństwa. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca jest w Polsce o ponad połowę niższy aniżeli w UE. Na przykładzie rynku płatności bezgotówkowych możemy zidentyfikować istnienie silnej pozytywnej korelacji pomiędzy
liczbą transakcji przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych na 1 mieszkańca
a PKB wyrażonym w tysiącach euro w przeliczeniu na 1 mieszkańca (rys. 6).
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W 2011 roku udział szarej strefy w tworzeniu PKB szacowany jest na kilkanaście procent. Osoby pracujące w szarej strefie są de facto wykluczone finansowo, zarówno z obawy przed ujawnieniem stanu nieewidencjonowanych środków, jak i ze
względu na brak możliwości udokumentowania swoich dochodów, np. w przypadku
ubiegania się o kredyt. Utrata anonimowości przy transakcjach bezgotówkowych to
dla osób działających w szarej strefie ważny argument przeciw korzystaniu z usług
bankowych.
W Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, można w miarę
normalnie funkcjonować bez korzystania z usług bankowych. Na Zachodzie osoby
niemające konta w banku nie podejmą pracy, bo pracodawca na pewno nie wypłaci im pensji w gotówce. Nie wynajmą legalnie mieszkania, a emeryci nie dostaną
comiesięcznego świadczenia. W Europie Zachodniej wykluczenie finansowe determinuje wykluczenie społeczne, w Polsce to wykluczenie społeczne pociąga za sobą
wykluczenie finansowe
Wykluczenie cyfrowe należy postawić na równi z wykluczeniem ekonomicznym. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż rozwój szybkiego Internetu pozwala na to, by już po 12 miesiącach od momentu uzyskania do niego dostępu realizować płatności przez sieć, przez co otwiera się dogodny kanał dystrybucji usług
bankowych.
Zjawisku wykluczenia finansowego sprzyja określona struktura socjodemograficzna społeczeństwa, przede wszystkim wysoki udział ludności wiejskiej, bezrobotnych i osób pracujących w szarej strefie. Statystyczna osoba niekorzystająca
z banków to: emeryt (39%), uczeń, student i studenci (24%) oraz bezrobotny (8%),
mieszkaniec wsi lub małego miasta (62%), osoba o dochodach deklarowanych do
1000 zł (34%), osoba w wieku ponad 60 lat (33%) lub młoda, w wieku 15-20 (23%).
Wśród zwolenników gotówki znacząca grupę stanowią emeryci i renciści. Preferują otrzymywanie świadczeń tradycyjnym sprawdzonym sposobem – za pośrednictwem listonosza.

7. Podsumowanie
Bankowcy i opinia publiczna zgodnie wskazują na zjawisko niewystarczającego
ubankowienia Polaków. Podają również podobne powody niekorzystania z usług
banków, pomimo że nazywają je innymi słowami. Bankowcy tłumaczą niski poziom
ubankowienia Polaków niedostatkami w świadomości, mentalnym przywiązaniem
do posiadania gotówki oraz względami ekonomicznymi. Bankowcy eksponują brak
nawyku i wykształconej potrzeby oszczędzania, przyzwyczajenie rodaków do trzymania gotówki w domu, skrywanie faktycznych dochodów i zasobów finansowych.
Natomiast dla wielu konsumentów stroniących od banków, te właśnie są
albo trudno dostępne, albo dostępne, ale zbyt drogie, co wyzwala nieufność, niechęć,
a w konsekwencji i unikanie. Przez cały czas mówimy jednak o społecznej percepcji
banków w grupie nieubankowionych, wyobrażeniach i stereotypowym postrzeganiu
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podmiotu, z którym w większości nieubankowieni nie mieli kontaktu, wreszcie nieadekwatnym postrzeganiu własnej osoby względem instytucji banku.
Podsumowując, warto dodać, że banki w Polsce zarówno wśród klientów jak
i osób niekorzystających z usług banków cieszą się dobrą opinią, wysokim poziomem zaufania, wskaźnikami satysfakcji klientów na poziomie europejskim. Klienci
doceniają banki, a bezpośrednie wejście w relację z instytucją banku skutkuje poprawą opinii o banku i sektorze bankowym ogółem. Powstaje jednak pytanie, jak
skłonić nieubankowionych, aby zapukali do drzwi banku, biorąc pod uwagę przynajmniej niektóre z przytoczonych w pobieżnej analizie czynników. Trudność sytuacji
polega między innymi na tym, że uwarunkowania nieubankowienia mają złożony
charakter, każdy z segmentów nieubankowionych podaje inne uwarunkowania tego
stanu. Remedium na ograniczanie tego zjawiska nie może polegać na zastosowaniu
prostych, rutynowych działań. Efektywne też nie będą selektywne kroki podejmowane przez niektóre instytucje. Pomimo licznych zróżnicowań kluczowa staje się
rola edukacji finansowej, która umożliwia wykształcenie wśród konsumentów świadomości finansowej, aby mogli orientować się i mieć świadomość, jakie szanse, ale
również jakie zagrożenia niosą ze sobą produkty finansowe.
Do przeciwdziałania zjawisku nieubankowienia konieczne jest jego dobre rozpoznanie za pomocą odpowiednio zaprojektowanych badań i zastosowanie właściwych narzędzi działania. Cały proces, aby był skuteczny, powinien mieć skoordynowany charakter i być realizowany na podstawie dobrego programu. Jego realizatorzy
powinni być zmotywowani – bankom powinno się to zwyczajnie opłacić, a innym
uczestnikom programu przynosić korzyści społeczne i makroekonomiczne w długim okresie. Temu procesowi pozytywnie służyć będą również w długim okresie
zmiany makroekonomiczne zachodzące w gospodarce, systematyczne bogacenie
się społeczeństwa ze wszystkimi pozytywnymi efektami tego procesu dla sektora
bankowego. Rozwiązaniami wspierającymi ten proces mogą być analogie wobec
rozwiązań stosowanych w krajach o wyższym stopniu rozwoju rynku finansowego
w stosunku do Polski. Są to inicjatywy promujące korzystanie z konta bankowego,
inicjatywy uczące, jak zarządzać finansami osobistymi, inicjatywy umożliwiające
rozwiazywanie problemów osób nadmiernie zadłużonych czy też inicjatywy promujące płatności bezgotówkowe. W przypadku Polski pozytywne przykłady dotyczą
tylko ostatniego z wymienionych obszarów.
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FINANCIAL EXCLUSION − EMPIRICAL APPROACH
Summary: This article presents the perception of the factors determining the use of banking
services in the opinion of consumers who do not use them and of the directors of bank branches.
Bankers emphasize the lack of habit and the need to save money, the habit of keeping cash at
home, hiding incomes and financial assets. In the opinion of consumers, what makes people
wary and reluctant to use the banking services is the fact that it is difficult to access banks
and that they are too expensive. As a result, customers avoid them. The research encompassed
a sample of N = 1000 of people who did not use banks as well as N = 200 directors of bank
branches.
Keywords: financial exclusion, retail banking, banking services.

