
100 HANDEL WEWNĘTRZNY 2015;3(356):100-109

Małgorzata Kieżel
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Zaufanie konsumentów do banków detalicznych  
oraz jego determinanty w dobie kryzysu w zintegrowanej 
przestrzeni europejskiej

Streszczenie 

Celem rozważań jest identyfikacja, jak kryzys oraz czynniki związane z dzia-
łaniami samych banków wpłynęły na poziom zaufania klientów wobec tych insty-
tucji w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. We wprowadzającej części 
teoretycznej artykułu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, a w części prak-
tycznej ‒ metodę dokumentacyjną dla analizy źródeł wtórnych z sektora. Badania 
wykazały, że kryzys i nie zawsze etyczne działania banków w Polsce nie wpłynę-
ły na obniżenie zaufania tak mocno jak w innych krajach europejskich. Ponadto, 
dla klientów bardzo ważna jest rzetelna informacja o ofercie, uwzględniająca po-
tencjalne ryzyko. To ważna wskazówka dla banków, w jakim kierunku powinny 
zmieniać działania, aby wzmocnić poziom zaufania konsumenckiego (implikacje 
praktyczne). Implikacje społeczne to szansa na lepsze zaspokojenie potrzeb klien-
tów banków, dzięki wprowadzeniu działań istotnych z punktu widzenia nabywców.
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Wstęp

Związany z kryzysem wzrost ryzyka utraty klientów czy trudności w pozyskaniu no-
wych sprawia, że szczególnego znaczenie nabiera dbałość o budowę i rozwój zaufania oraz 
uwzględnienie przez przedsiębiorstwa, w tym także banki, nastrojów i oczekiwań konsumen-
tów. Celem artykułu jest identyfikacja, w jakim stopniu trwający już kilka lat kryzys oraz 
inne determinanty związane z aktywnością samych banków, wpłynęły na postawy i poziom 
zaufania klientów wobec tych instytucji oraz ich oferty na rodzimym rynku oraz w wybranych 
krajach europejskich. Przyjmuje się, że choć pogorszenie koniunktury i niektóre działania ban-
ków przyczyniły się do modyfikacji postaw wobec banków w Polsce, to nie wpłynęły jednak 
na obniżenie zaufania do nich tak wyraźne, jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich. 
W artykule wykorzystano metodę dokumentacyjną obejmującą analizę źródeł wtórnych z ana-
lizowanego sektora i dane statystyczne, a w części teoretycznej – literaturę przedmiotu.

Postawy i zaufanie oraz ich determinanty

Postawa konsumenta to pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do danego obiek-
tu, np. banku oraz gotowość przyjęcia określonego sposobu reakcji względem tego obiektu. 
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Postawy mogą kształtować się w wyniku wzajemnego oddziaływania konsumenta oraz oto-
czenia, w którym funkcjonuje. Na postawę składają się określone elementy. Komponent po-
znawczy to przekonania i wiedza o tym, czego postawa dotyczy, np. znajomość szczegółów 
oferty usługowej banku. Składnik emocjonalny to reakcje emocjonalne wobec przedmiotu 
postawy (np. czy klient ocenia ofertę jako atrakcyjną), zaś na komponent behawioralny skła-
dają się działania wobec obiektu postawy (np. podjęcie decyzji o zakupie) (Altkorn, Kramer 
1998, s. 186-187).

Z kolei zaufanie to gotowość uwrażliwienia się na działania drugiej strony, która jest 
oparta na ocenie jej wiarygodności w sytuacji współzależności oraz ryzyka (Sankowska 
2011, s. 34). Zaufanie, odnosząc się do relacji, stanowi podstawę wszystkich transakcji. 
Zachęca do wzajemności i może zwiększać zarówno liczbę, jak i jakość interakcji społecz-
nych, a w efekcie także właściwych transakcji biznesowych (Grudzewski i in. 2007, s. 43-44). 
Podmiotami są tam wówczas klienci (ufający) oraz przedsiębiorstwa – jednostki zaufane 
(powiernicy) (Rudzewicz 2009, s. 422). Także w przypadku relacji: banki detaliczne – klien-
ci, można mówić o zaufaniu konsumenckim, które jest pozytywnym nastawieniem kon-
sumentów do banku i stanowi wynik postrzegania istotnych cech, na których ono bazuje. 
Zaufanie to przyczynia się do redukcji niepewności, co z kolei pozwala zmniejszyć koszty 
transakcji, np. ogranicza koszty poszukiwania i sprawdzania różnych ofert. W efekcie może 
skutkować wzrostem poziomu zadowolenia, a niekiedy także lojalności, co jest korzystne 
dla obu stron.

Wśród cech determinujących budowę zaufania konsumenckiego, leżących po stronie 
przedsiębiorstwa, można wymienić m.in. atrakcyjność, rozpatrywaną z uwagi na pozycję 
rynkową banku. Im jest ona wyższa, tym poziom zaufania ze strony konsumentów także 
może rosnąć. W procesie wymiany rynkowej czynnikiem wzmacniającym zaufanie jest tak-
że zapewnienie odpowiedniej komunikacji z klientami. Może się to wyrażać w wykorzy-
stywaniu różnorodnych, nowoczesnych form komunikacji, coraz częściej interaktywnych, 
co przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy konsumentów na temat oferty banku 
i samego podmiotu, a to z kolei wpływa na wzrost poziomu zaufania. Kolejną determi-
nantą jest fachowość, odnosząca się do umiejętności i wiedzy pracowników banku, które 
warunkują odpowiedni poziom świadczonych usług i w dużym stopniu przyczyniają się 
do wzrostu zaufania. Z tym czynnikiem wiążą się ponadto: intencyjność, dotycząca celów, 
planów i strategii przedsiębiorstwa, o których bank powinien informować, wykazując przy 
tym zainteresowanie dobrem klientów oraz solidność, determinująca niezawodność produk-
tów i usług. Współcześnie coraz częściej na poziom zaufania wpływa też zakres społecznej 
odpowiedzialności, co może się wyrażać w odpowiedzialnym traktowaniu klientów oraz 
zapewnianiu odpowiedniej jakości usług (Grudzewski i in. 2007, s. 136).

Do ważnych elementów zaufania, związanych z postępowaniem klienta, zalicza się m.in. 
orientację na przyszłość i przeszłość, które wiążą się z czasowym odniesieniem oraz z do-
świadczeniami, które klient miał dotąd z produktami i obsługą realizowaną przez dany bank. 
Jeśli są one pozytywne, to rośnie szansa, że także w przyszłości będzie on wybierać ofertę 
tego podmiotu. Dużą rolę odgrywa tu aktywność samego banku, który przez odpowiednio 
dobrane działania, w tym komunikację, może starać się wzmacniać te pozytywne odczu-
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cia. Konsument tworzy opinię o banku na podstawie różnych źródeł informacji, zarówno 
instytucjonalnych, pochodzących od samych banków, od ekspertów z mediów, organizacji 
konsumenckich, jak i nieformalnych – od znajomych i rodziny, a wraz z rozwojem mediów 
społecznościowych, także osób obcych. Na podstawie takich informacji tworzy on obraz 
danego podmiotu, przyczyniający się do budowy jego reputacji. Im więcej jest opinii pozy-
tywnych, tym rośnie też szansa na wzrost zaufania do danego podmiotu. Jest to szczególnie 
ważne w dobie kryzysu, gdy zaostrza się walka o konsumenta.

Kryzys i zarys jego skutków 

Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych, na rynku poży-
czek hipotecznych wysokiego ryzyka, dał początek poważnym problemom gospodarczym 
wielu państw w ramach Unii Europejskiej oraz gospodarek krajów wschodzących, w tym 
Polski, która została przyjęta do unijnych struktur w 2005 r. Spadek popytu, szczególnie na 
rynkach krajów wysoko rozwiniętych, który wywołał załamanie światowego eksportu oraz 
problemy na rynkach finansowych i walutowych, skutkowały daleko idącymi konsekwen-
cjami ekonomiczno-społecznymi (Czekaj 2010, s. 196).

Kryzys wpłynął też negatywnie na zaufanie klientów do banków i instytucji finanso-
wych. W Stanach Zjednoczonych wiele podmiotów tego sektora utraciło swoją wiarygod-
ność, a zjawisku temu, choć w nieco mniejszej skali, nie oparły się banki w wielu krajach 
Europy (Siemieniako 2009, s. 2-7). Wiele banków poniosło straty wskutek utraconych kre-
dytów, co skutkowało problemami ze spełnieniem wymogów kapitałowych. Część pod-
miotów musiała być dofinansowana przez poszczególne kraje, np. dokapitalizowano Royal 
Bank of Scotland czy HBOS, w USA − Citigroup, JP Morgan, Bank of America Corporation, 
Morgan Stanley. Sytuację pogarszało załamanie rynków papierów wartościowych w USA, 
Wielkiej Brytanii, krajach strefy euro oraz krajach azjatyckich, co wywołało straty w fun-
duszach inwestycyjnych i emerytalnych. Te zjawiska, jak również spadek produkcji, wzrost 
bezrobocia oraz spadek konsumpcji i inwestycji, wywołały pogorszenie sytuacji przedsię-
biorstw i gospodarstw domowych (Nawrot 2009, s. 83-120).

W Polsce skutki kryzysu gospodarczego były początkowo widoczne w zdecydowanie 
mniejszym stopniu niż w wielu krajach Unii Europejskiej (np. wzrost wartości 1,2% PKB 
w Polsce w 2009 r. był jedynym w Unii Europejskiej) (PAP 2009). Z czasem wystąpiły zja-
wiska powodujące przeniesienie się skutków światowego kryzysu do Polski, np. ogranicze-
nie akcji kredytowej przez banki, problemy finansowe części firm z opcjami walutowymi, 
choć mimo tego sytuacja Polski na tle innych gospodarek europejskich była oceniana pozy-
tywnie (AL 2009). Jednym z silniej odczuwanych w Polsce skutków kryzysu systemu finan-
sowego był skokowy wzrost wartości kredytów hipotecznych w walutach obcych, szczegól-
nie we frankach szwajcarskich, choć dzięki działaniom banków oraz polityce informacyjnej 
ekspertów, nie dopuszczono do powstania na rynku paniki, mogącej prowadzić do skutków 
podobnych jak w Stanach Zjednoczonych.
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Zaufanie klientów indywidualnych do banków w wybranych krajach 
Europy

Pod koniec 2010 r. firma doradcza Ernst&Young zrealizowała ogólnoświatowe badanie 
klientów detalicznych (Baranowska-Skimina 2011)1. Według jego wyników, Polacy bardzo 
wysoko oceniają banki, z usług których korzystają – prawie 3/4 badanych przyznałoby im 
w skali pięciostopniowej ocenę 4 lub 5. Daje to najwyższy wynik w Europie i jeden z trzech 
najwyższych na świecie2. Dla porównania, ponad połowa Niemców stawia swojemu ban-
kowi najniższe noty 1 lub 2. Wciąż bardzo duży odsetek Polaków korzysta z usług tylko 
jednego banku (47% badanych), posiadając tam średnio 2,6 produktu, co plasuje nasz kraj 
poniżej średniej europejskiej wynoszącej 2,9. Polscy klienci banków generalnie wysoko 
oceniają swój poziom zadowolenia. Najbardziej cenią w swoim banku jego wysoką repu-
tację i spersonalizowane podejście do obsługi (wśród osób niezadowolonych aż 55% bada-
nych jako przyczynę tego stanu podało nieodpowiedni poziom jakości oferty). Jednocześnie 
polscy klienci zmieniają banki głównie z powodów cenowych (na ten motyw wskazało aż 
60% badanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy planowali lub zmienili bank)3. Więcej 
wrażliwych na cenę klientów jest tylko na Węgrzech (72%). Jest to typowa determinan-
ta zmiany dostawcy usług w krajach rozwijających się, dotycząca każdego rodzaju usług, 
także finansowych. Z kolei, w lepiej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej klienci, jako 
przyczyny zmiany banków, wskazują głównie jakość. Powody cenowe są zdecydowanie 
rzadziej wskazywane – tylko 15% badanych w Wielkiej Brytanii, 21% w Holandii, 27% we 
Francji. Coraz ważniejszym powodem zmiany banku w krajach Europy Zachodniej staje 
się brak zaufania do instytucji finansowej – taką przyczynę rezygnacji z usług podaje co 
czwarty Europejczyk. W Wielkiej Brytanii więcej klientów zmienia bank z powodu braku 
zaufania niż ze względu na niższą cenę usług (20% − brak zaufania, 15% − cena). Aż 27% 
Francuzów, Holendrów i Niemców decyduje się na zmianę banku z powodu niższego zaufa-
nia. W Polsce do rozważenia rezygnacji z usług banku brak zaufania skłoniłby tylko 16% 
badanych. Wśród polskich klientów najwyższy w Europie jest też wskaźnik skłonności do 
rekomendacji banku – wyniósł on aż 3,2 (w czterostopniowej skali).

Badanie to pokazuje również, że choć zaufanie do sektora bankowego w ostatnich 12 mie-
siącach w skali globalnej zdecydowanie spadło, to w przypadku Polaków nie zmieniło się. 
W Polsce tylko co 4. badany zadeklarował spadek zaufania do sektora bankowego, podczas 
gdy największy spadek zaufania do banków w Europie zanotowano wśród Brytyjczyków 
(63% ufało swoim bankom w mniejszym stopniu niż przed rokiem), Niemców (61%) oraz 
Hiszpanów (58%). Aż 80% Brytyjczyków jako główną przyczynę spadku zaufania wskazy-

1  Badanie objęło 20 566 klientów banków detalicznych w 26 krajach świata, w tym reprezentatywną grupę 1000 klientów 
z Polski.
2  Wyżej, mimo dużego spadku zaufania, swoje banki oceniają tylko Amerykanie (77% zadowolonych klientów) oraz 
Kanadyjczycy (73%).
3  Cena, jako najważniejszy czynnik zmiany dostawcy usług, także finansowych, jest charakterystyczna dla krajów rozwijających, 
podczas gdy klienci w krajach rozwiniętych bardziej zwracają uwagę na jakość. Można oczekiwać, że w Polsce, wraz 
z bogaceniem się społeczeństwa, wzrostu świadomość konsumentów i dojrzewania sektora bankowego, właśnie czynnik 
jakości będzie zyskiwał na znaczeniu kosztem ceny.
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wało politykę wewnętrzną banków, które wypłacały, mimo trudnej sytuacji finansowej i ko-
nieczności sięgania po rządowe dofinansowanie, duże kwoty dla swoich menadżerów. Dla 
Niemców taką determinantą była utrata wiary w zdolność banków do skutecznej ochrony ich 
aktywów oraz danych. Relatywnie wysoki poziom zadowolenia Polaków ze swoich banków 
wynika z tego, że zostały one mniej dotknięte kryzysem niż ich spółki matki, choć może też 
mieć to swoje źródła w niższych niż w krajach zamożniejszych, oczekiwaniach Polaków 
wobec instytucji finansowych.

Po raz kolejny Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych firma Ernst&Young 
przeprowadziła w marcu 2012 r. (Baranowska-Skimina 2012)4. W wynikach można dostrzec 
wpływ utrzymującego się kryzysu gospodarczego, który spowodował, że 39% klientów 
banków w Polsce przyznało, że w ostatnich 12 miesiącach spadło ich zaufanie do sektora 
bankowego. Jest to jednak nadal wynik bardzo korzystny na tle Europy, w której średnio 
55% klientów banków detalicznych przyznało, że ich zaufanie do sektora bankowego spa-
dło. Dla porównania, aż 59% Niemców, 65% Brytyjczyków i 72% Włochów ufa bankom 
mniej niż przed rokiem. Do najważniejszych przyczyn pewnego spadku zaufania do rodzi-
mych banków ponad połowa badanych (58%) zaliczyła powody makroekonomiczne, w tym 
zmienność na rynkach finansowych i strach przed recesją. Drugim ważnym czynnikiem, 
który wskazało 47% ankietowanych, było niezadowolenie z jakości obsługi, doradztwa 
i oferowanych produktów. Jest to wyraźny sygnał dla banków o konieczności intensyfikacji 
działań służących poprawie jakości kontaktu z klientami. Z kolei 11% badanych klientów 
w Polsce przyznało, że ich zaufanie do banków wzrosło (analogicznie odpowiedziało tylko 
5% Niemców, 3% Holendrów i 2% Portugalczyków). W tej grupy prawie 70% osób jako 
przyczynę takiego stanu rzeczy wskazało na poprawę sposobu komunikacji banku z klien-
tem i szeroko pojętej jakości obsługi. Zasadniczy wpływ na podejmowanie przez klientów 
indywidualnych decyzji o ewentualnej zmianie banku miały źródła nieformalne – znajomi 
i rodzina, ale też Internet (odpowiednio 72% i 70% ankietowanych). Nieco ponad połowa 
skorzystałaby w tym celu z usług doradców finansowych.

Także z badania European Trusted Brands, przeprowadzanego w 2012 r. przez Reader’s 
Digest wynika, że na tle europejskich konkurentów polski sektor bankowy cieszy się znacz-
nym zaufaniem (Ryba 2012). Największe zaufanie występuje w krajach skandynawskich. 
Na pierwszym miejscu uplasowały się banki fińskie, którym ufa 76% ankietowanych Finów, 
a na drugim szwedzkie − 55% społeczeństwa tego kraju. Na miejscu trzecim znalazły się 
banki rumuńskie, w przypadku których taki poziom zaufania może wynikać z optymizmu po 
wejściu do Unii Europejskiej. Miejsce czwarte zajęła Polska, w której zaufanie do banków 
deklarowało 44% badanych (średnia wyniosła 38%, wśród 15 badanych krajów). Z kolei 
bardzo niski poziom zaufania występuje w części krajów dawnej Dwunastki, w której banki 
silniej odczuły skutki kryzysu. Na przykład instytucje francuskie i niemieckie wyłożyły naj-
więcej pieniędzy na greckie obligacje, co przełożyło się na większe zaniepokojenie klientów 
o ich kondycję – w efekcie, wg badań European Trusted Brands, niemieckim bankom ufa 
25% ankietowanych, a francuskim tylko 19% (to mniej nawet niż rosyjskim i portugalskim). 

4  Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych w 2012 r. W tej edycji wzięło udział ponad 28 500 klientów z 35 krajów, 
w tym reprezentatywna grupa 500 klientów z Polski.
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O symptomach europejskiego kryzysu zaufania do sektora bankowego, może też świadczyć 
krytyczny stosunek Szwajcarów do banków, kiedyś słynących z wiarygodności. 36% bada-
nych w tym kraju deklarowało w tym przypadku niskie zaufanie, co może być wynikiem 
pojawiających się w ostatnich latach precedensów w ujawnianiu tajemnicy bankowej.

Polska specyfika zaufania do banków detalicznych i jego determinanty 

Także najświeższe, krajowe badania wizerunkowe z 2013 r., wykonane przez TNS Polska 
na zlecenie ZBP pokazują, że mimo kryzysu, który pogorszył sytuację gospodarczą, dostrze-
galny jest wzrost poziomu zaufania do banków oraz satysfakcji klientów z oferowanych 
przez nie usług. Co ciekawe, rodzimy sektor bankowy ma lepszą opinię niż inne podmioty 
z branży finansowej (np. ubezpieczyciele, SKOKi, parabanki). Spośród badanych w 2013 r. 
połowa uznała, że banki są instytucjami zaufania publicznego (dla innych podmiotów od-
setek wskazań wynosił od 21% do 31%). Prawie 3/4 badanych ma dobre i bardzo dobre 
zdanie tak o samych bankach, jak i całym sektorze. Klienci ufają bankowi, z usług którego 
korzystają nawet w większym stopniu niż Narodowemu Bankowi Polskiemu. Dla połowy 
badanych (48%) banki dają poczucie bezpieczeństwa i gwarantują też bezpieczeństwo po-
wierzonych pieniędzy (53%)5. Zaostrzenie przez KNF w 2011 r. wymogów zaowocowało 
dostrzeżeniem przez 20% badanych wzrostu nadzoru i kontroli nad sektorem bankowym6. 
Ponad połowa ankietowanych (53%) uważa ponadto, że mimo kryzysu banki mają dobre 
perspektywy rozwoju, a 37% uważa, że polski system bankowy jest odporny na kryzysy 
gospodarcze. Może to wynikać z faktu, że w trudnych warunkach pogorszenia koniunktury 
żaden rodzimy bank nie upadł i nie korzystał nawet z pomocy państwa, a wyniki finansowe 
sektora za ostatnie dwa lata były bardzo dobre. Ten pozytywny stosunek do banków znajduje 
też odzwierciedlenie w coraz wyższym poziomie satysfakcji klientów z oferowanych im 
usług bankowych, który wzrasta sukcesywnie od 2005 r. W badaniu z 2013 r. aż 77% ankie-
towanych oceniło stopień swojego zadowolenia z banku, z usług którego korzystają, jako 
bardzo wysoki. Wynik ten oznacza niemal dwukrotny wzrost poziomu zadowolenia z usług 
w porównaniu z rokiem 2005 (Baranowska-Skimina 2013; TNS Pentor 2012).

Z analizy danych wtórnych wynika, że w obecnych warunkach dla prawie połowy (48%) 
Polaków ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost zaufania do banków jest zrozumiałe 
komunikowanie szczegółów oferty (On Board PR 2009). W czołówce tych determinant, 
dla podobnego odsetka badanych, znalazły się powiązane ze wspomnianym czynnikiem – 

5  Dane te potwierdzają wyniki badań CBOS z 2012 r., wg których 65% Polaków ma zaufanie do banków, a nieufność deklaruje 
tylko 16% respondentów. 62% badanych uważała, że pieniądze powierzone bankom są bezpieczne, o 3% więcej niż na progu 
kryzysu w listopadzie 2008 r., choć o 12% mniej niż przed jego nadejściem w 2006 r. Od 2009 r. wśród Polaków wzmocniła 
się wiara w dochodowość produktów bankowych – 50% ankietowanych uważała, że banki gwarantują pewność zysku od 
powierzanego im kapitału, choć jednocześnie aż 3/4 stwierdziło, że banki mają za wysokie marże i lichwiarskie procenty 
(Hipsz 2012, s. 3-6).
6  W czasie kryzysu przestrzeganie ładu korporacyjnego w bankach (przepisy prawa i zasady dobrej praktyki bankowej), 
wzbogaconego wewnętrznymi regulacjami, nie zawsze było pełne. W efekcie w październiku 2011 r. KNF wprowadziła zmiany 
wynikające z przyjęcia unijnych dyrektyw CRD II i CRD III, które dotyczyły m.in. narzucenia ograniczeń zewnętrznych 
w obszarze zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, systemu wynagradzania kadry menadżerskiej oraz zasad 
i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym (BRE CASE 2013).
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rzetelne przekazywanie informacji, także tych na temat sytuacji banków i ich działalno-
ści oraz prowadzenie doradztwa zgodnego z interesem klienta. Znaczenie tych kwestii jest 
tym wyższe, że według badań aż 72% dorosłych Polaków określiło sposób prezentacji ofert 
banków jako wprowadzający często w błąd (np. koncentracja przekazu informacyjnego na 
korzyściach i pomijanie mniej wygodnych dla banku szczegółów). Z badań PBS DGA wy-
nika, że aż 98% Polaków uważa, iż banki powinny informować o możliwym ryzyku finan-
sowym, jak też o wszystkich warunkach i ograniczeniach. Takie wyniki świadczą o dużej 
świadomości konsumentów, dostrzegających niechlubne praktyki wielu podmiotów tego 
sektora, skupiających się na maksymalizacji zysków za wszelką cenę7. Jednocześnie klienci 
wyraźnie potrzebują intensyfikacji działań edukacyjnych ze strony banków, w celu zwięk-
szenia poziomu wiedzy na temat finansów – 26% badanych wskazało na potrzebę lepszego 
poznania rynku bankowego. Podniesienie poziomu wiedzy polskich konsumentów jest tym 
ważniejsze, że oceniają ją oni nisko8. Odpowiednie działania edukacyjne w tej sferze są tym 
istotniejsze, że brak znajomości mechanizmów rządzących procedurami bankowymi jest 
niekorzystny dla obydwu stron.

Podsumowanie

W Polsce klienci indywidualni banków deklarują wysoki poziom zaufania do tych pod-
miotów. Nie wpłynęło na nie ani pogorszenie koniunktury, ani nie zawsze w pełni etyczne 
działania prowadzone przez banki detaliczne. Korzystna sytuacja rodzimego sektora jest 
widoczna zwłaszcza w porównaniu z krajami europejskimi, w których dostrzega się wyraź-
ny kryzys zaufania. Ten korzystny dla działających w Polsce banków wynik powinien być 
jednak podtrzymywany przez podejmowanie działań zgodnych z oczekiwaniami klientów. 
Do istotnych czynników kształtujących poziom zaufania klientów zalicza się zapewnienie 
właściwego sposobu komunikacji, opartego na rzetelnej i zrozumiałej informacji na temat 
oferty i sytuacji samych banków. Ważne jest też doradztwo uwzględniające interesy nabyw-
cy oraz przyczyniające się do podniesienia wiedzy konsumentów. Zidentyfikowane determi-
nanty oraz wykształcony poziom zaufania powinny być wzięte przez banki detaliczne pod 
uwagę przy formułowaniu założeń przyszłych strategii marketingowej.
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Consumers’ Confidence in Retail Banks and Its Determinants  
in the Epoch of Crisis in the Integrated European Space

Summary 

An aim of considerations is to identify how the crisis and factors related with ac-
tions carried out by banks have affected the level of clients’ confidence in these in-
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stitutions in Poland and in some European countries. In the introductory theoretical 
part of the article, the author used an analysis of the subject literature, while in the 
practical part ‒ the documentary method for an analysis of the secondary sources 
from the sector. The studies showed that the crisis and not always ethical actions 
of banks in Poland did not affected reduction of confidence as strongly as in other 
European countries. Moreover, very important for clients is fair information about 
the offer considering the potential risk. This is an important hint for banks how they 
should alter their actions in order to strengthen the level of consumer confidence 
(practical implications). Social implications means a chance for better satisfaction 
of the needs of clients of banks, owing to introduction of the measures important 
from the purchasers’ point of view.

Key words: retail banks, clients’ confidence and attitudes, crisis.

JEL codes: D10, D14, G21

Доверие потребителей к розничным банкам и его детерминанты 
во время кризиса в интегрированном европейском пространстве

Резюме 

Цель рассуждений – выявить, как кризис и факторы, связанные с действи-
ями самих банков, повлияли на уровень доверия клиентов к этим учреждени-
ям в Польше и в избранных европейских странах. Во вводной, теоретической 
части статьи использовали анализ литературы по предмету, а в практической 
части ‒ документационный метод для анализа вторичных источников из сек-
тора. Исследования показали, что кризис и не всегда этичные действия банков 
в Польше не повлияли на снижение доверия настолько сильно, как в других 
странах Европы. Кроме того, для клиентов весьма важна надежная инфор-
мация о предложении, учитывающая потенциальный риск. Это важная под-
сказка для банков, в каком направлении они должны менять действия, чтобы 
повысить уровень доверия потребителей (практические импликации). Соци-
альные импликации – шанс на лучшее удовлетворение потребностей клиен-
тов банков, благодаря введению действий, существенных с точки зрения по-
купаталей.

Ключевые слова: розничные банки, доверие и отношение клиентов, кризис.

Коды JEL: D10, D14, G21
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