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PRIVATE BANKING JAKO USŁUGA INWESTYCYJNA
INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA GLOBALNYM
RYNKU FINANSOWYM
Streszczenie: Banki w ramach prowadzonej działalności mogą wykonywać czynności
z zakresu działalności inwestycyjnej, co oznacza działalność banków na rynku finansowym polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa finansowego poprzez alokację kapitału z wykorzystaniem dostępnych technik, metod oraz instrumentów. Działalność banku
może zostać ograniczona tylko do niektórych czynności inwestycyjnych wykonywanych
na rzecz podmiotów niefinansowych, w tym klientów zamożnych. Proces świadczenia
usług przez banki w segmencie zamożnych klientów jest określany jako private banking.
Celem artykułu jest analiza aktualnych wyzwań oraz trendów charakteryzujących private
banking na świecie, a także prezentacja możliwych kierunków rozwoju oraz zmian,
w obliczu których w najbliższej przyszłości mogą stanąć zarówno osoby zamożne, jak
i banki zajmujące się ich obsługą. Wśród głównych priorytetów banków w obsłudze
klientów zamożnych powinny się znaleźć między innymi działania związane z dywersyfikacją oferty, edukacja i budowanie długoterminowych relacji z pokolenia na pokolenie
oraz wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, np. mediów społecznościowych.
Słowa kluczowe: private banking, HNWI, produkty i usługi private banking.

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i rynku finansowego oraz restrukturyzacją własnościowo-organizacyjną instytucji finansowych (przede wszystkim
banków) nastąpiły duże zmiany w zakresie ich działalności zarówno w skali
kraju, jak i globalnie. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku banki na
świecie powiększyły obszar swojego funkcjonowania. Niezależnie od tradycyj-

Private banking jako usługa inwestycyjna...

81

nej działalności depozytowo-kredytowej zaczęły rozwijać działalność również
na rynku kapitałowym. Banki na świecie w ramach prowadzonej działalności
mogą wykonywać, obok czynności depozytowo-kredytowych, czynności z zakresu
działalności inwestycyjnej, co oznacza działalność banków na rynku finansowym, w tym na rynku papierów wartościowych polegającą na świadczeniu usług
pośrednictwa finansowego poprzez alokację kapitału z wykorzystaniem dostępnych technik, metod oraz instrumentów [Dębniewska (red.), 2003, s. 73]. Zakres
prowadzenia działalności inwestycyjnej przez banki może być zróżnicowany,
biorąc pod uwagę rodzaj świadczonych usług w ramach wyróżnionych obszarów
aktywności. Oznacza to, że działalność banków może zostać ograniczona tylko
do niektórych czynności inwestycyjnych wykonywanych na rzecz podmiotów
niefinansowych, w tym klientów zamożnych. Najczęściej do tej grupy zalicza się
osoby fizyczne posiadające płynne aktywa na poziomie minimum 1 mln USD
lub ich równowartość w innych walutach [Hens, Bachmann, 2011, s. 1]. Należy
jednak podkreślić, że w praktyce banki na świecie, a szerzej instytucje finansowe, stosują różne kryteria, niejednokrotnie obniżając lub podnosząc wymaganą
wartość płynnych aktywów, w związku z czym nie można mówić o jakiejkolwiek
standaryzacji zamożnych klientów w skali międzynarodowej. W skali globalnej
świadczenie usług przez banki zamożnym klientom jest uznawane za jeden z najprężniej rozwijających się obszarów bankowości w ostatnich latach. Sytuacja ta jest
wynikiem rosnącego zapotrzebowania na specyficzne usługi finansowe przez
zamożnych klientów, wzrostu liczby zamożnych klientów i wartości ich majątku.
Proces świadczenia usług przez instytucje finansowe w segmencie zamożnych klientów jest określany jako private banking lub wealth managment. Często te pojęcia są używane zamiennie, choć są interpretowane niejednoznacznie.
Wealth management polega na długofalowym zarządzaniu majątkiem osób fizycznych i ich rodzin, którego podstawowym zadaniem jest ochrona zgromadzonego majątku oraz jego bezpieczne pomnażanie. Skupia się na następujących
elementach: zarządzanie majątkiem oraz doradztwo finansowe, optymalizacja
podatkowa, planowanie spadkowe i usługi dodatkowe polegające na spełnieniu
oczekiwań klientów związanych z ich stylem życia [Gabryelczyk, 2009, s. 15-22].
Wealth management jest pojęciem szerszym niż private banking i jest postrzegany jako usługa bardziej wysublimowana. Private banking jest jedynie elementem
wealth managment, ale pojęciem starszym i podkreślającym bankowy aspekt
obsługi klientów zamożnych. W ramach private bankingu są przede wszystkim
realizowane dwa podstawowe cele: zabezpieczenie aktywów oraz zachowanie
lub zwiększenie realnej wartości aktywów, choć współcześnie oferta private
bankingu znacznie wykracza poza produkty i usługi o ściśle bankowym charak-
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terze. Na potrzeby artykułu private banking jest rozumiany jako działalność
polegająca na kompleksowej obsłudze klientów zamożnych – przede wszystkim
osób spełniających określone kryteria (finansowe, ale nie tylko) przyjęte w danym banku [Woźniewska, 2013, s. 656].
Celem artykułu jest analiza aktualnych wyzwań oraz trendów charakteryzujących private banking na świecie, a także prezentacja możliwych kierunków
rozwoju oraz zmian, w obliczu których w najbliższej przyszłości mogą stanąć
zarówno osoby zamożne, jak i banki zajmujące się ich obsługą.

1. Wybrane aspekty funkcjonowania private banking
Private banking to integralna część oferty nowoczesnego, międzynarodowego
rynku bankowego, która jest stale doskonalona przez banki. Private banking
można określić „jako zindywidualizowany i kompleksowy system finansowej obsługi przez bank zamożnych klientów indywidualnych” [Dziawgo, 2003, s. 14].
Funkcje private bankingu obejmują w swoim zakresie oferowanie zamożnym
klientom usług finansowych i powiązanych z nimi usług, wymagających między
innymi spersonalizowanego serwisu w zakresie doradztwa finansowego, operacji na rynku pieniężnym oraz inwestowania w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Podstawowe zadanie usług private bankingu to ochrona i utrzymanie
wartości majątku klientów podczas różnych etapów finansowego cyklu życia
klienta oraz transfer bogactwa w przypadku jego śmierci, a także wzrost realnej
wartości majątku. Dokonuje się to poprzez administrowanie i zarządzanie częścią lub całością jego spraw finansowych i aktywów finansowych z uwzględnieniem najwyższej jakości usług doradztwa i działań polegających na unikaniu
niekorzystnych zjawisk finansowych [Dziawgo, 2005, s. 10-12]. Od strony instytucjonalnej private banking jest określany jako zindywidualizowana i luksusowa usługa finansowa dostarczana zamożnym klientom przez różnego typu
instytucje będące pośrednikami finansowymi [Hens, Bachmann, 2010, s. 19].
Należy podkreślić, że rośnie liczba podmiotów zajmujących się obsługą klientów private banking. Zalicza się do nich:
• banki globalne szczególnie wyspecjalizowane w usługach private banking
(np. UBS, Citigroup, Credit Suisse),
• duże banki uniwersalne z wyraźnie wyodrębnionym pionem private banking
(np. HSBC Private Banking, Barclays Wealth, BNP Paribas Private Banking),
• banki detaliczne nieposiadające wyodrębnionego pionu private banking (np.
Unicredit, Raiffeisen Bank),
• duże banki inwestycyjne (np. Merrill Lynch, Goldman Sachs),
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• niezależne prywatne banki inwestycyjne (Sal. Oppenheim&Cie),
• banki prywatne o tradycyjnym rodowodzie i silnych markach, wchodzące
w skład grup finansowych (np. Bank Julius Baer),
• specjalistyczne banki prywatne tzw. pure players (np. EFG International,
Bank Delen, Bank Gutmann),
• tradycyjne, niezależne banki prywatne w formie spółek cywilnych – najstarsza
formacja pure players (np. Lombard Odier Darrier),
• prywatne firmy inwestycyjne,
• niezależnych doradców finansowych, doradców inwestycyjnych (np. AlphaOne
Partners),
• doradców niefinansowych (kancelarie prawne, doradcy podatkowi),
• inne podmioty [Pietrzak, 2009, s. 10].
Ważnym aspektem w działalności inwestycyjnej instytucji zarządzających
aktywami zamożnych klientów (głównie banków), przede wszystkim w private
banking, są relacje na płaszczyźnie klient – bank, a co za tym idzie zamożny
klient – doradca [Welon, 1997, s. 17]. Postawą tej współpracy jest wzajemne
zaufanie pomiędzy klientem a doradcą, które powinno być budowane od pierwszego kontaktu, czyli od pierwszej rozmowy (najczęściej telefonicznej). Poza
tym do zadań doradcy należy także badanie jego preferencji (czyli profilowanie
klienta), dopasowanie oferty do jego zindywidualizowanych potrzeb, monitorowanie na bieżąco jego portfela inwestycyjnego [Ahlstrom i Bruton, 2009, s. 356;
Rolland, 2011, s. 51].
W większości banków usługa private banking opiera się na następujących
filarach:
• elastycznej ofercie produktowej,
• obsłudze najwyższej jakości,
• wiedzy doradców private bankingu,
• zintegrowanym doradztwie, czyli umiejętnościach przełożenia powyższych
na formułowanie portfela zgodnego z profilem klienta (osobowość, skłonność
do ryzyka), jego oczekiwaniami (co do zysku) oraz aktualną sytuacją osobistą
(wiek, dzieci, ubezpieczenie, spadek itp.) [Puszer, 2013, s. 147].
W ramach tej usługi banki dążą do jednoczesnego pełnienia wielu funkcji
wobec klienta i kompleksowego zaspokajania jego oczekiwań między innymi
w zakresie gromadzenia, zabezpieczania i pomnażania majątku oraz wielu innych
potrzeb zarówno z obszaru finansowego, jak i spoza finansowego. W związku
z tym oferta banków odnosi się do trzech etapów zarządzania majątkiem, a de facto
etapów życia klienta (rys. 1).
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Etap 1
Etap tworzenia bogactwa
Bank stara się sprzedać instrumenty pozwalające na wzrost wartości majątku z uwzględnieniem gotowości danej osoby do podjęcia ryzyka

Etap 2
Utrzymanie wartości majątku
W tym okresie chodzi o względną równowagę między dochodami, wzrostem wartości
i ryzykiem

Etap 3
Przekazanie majątku
Bank proponuje rozwiązania, które zapewnią przejście praw do majątku (lub dochodów
z majątku) na rzecz ustalonych osób (np. dzieci)
Rys. 1. Etapy zarządzania majątkiem w private banking
Źródło: Karwowski [2010, s. 156].

Banki w ramach usługi private banking w zasadzie nie tworzą nowych instrumentów dla zamożnych klientów, ale z dostępnych instrumentów składają
raczej odpowiednio opakowane pakiety, które ze względu na sposób prezentacji
i zawartość powinny przyciągać uwagę tych klientów, sugerując wartość dodaną. Bankom zależy bardziej na dostosowaniu się do potrzeb klienta niż na innowacyjności [Karwowski, 2010, s. 156].
W ramach private banking są realizowane dwa podstawowe cele: zabezpieczenie aktywów oraz zachowanie lub zwiększanie realnej wartości aktywów. Ich
charakterystyka została przedstawiona w tab. 1.
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Tabela 1. Cele private banking
Zabezpieczenie aktywów
Cel polega na ochronie aktywów przed niekorzystnymi zdarzeniami, które mogłyby spowodować
utratę całości lub ich części. Do najczęstszych
zagrożeń wpływających na spadek wartości
aktywów zalicza się:
– zdarzenia o charakterze politycznym (np. wojna,
nacjonalizacja)
– zdarzenia o charakterze gospodarczym (np. inflacja,
zmiana kursów walut, podatki)
– zdarzenia o charakterze kryminalnym (np. kradzież,
dewastacja)
– zdarzenia o charakterze losowym (np. zniszczenie,
uszkodzenie)
– zagrożenia związane z funkcjonowaniem instytucji
oferującej private banking (np. niekompetentni
pracownicy)

Zachowanie lub zwiększanie
realnej wartości aktywów
Cel może zostać zrealizowany w dwóch zakresach:
• minimalnym, polegającym na zachowaniu realnej
wartości aktywów
• maksymalnym, polegającym na zwiększeniu
realnej wartości aktywów
Można go osiągnąć tylko po zrealizowaniu celu,
jakim jest zabezpieczenie aktywów. Dawniej
klientom często wystarczało jedynie zabezpieczenie
aktywów, jednak obecnie jest to cel oczywisty.
Natomiast zachowanie lub zwiększenie realnej
wartości aktywów stało się dla banków wyzwaniem,
a cel ten jest realizowany w różnym stopniu,
uwzględniając różne uwarunkowania, między
innymi: oczekiwana rentowność, akceptowalny
poziom ryzyka czy możliwości banku

Źródło: Dziawgo [2005, s. 22-23].

Proces „obsługi” zamożnych klientów przebiega od ustalenia celów inwestycyjnych i wyodrębnienia aktywów, poprzez wybór konkretnych instrumentów, po ich nabycie. Zakres oferty dla tych klientów jest na tyle szeroki, że produkty i usługi o tradycyjnym, czysto bankowym charakterze stanowią zaledwie
niewielką część oferty współczesnego private bankingu. Obecnie do oferty są
wprowadzane nowe usługi, które uwzględniają rosnące i często dość specyficzne
wymagania klientów. Wymóg osiągania wyższej rentowności inwestycji, a również
dywersyfikacji ryzyka determinuje konieczność wykorzystania w coraz szerszym
zakresie produktów i usług pozabankowych i pozafinansowych o długim horyzoncie czasowym. W ramach oferty private banking są świadczone usługi z szerokiego spektrum tzw. inwestycji alternatywnych, charakteryzujących się niezależnością względem rynków kapitałowych. Są to przede wszystkim inwestycje
w: metale, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, wina, antyki, hodowlę koni rasowych. Włączenie tych instrumentów w portfel inwestycyjny ma istotne znaczenie w zaspokajaniu potrzeb natury emocjonalnej oraz hobbystycznej klienta
private banking [Woźniewska, 2013, s. 658-659]. Inwestycje alternatywne charakteryzują się niską korelacją z rynkiem finansowym, co stanowi zabezpieczenie
przed inflacją oraz deflacją, poza tym zyski z handlu nimi są wolne od podatku.
Ponadto odznaczają się niską płynnością transakcyjną, wysokimi kosztami inwestycji, małymi szansami na szybki zysk, brakiem dochodu w postaci odsetek czy
dywidend oraz ryzykiem oszustw i nadużyć. Należy jednak podkreślić, że różnorodne produkty powinny być zintegrowane tak, aby oferta stanowiła kompleksową całość i zachowała charakter oferty zindywidualizowanej.
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Pomimo wielu zależności należy podkreślić, że wielkość światowego bogactwa oraz wielkość populacji HNWI nie jest równoznaczna z wielkością rynku private banking. Przede wszystkim tylko pewna część indywidualnego majątku płynnego może zostać oddana w zarządzanie instytucjom finansowym.
Znaczna część prywatnych aktywów jest niedostępna między innymi z powodu
ulokowania ich w akcjach lub udziałach własnych firm lub „zamrożenia” w innych
inwestycjach. W związku z tym można stwierdzić, że potencjał rynku private
banking jest w znacznym stopniu niewykorzystany, co dodatkowo zwiększa
atrakcyjność tej formy działalności inwestycyjnej banków.

3. Aktywa klientów private banking
Produkty i usługi oferowane (przez instytucje zajmujące się aktywami zamożnych klientów, przede wszystkim różnego rodzaju banki) w private banking
są istotnie zróżnicowane, ponieważ w ofercie występują zarówno produkty i usługi
typowo bankowe, jak i finansowe. Oferta w ramach produktów bankowych dotyczy prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych, przyjmowania depozytów, udzielania kredytów. Z kolei oferta rynku kapitałowego
jest związana z korzystaniem z usług typu asset management, doradztwa inwestycyjnego, usług maklerskich czy też z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne
oraz inne (hedge funds, venture capital, private equity). Ponadto w ofercie znajdują się produkty i usługi rynku pieniężnego, walutowego, ubezpieczeniowego
oraz programy emerytalne i doradztwo podatkowe. Oferta private banking jest
też uzupełniana o wachlarz produktów i usług pozafinansowych. Przykładem
mogą być liczne oferty dotyczące inwestowania na rynku nieruchomości.
Wspomina się także między innymi o ofercie bankowości prywatnej, powiązanej
także z szeroko rozumianym doradztwem prawnym, turystyką, sportem i rekreacją,
opieką medyczną czy edukacją [Dziawgo, 2005, s. 2-3]. W związku z tym warto
się przyjrzeć strukturze posiadanych aktywów należących do klientów private
banking. Na podstawie danych publikowanych przez Global Financial Services
Capgemini oraz Group Head RBC Wealth Management & RBC Insurance Royal
Bank of Canada aktywa podzielono na następujące kategorie: akcje; instrumenty
zapewniające stały dochód; rynek nieruchomości, który obejmuje inwestycje
w nieruchomości komercyjne oraz fundusze nieruchomości; gotówka/depozyty;
inwestycje alternatywne, które polegają na lokowaniu środków w produkty strukturyzowane, waluty, fundusze hedgingowe, towary oraz fundusze podwyższonego
ryzyka. Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej podział, warto zwrócić uwagę
na zmiany w strukturze aktywów w latach 2002-2013, co przedstawia rys. 5.
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4. Wyzwania i kluczowe czynniki wzrostu private banking
na globalnym rynku finansowym
Private banking stanowi ważną integralną część współczesnej bankowości
i globalnego rynku finansowego, mając wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki globalnej. Działalność inwestycyjna banków (w tym private banking) jest
zaangażowana w procesy akumulacji, transferu i alokacji kapitałów prywatnych
w skali międzynarodowej. Na podstawie raportów i prognoz dotyczących private
banking można się spodziewać dalszego jej rozwoju. Do 2016 roku ma nastąpić
wzrost klientów HNWI o 30% i osiągnąć poziom 16 mln, którzy będą posiadać
aktywa o wartości 80 bln USD. Oczekuje się, że bogactwo milionerów z rynków
wschodzących będzie rosło o około 13% rocznie, w porównaniu do 4,5% wzrostu
na rynkach rozwiniętych. Wartość bogactwa w krajach Azji (wyłączając Japonię)
ma osiągnąć poziom 7 bln USD, a krajami generującymi największe bogactwo
będą Chiny, Indie i Tajwan [McKinsey, 2013, s. 10-11].
W związku z przedstawionymi prognozami głównym wyzwaniem stojącym
przed sektorem private banking w skali globalnej w konsekwencji globalnego
kryzysu finansowego jest dalsze odzyskiwanie zaufania klientów oraz dokładna
identyfikacja jego rzeczywistych potrzeb, co wymaga analizy danych dotyczących
ich statusu finansowego, źródeł pochodzenia majątku, stylu życia, priorytetów
i wielu innych okoliczności. Zrozumienie potrzeb klienta powinno się opierać na
aktywnym dialogu, gdyż może wystąpić rozbieżność pomiędzy tym, co klientowi
wydaje się potrzebne, a tym, czego naprawdę potrzebuje. Rzeczywiste potrzeby
i cele powinny decydować o konstrukcji portfela inwestycyjnego, a nie odwrotnie, dlatego banki powinny powrócić do roli zaufanego doradcy skupionego
bardziej na jakości świadczonych usług niż na samych produktach [Woźniewska, 2013, s. 659-660].
Wzrost konkurencji jest istotnym wyzwaniem stojącym przed private banking w ostatnich latach. Szybki rozwój i optymistyczne prognozy dla tegoż sektora spowodowały gwałtowne powiększenie liczby podmiotów zajmujących się
obsługą zamożnych klientów oraz zmianę struktury rynku. Obok najstarszych
instytucji tradycyjnie kojarzonych z usługami private banking pojawili się całkiem nowi gracze. Wśród nich największą aktywnością odznaczają się banki
inwestycyjne, globalne banki uniwersalne, szeroka grupa podmiotów prywatnych o charakterze finansowym (tzw. butiki finansowe i inwestycyjne), a także
niemal wszystkie narodowe banki uniwersalne o silnych pionach detalicznych.
Ta ostatnia grupa jest szczególnie interesująca, ponieważ zaproponowała całkowicie odmienne podejście do poszukiwania i pozyskiwania zamożnych klientów.
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Stworzony przez nią bardzo efektywny model polega na odejściu od tradycyjnego
kryterium wartości posiadanych aktywów (podejście asset-based) oraz wprowadzeniu kryterium bieżących dochodów i obrotów na koncie (podejście retailbased). Opierają się one na własnej bazie klientów detalicznych, a później przenoszą ich do pionu private banking, wykorzystując przy tym rozbudowane sieci
dystrybucji oraz dostęp do bazy informacyjnej o klientach. Należy podkreślić, że
model ten staje się coraz powszechniejszy w Europie. Ocenia się, że banki uniwersalne kontrolują do 80% europejskiego private banking [Pietrzak, 2009, s. 9].
W rezultacie zmian w strukturze rynku usług private banking obecnie konkurują:
banki inwestycyjne, globalne instytucje private banking, banki uniwersalne z wyodrębnionymi pionami private banking, banki detaliczne bez wyodrębnionych pionów
private banking, tradycyjne banki prywatne w formie spółek cywilnych oraz
bardzo liczna grupa mniejszych wyspecjalizowanych podmiotów finansowych
i niefinansowych [Pietrzak, 2009, s. 8-11].
Jednym z istotnych priorytetów w ramach private banking jest edukacja
klientów. Zamożni klienci oczekują od banków dostarczenia odpowiedniej wiedzy na temat inwestycji, ryzyka oraz strategii, poza tym wymagają: dostępności
do przejrzystych materiałów informacyjnych, dokładnych oraz jasnych opisów
oferowanych produktów i przekazów o związanych z nimi zyskiem oraz ryzykiem. Wraz z globalnym kryzysem finansowym wzrosło zapotrzebowanie zamożnych klientów na instrumenty przejrzyste i płynne, w związku z tym niezbędne staje się zapewnienie znanych, prostych i zrozumiałych rozwiązań. Spora
ilość zamożnych klientów zaczyna się domagać większej jawności, wyższej
jakości informacji oraz precyzyjniejszych usług doradczych. Należy podkreślić,
że w Europie przejrzystość oraz jawność instytucji finansowych jest wspierana
poprzez wymagania regulacyjne narzucone między innymi przez MiFID II3, ale
formalne ograniczenia nie zawsze są wystarczające. Portfele zamożnych klientów powinny być regularnie przeglądane, a wszelkie komentarze i dalsze zalecenia przekazywane zainteresowanym klientom. Jakość systemów przekazywania
informacji oraz przejrzystość działalności bankowej bądź jej brak może prowadzić do odejścia klienta do konkurencji [Bender, 2012, s. 22].
Zamożni klienci, zwłaszcza ci z nowo powstających rynków (Azja i Pacyfik,
a także Europa Centralna i Wschodnia, w tym także Polska) wykazują duże zainteresowanie i potrzebę usług związanych z przekazywaniem majątku następnym
pokoleniom. W związku z tym niezbędne stają się działania banków, które za3

MiFID II (Markets in Financial Instrument Directive) – Dyrektywa Komisji Europejskiej
nr 2006/73/WE mająca między innymi na celu zapewnienie właściwych rozwiązań w zakresie
przejrzystości instrumentów finansowych.
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pewnią budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami, a przede
wszystkim relacji przechodzących z pokolenia na pokolenie. Ten trend jest zdeterminowany przez demografię – zamożna część pokolenia wyżu demograficznego
osiąga wiek emerytalny i ich wysiłki skupiają się na planach transferu majątku
dzieciom. Instytucje finansowe muszą więc ściśle współpracować z rodzinami
swoich zamożnych klientów, aby wypracować długoterminowe rozwiązania,
które sprawdzą się przez pokolenia [Woźniewska, 2013, s. 661].
Konieczność współpracy z młodym pokoleniem stawia przed bankami kolejne wyzwanie, a jest nim wykorzystanie najnowszych rozwiązań mobilnych
i internetowych w komunikowaniu się z obecnymi i potencjalnymi zamożnymi
klientami. W związku z tym na współczesnym rynku private banking coraz szerzej jest stosowana bankowość elektroniczna, a szczególnie – bankowość internetowa. O skali tego zjawiska świadczy to, że często jest używane określenie
e-private banking lub Internet private banking. W ofercie private banking, podobnie jak i w całej bankowości, da się wskazać na produkty i usługi, które łatwiej bądź trudniej można oferować przez Internet. Zależność jest dość prosta:
im bardziej złożony produkt i usługa, tym trudniej wdrożyć go do skutecznej
sprzedaży poprzez Internet. Poza tym można wskazać na dwa poziomy współpracy internetowej banku z klientem zamożnym. Pierwszy poziom to poziom
ogólny − nietransakcyjny, na którym są prezentowane informacje na temat samej
instytucji i ofert usług oraz produktów. Przekazywane są także informacje na
temat rynku finansowego (kursy, kwotowania, analizy rynków). Na poziomie
tym nie są zawierane transakcje. Poziom drugi to poziom indywidualny – transakcyjny, na którym jest możliwa realizacja indywidualnej współpracy banku
z klientem zamożnym. W zależności od złożoności produktu bądź usługi oferowane są kolejno możliwości korzystania z poszczególnych elementów oferty
private banking oraz zawierane pewne transakcje. Jednak pomimo wielu trudności postęp we wdrażaniu sprzedaży nowych produktów i usług finansowych
poprzez Internet jest konieczny. Rozważane są przedsięwzięcia wykorzystania
nowych technologii informatycznych dla wykreowania virtual global private
banking, czyli stworzenia wspólnej, globalnej i zintegrowanej elektronicznej
platformy oferowania private banking z wykorzystaniem koncepcji one-stop
shop [Dziawgo, 2005].
Szczególną rolę w komunikowaniu się banków z klientem HNWI odgrywają
media społecznościowe, takie jak: Facebook, Twitter, YouTube czy LinkedIn.,
gdyż klienci ci często charakteryzują się międzynarodową mobilnością. Skuteczny kontakt i komunikacja klienta z bankiem wiąże się z koniecznością integracji wszystkich kanałów, w tym również cyfrowych typu social media. Jest to
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jednak obszar nie do końca rozpoznany: obiecujący, z perspektywą wielkich
możliwości, ale obciążony wieloma zagrożeniami. To prawdziwe wyzwanie, z którym musi się zmierzyć private banking [Woźniewska, 2013, s. 662].
W przyszłości można się spodziewać, że w ramach funkcjonowania private
banking powstanie wiele innowacyjnych produktów bankowych (przykładowo
tych, które będą w stanie zaspokoić potrzeby samego klienta, jego rodziny czy
firmy, której jest właścicielem), nowych form obsługi klienta HNWI czy też
pionierskiego podejścia do zarządzania ryzykiem. Rynek private banking jest na
tyle perspektywiczny, że zarówno instytucje mające bogatą historię na rynku
finansowym, jak i nowo tworzone, będą się cieszyć zainteresowaniem inwestorów indywidualnych.

Podsumowanie
Private banking to stosunkowo nowa i ciągle rozwijająca się działalność
inwestycyjna banku. Motorem rozwoju tej działalności jest mechanizm kreacji
bogactwa w skali globalnej, dzięki któremu ma miejsce stały wzrost liczby osób
zamożnych oraz powstawanie nowych obszarów zamożności w różnych regionach świata, takich jak: Chiny, Indie czy Singapur. W najbliższych latach jest
spodziewany dalszy rozwój private banking, gdyż na rynkach wschodzących
oczekuje się kilkunastoprocentowego (o około 15% rocznie do 2016 roku) wzrostu posiadanego bogactwa, gdy na rynkach rozwiniętych jest przewidywany
wzrost o kilka procent (o około 5%). W związku z tym rośnie liczba instytucji
oferujących tego typu usługi, a sytuacja ta wymusza w jeszcze większym stopniu podnoszenie kwalifikacji doradców, co może się okazać korzystne dla całego
rynku finansowego.
Współpraca banków z klientem zamożnym w długim okresie powinna się
przyczynić do: wprowadzania innowacji pozwalających efektywniej inwestować
kapitał; budowania bardziej trwałych relacji czy korzystania z najnowszych
rozwiązań technologicznych w celu poprawy komunikacji z klientem powierzającym środki; wypracowania pionierskiego podejścia do zarządzania ryzykiem.
Private banking jest na tyle perspektywiczny, że zarówno instytucje mające
bogatą historię działalności na rynku finansowym, jak i nowo powstające, innowacyjne podmioty, skoncentrowane na poszukiwaniu klientów oraz wypracowaniu korzyści dla nich, będą się cieszyć zainteresowaniem inwestorów HNWI.
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PRIVATE BANKING AS THE INVESTMENT ACTIVITY
OF THE BANKS ON THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
Summary: Banks as part of conducted activity can conduct activities from the scope of
the investment activity. The investment activity of the bank can be limited only to some
duties performed for clients, in it of wealthy clients. The process of the service delivery
in the HNWI determined by banks is private banking. The main aim of the article is an
analysis of apt challenges and the trends of private banking in the world, as well as
presentation of possible directions of the development and changes, in the face of which
in the immediate future can stand up both wealthy clients, as well as banks dealing with
their service. Amongst major priorities of banks in the service wealthy clients action
associated with the diversification of the services, the education of the clientele and
focusing on long-term relationships (generation after generation) and interaction on
social media should be number one priorities for private banking.
Keywords: private banking, HNWI, financial investments, alternative investments.

