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STRESZCZENIE
Zdrowa Branża Finansowa była projektem mającym na celu poprawę życia zawodowego i komfortu
pracy pracowników w fińskim sektorze usług finansowych. To półtoraroczne przedsięwzięcie zostało
przeprowadzone w latach 2014-2015 przez Federację Fińskich Usług Finansowych, Związek Nordea
Union Finland, Związek Zawodowy Pro, Związek Pracowników Ubezpieczeń VvL oraz Federację
Pracowników Wykwalifikowanych i Kadry Kierowniczej YTN. Początek projektu wyznaczono w
układach zbiorowych dla fińskiego sektora finansowego i ubezpieczeniowego w 2013 r. Celem
przedsięwzięcia było zapewnienie organizacjom rynku pracy silniejszych wspólnych wizji na temat
przyszłości sektora finansowego, czekających go zmian i niezbędnych środków dostosowawczych.
Produktywność, konkurencyjność oraz komfort pracy stanowiły główne założenia projektu,
postrzegane w szczególności przez pryzmat zmieniających się zachowań klientów i zwiększonej
obecności technologii informacyjnej.
Praca nad projektem przyjęła formę warsztatów i raportów. Projekt był finansowany ze środków
Fińskiego Funduszu Innowacji Sitra i Fińskiego Funduszu Środowiska Pracy, którym pragniemy
serdecznie podziękować. Zdrowa Branża Finansowa była także sektorowym projektem pilotażowym w
ramach Krajowej Strategii Rozwoju Życia Zawodowego (Życie Zawodowe 2020).
Projekt osiągnął swój cel, którym było nawiązanie nowego dialogu na temat przyszłości branży
pomiędzy jej uczestnikami, a spółki finansowe także wyraziły zainteresowanie takim rodzajem
komunikacji. Uczestnicy zobowiązali się ukończyć projekt i włączali się w aktywne, otwarte i
inspirujące dyskusje, w których udział brali przedstawiciele pracowników, działy HR firm, kadra
kierownicza oraz niezależni eksperci. Jednakże najważniejszą miarą powodzenia lub porażki tego
projektu jest to, jak dobrze zidentyfikowane wyniki i narzędzia będą od tej pory wykorzystywane przez
przedsiębiorstwa.
Zidentyfikowano sześć ważnych obszarów przyszłych zmian. Nowe modele operacyjne w sektorze
finansowym wydają się teraz możliwe, a neutralne fora dyskusyjne (takie jak omawiany projekt) były
uważane za ważne w kontekście przewidywania przyszłości sektora, planowania jego reform,
rozwijania wspólnych zasad i poprawy innowacyjności.
Jeśli zaś chodzi o środowisko działalności, zmiany rynkowe i nowi gracze będą mieć silny wpływ
na kształt branży w najbliższej przyszłości. Sektor tradycyjnych usług finansowych stanie przed
wyzwaniem ze strony globalnych graczy, operatorów niskokosztowych, firm technologicznych i
konglomeratów międzysektorowych. Szczególnie ważne jest śledzenie nowych firm technologicznych i
internetowych, ponieważ często posiadają one zdolność przewidywania i wykorzystywania możliwości
oferowanych przez nowe technologie oraz łączenia ich z potrzebami i życzeniami klienta, czym
zapewniają sobie szybki rozwój. Regulacje i ogólna skłonność do przepisów w sektorze tradycyjnych
usług finansowych spowalnia takie innowacje.
Potrzeby i zachowania klienta przechodzą gruntowne zmiany z powodu czynników takich jak
cyfryzacja czy rosnąca powszechność technologii informacyjnej. Sektor finansowy nie jest obecnie
postrzegany jako zorientowany na klienta. Nie odgrywają oni większej roli np. w rozwoju produktów.
Jednakże ich potrzeby w zakresie dostępności (godziny pracy) oraz jakość i elastyczność usług są
coraz większe, podczas gdy banki i firmy ubezpieczeniowe rozwijają swoje usługi coraz bardziej w
kierunku modeli samoobsługowych. Usługi finansowe są obecnie spolaryzowane pomiędzy
samoobsługą online i indywidualną obsługą osobistą, i ten trend ma się pogłębiać. Opinie młodych
klientów nie świadczą zbyt dobrze o obecnej zdolności usługowej sektora. Sektor zdaje się mieć
podwójny
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problem: z jednej strony zewnętrzny obraz pracodawcy w sektorze musi ulec poprawie, z drugiej
strony klienci są niezadowoleni z poziomu zachowań etycznych i zorientowania na klienta w sektorze.
W związku z tym rozwój produktu i usług powinien zbliżyć się w stronę klienta. Trzeba lepiej
zaspokajać potrzeby i życzenia klientów. Pracownicy w sektorze finansowym przewidują znaczny
wzrost pracy w elastycznych godzinach i pracy zdalnej ze względu na preferencje klientów i
pracowników.
Zmiana pracy i potrzeba nowych umiejętności w sektorze finansowym została dostrzeżona dość
późno. Praca przyszłości będzie coraz bardziej zdalna, rozproszona w wielu fizycznych lokalizacjach i
wykonywana przez wirtualne zespoły. Wymagać to będzie nowych metod pracy i umiejętności, co
stanowi wyzwanie dla liderów i kierowników, by byli w stanie nadążyć za zmieniającą się
rzeczywistością. Uznanie znaczenia komfortu pracy w kontekście zachodzących zmian pomaga w
zwiększaniu nie tylko komfortu, ale także wydajności pracy. Różnorodny personel, posiadający wiele
umiejętności i stale rozwijający swoje zdolności cyfrowe, to fundament usług finansowych przyszłości.
Potrzeba nowych umiejętności i zmiana pracy będzie bezpośrednio przekładać się na wymóg zmiany
stylu przewodzenia i zarządzania komfortem pracy. Pracownicy sektora finansowego lubią
spędzać czas w pracy i chcą się rozwijać. Ich ocena atmosfery miejsca pracy i chęć polecenia miejsca
pracy innym są na dobrym poziomie. Jednakże oczekuje się, że role kierowników i dyrektorów zmienią
się bardziej od innych funkcji, poprzez odejście od obowiązków zarządczych i konserwatywnej kultury
przywództwa. Praca zdalna i inne elastyczne metody pracy sprawiają, że funkcje kierownicze są
bardziej wymagające. Przywództwo coachingowe (łączące w sobie szkolenie i przywództwo) oraz
różnorodne grupy wiekowe pracowników będą stanowiły dodatkowe wyzwania.
Produktywność, konkurencyjność i nowe modele operacyjne mogą powodować niepewność
także w sektorze finansowym. Cyfryzacja i automatyzacja pracy już trwale zmieniły sektor, a trend ten
będzie się rozwijał w przyszłości. Pomimo szacunków, że technologia, sztuczna inteligencja i robotyka
odbiorą Finom około jednej trzeciej etatów, praca ludzka nie skończy się, ponieważ te nowe
technologie tworzą nowe miejsca pracy, wymagające zupełnie nowych umiejętności. Sektor finansowy
od dawna wykorzystuje nowe technologie, lecz teraz istnieją pewne obawy dotyczące tego, czy
branża jest w stanie zreformować się dostatecznie szybko. Przyszłość bowiem wymaga nowych
innowacji i usług, także w celach eksportowych.
Banki i firmy ubezpieczeniowe mogą prosperować, zwiększając swoją produktywność poprzez
technologię. W razie powodzenia zapewni to utrzymanie rentowności, miejsc i komfortu pracy. Spółki
finansowe mają trzy potencjalne zalety pomagające im w konkurowaniu: stały rozwój usług, rozwijanie
umiejętności pracowników i metod pracy oraz tworzenie kultury korporacyjnej, która jest w stanie
odpowiadać na oczekiwania klientów w zakresie usług cyfrowych.
Ostatnia część raportu przedstawia działania, jakie spółki i związki muszą podjąć w ciągu następnych
10 lub więcej lat, by poradzić sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Najważniejsze z nich to
kontynuowanie i dalszy rozwój współpracy wewnątrz sektora, poprawa reputacji i atrakcyjności
sektora, reagowanie na zmiany w pracy branży finansowej, na przykład poprzez poprawę
elastyczności i przywództwa, oraz znalezienie sposobów na wspieranie innowacji i sieci kontaktów.
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ZARYS PROJEKTU
Tło i cele
Zdrowy Sektor Finansowy był sektorowym projektem na rzecz rozwoju życia zawodowego i komfortu
pracy. Był współfinansowany przez Federację Fińskich Usług Finansowych (FFI) i cztery związki
branżowe: Związek Nordea Union Finland (Nousu), Związek Zawodowy Pro, Związek Pracowników
Ubezpieczeń w Finlandii (VvL) oraz Federację Pracowników Wykwalifikowanych i Kadry Kierowniczej
(YTN).
Projekt został zainicjowany w 2013 r. układami zbiorowymi w sektorze finansowym i ubezpieczeń, po
osiągnięciu konsensusu w sprawie zbadania możliwości finansowania i opracowania projektu
poświęconego życiu zawodowemu w sektorze ubezpieczeń i finansów. Uczestnicy procesu negocjacji
utworzyli komitet sterujący, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 29 października 2013 r. Dalsze
planowanie i pozyskiwanie funduszy rozpoczęto pod koniec 2013 r., a sam projekt trwał do wiosny
2015 r.
Celem strategicznym projektu Zdrowego Sektora Finansowego było wzmacnianie wspólnej wizji
partnerów negocjacji zbiorowych na temat przyszłości sektora finansowego, zmian, jakie przyniesie
przyszłość, oraz odpowiednich reakcji na te zmiany. Cele te zostały spisane na posiedzeniu komitetu
sterującego dnia 27 stycznia 2014 r.
Był to pierwszy zbiorowy projekt w sektorze finansowym mający na celu odnalezienie wspólnej wizji
przyszłości. Było to także pierwsze zbiorowe przedsięwzięcie sektorowe pomiędzy uczestnikami
negocjacji zbiorowych w całym sektorze usług.
Kluczowymi kwestiami prac rozwojowych była produktywność, konkurencyjność i komfort pracy. Tłem
projektu było przeniesienie zachowań klienta i skutków cyfryzacji na sektor finansowy. Wspólna wizja i
wspólnie uzgodnione reakcje zostały opracowane z myślą o przygotowaniu branży na nadchodzące
zmiany. Celem tego było określenie sposobów zwiększenia komfortu pracy, produktywności sektora i
jego konkurencyjności. W projekcie zidentyfikowano dotychczasowe i opracowano nowe narzędzia dla
wewnętrznej poprawy jakości życia zawodowego w spółkach w różnych wymiarach.
W projekt zaangażowano różne podmioty z sektora finansowego, np. liderów biznesu i kierowników
działów HR, przedstawicieli pracowników, organizacje NGO, badaczy i inne powiązane grupy.
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Realizacja projektu
Celem strategicznym projektu było poszerzenie wspólnej wizji podmiotów sektora finansowego na
temat bieżącej sytuacji i nadchodzących zmian. Cel ten determinował dobór metod realizacji projektu.
Metody dobierano w taki sposób, by jasno przedstawić oczekiwania i punkty widzenia różnych
uczestników (związków pracodawców i pracowników oraz ich członków, a także spółek działających w
sektorze oraz ich pracowników). Celem było także zwiększenie wzajemnego zaufania pomiędzy
uczestnikami oraz zobowiązanie się do realizacji projektu w duchu współpracy.
DOBÓR TEMATÓW DO
DALSZYCH PRAC

PROGNOZOWANIE PRZYSZŁOŚCI,
ANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW W
DIALOG

Warsztaty
tematyczne (2)
Ankieta
Nowa praca w
sektorze
finansowym

Wpływ cyfryzacji
na
produktywność
- Zarządzanie
pracą zdalną w
sektorze
finansowym
- Opinie młodych
ludzi (dwa
uniwersytety nauk
stosowanych)

 Praca nad
wspólną wizją
 Zapewnianie
informacji na
potrzeby
przyszłej pracy
i działalności
spółek oraz
uczestników
rynku pracy

SEMINARIUM KOŃCOWE 3
czerwca 2015 r.

WARSZTATY DLA KONKRETNYCH
SPÓŁEK

Warsztaty dla
konkretnych
związków (4)

Plan projektu
Finansowanie

Obraz 1: Realizacja projektu

Faza planowania
Faza początkowa prowadzona wiosną 2014 r. polegała na pracach wstępnych, planowaniu projektu i
zdobywaniu finansowania. Projekt sfinansowano z następujących środków: 10 000 € od każdego
związku biorącego udział w projekcie, 80 000 € od Fińskiego Funduszu Środowiska Pracy, oraz
20 000 € od Fińskiego Funduszu Innowacji Sitra. Projekt wziął również udział w projekcie Życia
Zawodowego 2020, który był prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Gospodarki, jako jeden z
branżowych projektów pilotażowych.1

Warsztaty dla związków jesienią 2014 r.
W ramach projektu Zdrowego Sektora Finansowego zorganizowano serię czterech warsztatów
pomiędzy wrześniem a listopadem 2014 r. Służyły one przede wszystkim rozwijaniu dialogu pomiędzy
uczestnikami. Celem warsztatów było angażowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników w
otwartą dyskusję dotyczącą tematów projektu: produktywności, konkurencyjności i komfortu pracy.
Ponadto miały one zapewnić platformę skutecznego dialogu w interakcji pomiędzy różnymi
uczestnikami.

1

http://www.tyoelama2020.fi/tyopaikoille/toimialojen_hankkeet/finanssiala
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Opierając się na modelu tych warsztatów i rozwijając je dalej, dialog pomiędzy kierownictwem a
pracownikami trwał w wielu spółkach aż do 2015 r. Model ten uznano za wartościowy, a plan
faktycznie przewiduje kontynuowanie tradycji warsztatów.
Wśród uczestników warsztatów znaleźli się przedstawiciele pracowników zaproszeni przez związki
zawodowe oraz przedstawiciele pracodawców i związki pracodawców zaproszone wspólnie przez
związki zawodowe i liderów projektu. Wśród przedstawicieli pracodawców znaleźli się np. członkowie
Komisji Rozwoju HR i Komisji Rynku Pracy Federacji Fińskich Usług Finansowych.
Łącznie w warsztatach wzięło udział 157 osób. 45 z nich reprezentowało pracodawców, a 112 –
pracowników i związki zawodowe.
Plan warsztatów był następujący:
Federacja Pracowników Wykwalifikowanych i Kadry Kierowniczej (YTN), 12 września 2014 r.: 30
uczestników, 6 przedstawicieli pracodawców i 24 przedstawicieli pracowników,
Związek Pracowników Ubezpieczeń w Finlandii (VvL), 17 września 2014 r.: 46 uczestników, 13
przedstawicieli pracodawców i 33 przedstawicieli pracowników,
Związek Nordea Union Finland (Nousu), 17 października 2014 r.: 32 uczestników, 10 przedstawicieli
pracodawców i 22 przedstawicieli pracowników,
Związek Zawodowy Pro (Pro), 5 listopada 2014 r.: 49 uczestników, 16 przedstawicieli pracodawców i
33 przedstawicieli pracowników.
Warsztaty spotkały się z pozytywną reakcją i zostały ocenione jako dobry sposób pogłębiania dialogu.
Dyskusje prowadzone podczas warsztatów uznano za wartościowe. Szczególną uwagę poświęcono
temu, jak rozmowy pozwoliły uczestnikom z obu stron zrozumieć szerzej poruszane kwestie, w sposób
wykraczający poza ograniczenia tradycyjnych oczekiwań.
Niektóre spółki z sektora finansowego zorganizowały warsztaty dla konkretnych spółek, korzystając z
takiej samej lub podobnej metody, wzorując się na warsztatach związkowych. Były to np. the OP
Financial Group oraz Savings Bank Group. Ponadto Nordea Life Insurance planuje stworzyć projekt
następczy dla konkretnych spółek poświęcony produktywności.

Ankieta dotycząca Zmiany Pracy w Sektorze Finansowym
Spółka T-Media przeprowadziła ankietę zatytułowaną „Zmiana Pracy w Sektorze Finansowym” na
potrzeby projektu przy finansowym wsparciu funduszu publicznego Sitra. Ankieta została
przeprowadzona jednocześnie na pracownikach sektora finansowego i na klientach tego sektora
(opinia publiczna). Badanie miało na celu określić przyszłe zmiany w sektorze finansowym pod
względem ogólnych przesunięć akcentów w branży, zmian w preferencjach i potrzebach klientów oraz
komfortu personelu i zarządzania nim. Pracowników pytano o poglądy na temat zmieniającego się
życia zawodowego i potrzeb klientów. Klientów z kolei pytano o to, jakich usług potrzebują, o
przyszłość usług w branży finansowej oraz o dostępność takich usług.
W ankiecie pracowniczej wzięło łącznie udział 17 firm sektora finansowego, a prośby o wypełnienie
kwestionariusza wysłano do nieco ponad 12 000 pracowników branży finansowej. Odpowiedzi
udzieliło 3019 osób (przez co stopień uczestnictwa wyniósł około 25%).
Kwestionariusz dla klientów skierowany był do osób narodowości fińskiej (oprócz Wysp Alandzkich) w
wieku od 15 do 70 lat. Osoby, które zadeklarowały, że nie są klientami żadnego banku ani firmy
ubezpieczeniowej, były wyłączone z badania. Formularz informacji zwrotnej był umieszczony na
stronie internetowej i wypełniło go około 1000 osób. Oba badania przeprowadzono w dniach 16-30
stycznia 2015 r.
W niniejszym raporcie możemy tylko nakreślić kilka z wszystkich kwestii poruszonych w badaniu. Cały
raport z badania można znaleźć pod poniższym adresem (w języku fińskim):
http://www.fkl.fi/teemasivut/finanssiosaaminen/hyvinvoiva_finanssiala.
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Warsztaty z prognozowania i symulacji – wiosna 2015 r.
Seria warsztatów wiosennych w 2015 r. rozpoczęła się 11 marca całodniowymi warsztatami na temat
zjawisk, które mają kształtować przyszłość sektora finansowego. Warsztaty prowadzono przy pomocy
Mapy Prognozy Przyszłości opracowanej przez AlternativeFutures (Ubiverse Oy, http://
alternativefutures.fi). Mapa przedstawia zjawiska kształtujące przyszłość oraz megatrendy kryjące się
za nimi. Zjawiska są przedstawiane chronologicznie. Podkreślane są także zjawiska zanikające.
alternativefutures
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Obraz 2: Mapa Prognozy Przyszłości AlternativeFutures
Zjawiska najbardziej interesujące z punktu widzenia sektora finansowego omawiano w grupach i
oceniano pod względem możliwości i niebezpieczeństw, które mogą przynieść. Zidentyfikowano
zjawiska wymagające natychmiastowej uwagi lub takie, które wymagają nieuniknionych zmian w
branży. Na koniec wyniki pracy grupowej poddane zostały szybkiej ocenie, a najważniejsze z nich
zostały przedstawione na forum. Korzystając z tej metody, szereg pomysłów z zakresu cyfryzacji,
uznanych za istotne przez cały warsztat, został rozwinięty jako podstawa dalszej pracy. Spośród tych
pomysłów wybrano te, które były najciekawsze i najczęściej cytowane, i przedstawiono je w niniejszym
raporcie. Ogółem w warsztatach brały udział 62 osoby zaproszone przez związki oraz przedstawiciele
różnych firm z sektora finansowego. Obecni byli także przedstawiciele klientów oraz przedstawiciele
innych sektorów.
Mapa prognozy została uznana za nowatorską i interesującą metodę. Jako że warsztaty trwały tylko
jeden dzień, dyskusje dotyczące wielu tematów utrzymywano na ogólnym poziomie i wyraźnie widać
było potrzebę dalszych analiz. Mimo to, grupy angażowały się w ożywione dyskusje, a same warsztaty
obfitowały w wiele nowych pomysłów dotyczących sposobów przeprowadzenia kolejnego etapu
projektu. Niektóre firmy wyraziły zainteresowanie wykorzystaniem mapy prognozy w analizach
prowadzonych na własne potrzeby.
Podczas drugiej sesji warsztatów wiosennych, które odbyły się 14 kwietnia 2015 r., zjawiska odkryte i
zidentyfikowane w ramach projektu zostały poddane analizie za pomocą grywalnej symulacji
opracowanej przez TalentVectia Oy. Tematy gry oraz jej scenariusze osnute na tych tematach oparto
na
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danych zebranych na wcześniejszych etapach projektu. Celem symulacji było rozpoznanie
odpowiednich aspektów zmian ekosystemu sektora finansowego oraz możliwości współpracy w
sektorze, w perspektywie długo- i krótkoterminowej. Gra miała formę gry planszowej dla grup od 5 do
8 osób. W warsztatach udział brało 49 osób, które zostały zaproszone przez organizacje członkowskie
projektu. Wśród uczestników byli przedstawiciele związków, liderzy biznesowi branży finansowej,
kierownicy HR, dyrektorzy generalni oraz przedstawiciele klientów i innych sektorów przemysłowych.
Przywództwo i
dobre umiejętności
środowiska pracy

Przyszła praca i
komfort pracy

Przywództwo i
dobre
umiejętności
środowiska
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Przyszła praca i
komfort pracy

Przyszła praca i
komfort pracy

Przywództwo i dobre
umiejętności środowiska
pracy
Produktywność i
konkurencyjność
GRAJ

Innowacj
e

Przywództwo i dobre
umiejętności środowiska
pracy

Środowisko pracy,
klienci i rynki

Produktywność i
konkurencyjnoś
ć

Środowisko pracy,
klienci i rynki

Produktywność i
konkurencyjność

Produktywność i
konkurencyjność

Środowisko
pracy, klienci i
rynki

Środowisko pracy,
klienci i rynki

Przyszła praca i
komfort

Przywództwo i
dobre umiejętności
środowiska pracy

Przyszła praca i
komfort pracy

Produktywność i
konkurencyjność

Środowisko pracy,
klienci i rynki

Cyfryzacj
a

Talenty

Obraz 3: Plansza gry symulacyjnej.
Metoda gry planszowej stosowana na warsztatach okazała się owocną podstawą do dyskusji. Grupy
składały się z osób z różnych środowisk i prowadziły bardzo ożywione dyskusje. Ze względu na
ograniczenia trudno było przeprowadzić wnikliwą analizę złożonych tematów, a niektóre kwestie
zostały tylko powierzchownie poruszone.
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Ocena produktywności
Ekspertem projektu w zakresie produktywności był profesor Matti Pohjola z Helsińskiej Wyższej
Szkoły Handlu. Jego raport z oceny produktywności skupiał się na wysiłkach w sektorze finansowym i
ubezpieczeń, w którym powszechne są technologie informacyjno-komunikacyjne, prowadzonych w
celu dostosowania się do cyfryzacji i zmian w produktywności. W ten sposób powstał oddzielny raport
pod nazwą „Wpływ cyfryzacji na produktywność pracy w sektorze finansowym”. Raport jest dostępny
w języku fińskim i angielskim pod adresem:
http://www.fkl.fi/teemasivut/finanssiosaaminen/hyvinvoiva_finanssiala

Prace studentów
W ramach projektu zlecono wykonanie raportu „Przywództwo w pracy zdalnej w sektorze
finansowym”, który związany jest z pracą licencjacką Martty Asikainen, studentki przywództwa na
Uniwersytecie Jyväskylä. Raport stanowi badanie jakościowe dotyczące szczególnych cech
organizacji pracy zdalnej w sektorze finansowym, zwłaszcza z punktu widzenia zarządzania pracą
zdalną oraz roli zaufania i komunikacji w zarządzaniu pracą zdalną. Raport wraz ze streszczeniem (w
języku fińskim) można znaleźć pod adresem:
http://www.fkl.fi/teemasivut/finanssiosaaminen/hyvinvoiva_finanssiala.
W ramach projektu Zdrowego Sektora Finansowego poprosiliśmy młode osoby, chcące pracować w
sektorze finansowym, tj. studentów politechnik, by zastanowili się nad tym, jak według nich wyglądać
będzie przyszłość sektora w najbliższych 10 latach. Przemyślenia studentów zebrano na dwóch
uczelniach: Haaga-Helia (Helsinki) oraz na Uniwersytecie Jyväskylä. Ogółem zebrano 20 odpowiedzi
z Haaga-Helia i 16 z Jyväskylä.
Cały materiał przekazany przez studentów został wykorzystany jako dane ogólne na potrzeby
niniejszego raportu.

Raport końcowy i seminarium zamykające
Niniejszy raport końcowy stanowi podsumowanie zjawisk i ścieżek rozwoju sektora finansowego, które
uznano za najistotniejsze dla przyszłości branży. Są one wynikiem starannej selekcji na przestrzeni
wielu faz projektu. Rezultaty przedstawiono w zwięzły i ograniczony sposób ze względu na rozmiar
raportu. W celu uzyskania pełnego obrazu zaleca się przeczytać także wszystkie oryginalne raporty
pośrednie.
Seminarium zamykające odbyło się 3 czerwca 2015 r. w Fabryce Kultury Korjaamo w Helsinkach.
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Przywództwo projektu
Liderem projektu jest Ritva Rajander-Juusti z firmy Serenitas Consulting Oy. Projekt był prowadzony
przez komitet sterujący oraz mały komitet roboczy.

Komitet Sterujący
Komitet sterujący projektu składał się z przedstawicieli związków pracowników (dwóch członków z
każdego związku), przedstawicieli Federacji Fińskich Usług Finansowych oraz z przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Komitetu Rozwoju HR tejże Federacji. Komitet sterujący sprawował główną
kontrolę nad projektem, oraz zatwierdzał swoje metody pracy, a także raporty pośrednie i raport
końcowy.
Członkowie komitetu sterującego:
Ahonen Pia, Kierownik ds. Rozwoju, Pro (do stycznia 2015 r.)
Ahtiainen Minna, Dyrektor Wykonawczy, Nousu
Arvola Kirsi, Specjalista ds. Rynku Pracy, FFI / Palta
Hakala Antti, Dyrektor, sektor finansowy, Pro
Hoykinpuro Timo, Specjalista ds. Rynku Pracy, FFI / Palta
Kallonen Tarja, Kierownik ds. Badań, FFI
Kovanen Kirsi, Dyrektor Wykonawczy, VvL
Lassila Sari, Kierownik ds. Szkoleń, VvL
Loukkola Ari, R, Dyrektor, Rozwój Organizacji i HR, Komitet rozwoju HR OP Group & FFI.
Malinen Hilkka, Dyrektor HR, Komitet rozwoju HR Elo Mutual Pension Insurance & FFI’s. Makela
Mika, Dyrektor Krajowy, Departament Negocjacji Zbiorowych, Pro (zastąpił Pię Ahonen od stycznia
2015 r.)
Pursiainen Nuutti, Rzecznik, YTN (zastąpił Riikkę Sipila od stycznia 2015 r.)
Rantamaula Ville-Veikko, Rzecznik, YTN
Simell Juha, Ekspert Organizacyjny, Nousu
Sipila Riikka, Główny Rzecznik, YTN (do grudnia 2014 r.)
Przewodniczącym komitetu sterującego był Ari Loukkola, a sekretarzem była Tarja Kallonen z FFI. Od
lutego 2015 r. Ilkka Tahvanainen (do marca 2015 r.) oraz Mikael Saarinen także uczestniczyli w
posiedzeniach komitetu jako przedstawiciele Fińskiego Funduszu Środowiska Pracy. Łącznie odbyło
się 14 posiedzeń komitetu sterującego.

Mały komitet roboczy
Mały komitet roboczy składał się z przedstawicieli wszystkich związków uczestniczących w projekcie.
Mały komitet roboczy przygotowywał pozycje porządku obrad komitetu sterującego. Łącznie odbyło
się 14 posiedzeń komitetu roboczego. Mały komitet roboczy składał się z następujących członków:
Ahonen Pia, Pro (do stycznia 2015 r.). Następnie jej funkcję przejął Mika Makela (Pro). Antti Hakala ze
związku Pro także był obecny na posiedzeniach związku wiosną 2015 r.
Lassila Sari, VvL
Kallonen Tarja, FFI
Simell Juha, Nousu
Sipila Riikka (do grudnia 2014 r.), a następnie Nuutti Pursiainen z YTN.
Rantamaula Ville-Veikko, YTN
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Inne grupy powiązane
Zasięgnięto także opinii różnych grup powiązanych w celu uzyskania jak najszerszej perspektywy.
Uczyniono tak także w celu maksymalnego zwiększenia widoczności projektu. Grupy powiązane, z
którymi się konsultowano, obejmowały np. komitety ds. rynku pracy i rozwoju HR FFI, oraz różne
instytucje związane z organizacjami pracowników. Projekt był także włączony w projekt Życia
Zawodowego 2020, prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Gospodarki, jako jeden z projektów
pilotażowych.

Ocena projektu
Uczestnicy ocenili projekt i jego skuteczność w różnych aspektach. Neutralne forum dyskusyjne
prowadzone w ramach projektów było chwalone jako mile widziany dodatek do istniejących forów
dyskusyjnych. Dotychczas dyskusje były prowadzone głównie w ramach negocjacji obejmujących cały
rynek pracy lub negocjacji wewnątrz spółek. Okazało się, że bardziej neutralne forum jest niezbędne,
by można było omówić w sposób ogólny i konstruktywny sprawy dotykające całej branży oraz ich
potencjalny wpływ.
Projekt wytyczył szlak dla pionierskiego sposobu współpracy pomiędzy związkami w sektorze
finansowym. Może to stanowić wzór dla innych związków. Jednocześnie udało się stworzyć podstawy
dla dialogu wewnątrz firm pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, np. na tematy dotyczące
produktywności, komfortu pracy i konkurencyjności.
Uczestnicy zobowiązali się do ukończenia projektu z troski o przyszłość branży oraz wykazali chęć
znalezienia wspólnych rozwiązań. Powodzenie projektu i zbiorowe zobowiązanie jego uczestników
było możliwe dzięki trzem wspólnie ustalonym celom: identyfikacji przyszłych perspektyw dla sektora,
nadchodzących zmian oraz działań, jakie należy podjąć w odpowiedzi na te zmiany. Organizacja
projektu, która wiązała się m.in. z zatrudnieniem osoby z zewnątrz jako lidera projektu, została uznana
za udaną.
Dyskusje i luźne pomysły, które z nich wynikły w trakcie warsztatów, zostały jednogłośnie ocenione
jako pozytywne i produktywne. Uczestnicy dyskusji warsztatowych pochodzili z różnych środowisk i
odgrywali różne role, takie jak: przedstawiciele związków, działy HR firm, kadra kierownicza oraz
eksperci spoza branży. Większość osób chwaliła to, że umożliwiono uczestnikom spojrzenie na wiele
spraw z szerszej perspektywy, nie trzymając się kurczowo przypisanych im ról. Dzięki warsztatom
powstał także szereg konkretnych pomysłów dotyczących tego, jak poprawić metody pracy w spółkach
i związkach.
Przy ocenie skuteczności projektu zasadniczą rolę odgrywa następujące pytanie: w jaki sposób wyniki
i metody projektu rozpowszechnią się na codzienne funkcjonowanie spółek i ich strategicznych
obszarów pracy? Pod koniec trwania projektu spółki dawały pewne zachęcające sygnały w tym
zakresie. Było to np. zainteresowanie organizacją warsztatów związkowych i warsztatów
prognostycznych dostosowanych do konkretnej firmy. Kontynuując działania, ważne jest, by
zaangażować spółki, które nie były włączone w żadną fazę projektu.
Projekt został także pozytywnie oceniony przez grupy powiązane dzięki nowym metodom pracy i
procedurom operacyjnym. Projekt przyciągnął dużo uwagi.
Budżet i harmonogram projektu zrealizowano zgodnie z planem. Komunikacja odbywała się głównie
poprzez ustalone kanały komunikacyjne związków uczestników. Pewne elementy można poprawić, by
komunikacja pomiędzy różnymi uczestnikami była sprawniejsza i lepiej skoordynowana.
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TEMATY PRZYSZŁOŚCI
Tematy przyszłości
Spostrzeżenia wynikające z projektu można podzielić według sześciu kategorii:

Nowy sposób funkcjonowania sektora finansowego

Zmiany na
rynku i nowi
gracze

Zmieniający
się klienci

Zmiana pracy,
potrzeba
nowych
umiejętności

Komfort pracy i
przywództwo

Produktywność
,
konkurencyjnoś
ć i nowe
modele
operacyjne

Obraz 4: Podsumowanie tematów projektu.
Wszystkie dane zebrane podczas trwania projektu, w tym wnioski z warsztatów i pośrednich raportów,
wykorzystano do przygotowania raportu końcowego i jego wniosków. Gdy mowa o opiniach
pracowników lub klientów sektora finansowego, źródłem tych danych w niniejszym rozdziale jest
ankieta T-Media, „Zmiana Pracy w Sektorze Finansowym” (wiosna 2015 r.), o ile nie podano inaczej.
Pozostałe źródła są oznaczone w tekście lub w przypisach.

Czy sektor finansowy może znaleźć dla siebie nową drogę?
Kluczową kwestią projektu było ustalenie, czy można wypracować nowy sposób interakcji pomiędzy
partnerami rynku pracy oraz czy sektor finansowy może wprowadzić metody pracy, które potem
zostaną wykorzystane przez pozostałą część sektora usług. Podobne projekty branżowe oferujące
nowatorskie sposoby organizacji były już prowadzone w sektorze chemicznym (Odpowiedzialność za
Dobre Jutro, 2011-2016) oraz w przemyśle technologicznym (Dobra Praca — Dłuższa Kariera, 20102015).
Pozytywne doświadczenia płynące z realizacji tego projektu przemawiają za takim właśnie
podejściem. Projekt postrzegano jako neutralne i istotne medium, pozwalające różnym stronom
spotkać się i omówić ważne kwestie oraz zebrać informacje na temat przyszłości branży.
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Kwestie zaufania i otwartości odgrywały główną rolę w metodach pracy projektu i są one kluczowe dla
środowiska zawodowego na rynku pracy. Otwarta i szczera dyskusja oparta na zaufaniu to
wartościowy towar w branży, ponieważ wszyscy gracze odczują wstrząsy nadchodzących zmian.
Stosunki pracy w sektorze finansowym są regulowane w szczególności dwoma układami zbiorowymi.
Oprócz układów zbiorowych sektor działa zgodnie z ustanowionymi i częściowo nieaktualnymi
wewnętrznymi modelami operacyjnymi, oraz pod nadzorem surowych regulacji zewnętrznych. Osoby
pracujące w branży uważają, że wewnętrzne metody operacyjne i przepisy zewnętrzne są czynnikami
spowalniającymi tempo zmian i ograniczającymi powstawanie innowacji w sektorze. Jednocześnie
pojawia się potrzeba, by sektor finansowy stał się atrakcyjny i elastyczny. Oznacza to zdolność
szybkiego reagowania na ogólne trendy kształtujące przyszłość życia zawodowego.
2

Niektórzy futurolodzy, jak np. Tuomo Kuosa , twierdzą, że swoiste społeczności umowne, w jakich
żyjemy, ulegną radykalnym zmianom na przestrzeni nadchodzących dziesięcioleci. Społeczność
umowna działa w ramach negocjacji zbiorowych, które zostaną wyparte przez bardziej lokalne i
elastyczne negocjacje (spółki, branże). Wiąże się z tym rosnące zjawisko wypierania pracy o stałym
dochodzie przez pracę w ramach własnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczej. Prawodawstwo
oraz system negocjacji zbiorowych, jak i organizacje i spółki w sektorze finansowym, muszą dostrzec
zmieniające się realia pracy i odpowiednio zareagować.
Warsztaty oparte na symulacji za pomocą gry pozwoliły wypracować wizję, zgodnie z którą celem dla
sektora powinno być rozwijanie prawdziwych trybów współpracy i wdrażanie ich w całym sektorze.
Powinno się to odbywać w taki sposób, by perspektywy rynku pracy i wewnętrzne punkty widzenia
spółek odzwierciedlały wspólne zrozumienie przyszłych zmian. Praca ta powinna być wykonywana w
duchu ram prawnych ogólnokrajowej ustawy o współpracy w ramach przedsięwzięć. Oznacza to, że
pracownicy angażowani są w czasie rzeczywistym, jako aktywni uczestnicy, w proces podejmowania
decyzji, które mają na nich wpływ. To wymaga nowego modus operandi, zgodnie z którym pracownicy
uczestniczą w całym procesie począwszy od fazy planowania.
W warsztatach opartych na symulacji za pomocą gry omawiano także kroki, jakie należy podjąć, by
stworzyć nowe rodzaje interakcji pomiędzy różnymi graczami w branży. W efekcie tych dyskusji
uzgodniono, że niezbędne będą nowe rodzaje forów poświęconych rozwojowi, współpracy i
innowacjom, oraz że cała siła robocza będzie musiała być włączona w ten strategiczny proces.
Jednakże pierwszym wymogiem jest szczera chęć ze strony podmiotów branży. Sposób działania
ustanowiony przez projekt Zdrowego Sektora Finansowego mógłby stanowić wzór dla stałych
interakcji w duchu współpracy.
Sektor finansowy mógłby dać początek także nowym trybom interakcji, łączącym interesy różnych
podmiotów w branży. Na przykład dzięki warsztatom powstał pomysł geograficznego klastra
kompetencji finansowych, swoistej Doliny Finansowej (na wzór Doliny Krzemowej). W takim miejscu
instytuty szkoleniowe, badawcze i rozwojowe współpracowałyby z podmiotami z branży.

2

Prezentacja na seminarium prognozy dla przyszłości w ramach projektu Zdrowego Sektora Finansowego, 11 marca 2015 r.
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Wnioski dla związków i spółek
Projekt Zdrowego Sektora Finansowego dał początek nowemu, bardziej neutralnemu modelowi
organizacji prognoz i strategicznemu forum angażującemu wszystkie podmioty. Ta metoda powinna
być kontynuowana i dalej rozwijana, pomiędzy związkami i wewnątrz firm. W krótkoterminowej
perspektywie oznacza to kontynuowanie tradycji prognozowania i pracy strategicznej w ramach
istniejących forów, zgodnie z ustalonym modelem. W przyszłości będzie się to wiązać z utworzeniem
nowych forów i sieci na rzecz rozwoju, współpracy i innowacji, pozostających w ścisłych relacjach ze
wszystkimi podmiotami sektora finansowego, zwłaszcza z przedsiębiorstwami.
Z kolei w długoterminowej perspektywie może to oznaczać np. rozwijanie wspólnego planu innowacji
dla sektora, organizowanie pracy strategicznej w firmie rozwojowej lub założenie geograficznego
centrum kompetencji dla biznesu, instytucji edukacyjnych i innych podmiotów w branży, czyli swoistej
Doliny Finansowej.
Także przedsiębiorstwa muszą dążyć do uzyskania wewnętrznej kultury prawdziwego dialogu i
współpracy. Narzędzia i metody zidentyfikowane w ramach projektu mogą być dostosowywane tak, by
stały się narzędziami strategicznych prognoz, angażujących wszystkie strony we wspólny dialog.
Branża potrzebuje otwartej i prawdziwej kultury dyskusji i współpracy. Kolejną kluczową kwestią
będzie rozwijanie kultury lokalnych negocjacji w korporacjach.
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Zmieniające się rynki i nowe podmioty: radykalne
przekształcenia branży
Zewnętrzne środowisko pracy sektora finansowego było, jest i będzie przedmiotem wielu poważnych
zmian. Najpoważniejszą zmianą jest pojawienie się różnych rodzajów nowych konkurentów
wchodzących na rynek. Rzucają oni wyzwanie tradycyjnym podmiotom operującym w sektorze. Z
zewnątrz sektor finansowy podlega także coraz ostrzejszym regulacjom, które od 2008 r. są coraz
surowsze.
Wraz z pojawieniem się nowych graczy na rynku można wyróżnić trzy linie rozwoju, stanowiące
wyzwanie dla dotychczasowych podmiotów w branży: wejście globalnych graczy do Finlandii, wejście
dostawców niskokosztowych oraz wejście podmiotów, tak krajowych, jak i zagranicznych, w sektorze
niefinansowym i opartym na nowych technologiach.

Operatorzy
korzystający z
nowych
technologii

Operatorzy
niskokosztowi

Gracze globalni
w Finlandii

Tradycyjny
sektor
finansowy

Konglomerat
międzysektorow
y

Regulacje i
skłonność do
przepisów
Obraz 5: Zmiany w sektorze finansowym
Na rozwój branży wpływają strategiczne wybory i decyzje dużych graczy międzynarodowych. Rozwój
ten kształtują także oczekiwania inwestorów w zakresie produktywności, wydajności i potencjalnych
zysków w branży bankowej i ubezpieczeniowej. Dodatkowo nowe innowacje i nowi gracze oraz
wynikające stąd zmiany w wymogach dotyczących pracy będą kształtować rozwój tego dość
konserwatywnego obszaru (np. wpływ technologii i robotyzacji). Ma to związek z szerzej pojmowanym
rozwojem, którego właśnie doświadcza społeczeństwo: szacuje się, że w ciągu kolejnych dwudziestu
lat komputeryzacja zagrozi aż jednej trzeciej etatów w Finlandii, zwłaszcza w słabo płatnych zawodach
3
i pracach powtarzalnych .
Branża doświadczyła gruntownych reform w związku z kryzysem bankowym lat 90. Liczba
pracowników i oddziałów banków została drastycznie ograniczona, firmy łączyły się ze sobą i
powstawały duże grupy finansowe.

3 Pajarinen Mika & Rouvinen Petri 2013: "Computerization Threatens One Third of Finnish Employment." ETLA Memo
22/2013. https://www.etla.fi/julkaisut/computerization-threatens-finnish-employment/
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Dziś branża finansowa charakteryzuje się różnorodną i rozwijającą się współpracą pomiędzy grupami
finansowymi. Powiązany trend to różne szeroko zakrojone umowy o współpracę, mające
zdywersyfikować portfele usług. Typowa polaryzacja powstaje pomiędzy finansowymi supermarketami
full service a wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami, które skupiają się na własnym wąskim zakresie
specjalizacji, i w przypadku których rentowność uzyskuje się poprzez strategiczne partnerstwa. Branża
ubezpieczeniowa jest w szczególności obszarem niezależnych podmiotów nieprowadzących żadnej
działalności bankowej.
Siła robocza w sektorze powoli się zmniejsza, a trend ten będzie się pogłębiał. Rekrutacje prowadzi
się głównie w celu zastąpienia pracowników przechodzących na emeryturę oraz w celu sprostania
nowym rodzajom wyzwań i zdywersyfikowanym zadaniom.

Globalizacja jest uważana za największe zagrożenie dla branży, ale czy prawdziwe
zagrożenie nie jest bliżej, niż nam się wydaje?
Sektor finansowy niepokoi się tym, w jaki sposób wejście na rynek globalnych graczy, którzy
korzystają z efektu ekonomii skali, wpłynie na fiński rynek usług. Czy fiński sektor finansowy stanie się
„gasnącą lokalną gwiazdą, czy światowym trendsetterem”, ponawiając pytanie postawione przez
4
TEKES w raporcie z 2009 r. na temat przyszłości branży.
Jednakże warto podkreślić, że na rynku fińskim już działają dwie duże spółki finansowe z
5
zagranicznym kapitałem. Ich łączny udział w fińskim rynku kredytów prywatnych wynosi prawie 40% .
Ponadto w kraju funkcjonuje mnóstwo oddziałów banków zagranicznych. Natomiast firmy
ubezpieczeniowe znajdują się w większości w rękach fińskich, poza spółkami Nordea Life Insurance i
6
(częściowo) IF Insurance .
W warsztatach dotyczących prognozowania przyszłości prowadzonych w ramach projektu globalni
konkurenci postrzegani byli jako zdecydowanie największe zagrożenie dla branży. Globalni konkurenci
korzystają z efektu ekonomii skali i mogą wejść na rynek dzięki cyfryzacji. Ponad połowa klientów
szacuje, że na rynek wejdzie jeszcze więcej graczy z zagranicy. Nowi gracze mogą wyrosnąć także na
gruncie krajowym — albo w otoczeniu tradycyjnego sektora finansowego, albo poza nim, np. w handlu
i telekomunikacji. Pojawienie się nowych operatorów niskokosztowych także uznano za
prawdopodobne.
Wejście zagranicznej konkurencji na rynek jest ograniczone, przynajmniej na razie, przez względnie
protekcjonistyczny charakter rynku krajowego. Dobrym przykładem są fundusze emerytalne. Jeśli
protekcjonizm zostanie zniesiony, podmioty zagraniczne będą miały mniej przeszkód do pokonania.
Inne środki ochronne obejmują usługę identyfikacji użytkownika, zmonopolizowaną przez banki, oraz
kwestie związane z obsługą gwarancji hipotecznych. Sektor finansowy będzie musiał stawić czoła
konkurencji ze strony nowych krajowych i zagranicznych podmiotów, lecz w branży panuje
przekonanie, że powinny one spełniać te same wymogi, co obecni gracze (regulacje, wypłacalność,
sprawozdawczość, nadzór).
Z perspektywy klientów Internet umożliwił porównywanie usług i dokonywanie zakupów na całym
świecie — niezależnie od granic krajów. To sprawia, że usługi globalne i krajowe podlegają tym
samym warunkom. Jednakże według ankiety klienci nie są szczególnie zainteresowani zagranicznymi
lub międzysektorowymi podmiotami. Zaledwie 18% klientów (1 na 5) rozważałoby korzystanie z
ewentualnych zagranicznych usług, a 1 na 3 brałby pod uwagę nabywanie usług od podmiotów spoza
tradycyjnego sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Młodsze grupy wiekowe nie są wcale bardziej
otwarte od starszych grup wiekowych na zagranicznych lub nowych dostawców spoza sektora.

4 http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/hiipuva_haarakonttori.pdf
5 Federacja Fińskich Usług Finansowych, „Toimialakuvaus” (w jęz. fińskim), 2015.
https://www.fkl.fi/materiaalipankki/esitysaineistot/Dokumentit/Toimialakuvaus.ppt
6 Właścicielem Nordea Life Insurance jest Nordea Bank Ab, za pośrednictwem Nordea Life Holding Oy. IF Insurance jest w
całości własnością Sampo Group Oyj, chociaż poprzez szwedzki If P&C Insurance Holding. Źródło: „Vakuutusyhtioiden omistus
Suomessa 2014” (w jęz. fińskim). Federacja Fińskich Usług Finansowych, 2015.
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Jednakże operatorzy niskokosztowi wchodzący na rynek mogą ich do siebie przyciągnąć, ponieważ
72% klientów uważa cenę za kluczowy czynnik przy wyborze usługi bankowej lub ubezpieczeniowej.
Cena faktycznie była najważniejszym czynnikiem wyboru. Wśród osób przechodzących z jednego
banku do innego najczęstszą przyczyną był: koszt, zebranie wszystkich usług w jednym miejscu oraz
różne korzyści dla klienta. Jednakże, aby osiągnąć sukces, operator niskokosztowy musi przekonać
klientów, że jest wiarygodny, bezpieczny pod względem informacji i że jego usługi internetowe są
bezpieczne.
Konglomeraty międzysektorowe zdarzają się, ponieważ sektor bankowy przyciągnął uwagę firm i
branż, które wcześniej nie uczestniczyły w tym rynku. Z kolei same banki zaczęły świadczyć funkcje
wykraczające poza ich tradycyjny obszar działalności. To współoddziaływanie wpłynęło na struktury
sektora bankowego na wiele różnych sposobów.
Np. usługi sektora detalicznego rozwinęły się w kierunku sektora finansowego. Dobrym przykładem
współoddziaływania pomiędzy sektorami jest S Bank, który powstał, gdy Grupa S, skupiająca się na
handlu detalicznym, rozpoczęła oferowanie bankowych usług depozytowych 15 października 2007 r.
S Bank należy do Grupy S oraz do Grupy LahiTapiola. S Bank posiada oddziały w całej Finlandii.
Klienci mają także dostęp do bankowości internetowej i infolinii. W mniej niż 10 lat S Bank wypracował
znaczącą pozycję w branży. Według informacji banku posiada on 2,7 mln klientów i wydał 1,7 mln
7
międzynarodowych kart płatniczych S Banku. Jego depozyty wynoszą łącznie 4 mld euro, co czyni go
8
większym bankiem niż POP Bank Group.
Zagęszczenie konkurencji sprowadza kolejne wyzwania dla struktur sektora finansowego w
nadchodzących latach. Kompetencje ICT sektora finansowego są w dużej mierze zlecane na zewnątrz
(outsourcing), a podmioty na rynku ubezpieczeń rozpoczęły szukanie własnych korporacji
świadczących usługi medyczne. Jedną ze spółek, które tak zrobiły, jest Pohjola Insurance, która w
2013 r. założyła prywatny szpital („Omasairaala”) pełniący rolę ambulatorium chirurgii ortopedycznej.
Współpraca pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a firmami oferującymi usługi zdrowotne wzrosła
także w innych obszarach. Np. LahiTapiola posiada własną usługę TerveysHelppi. Jeśli klient posiada
polisę ubezpieczeniową LahiTapiola, to może zadzwonić do TerveysHelppi za darmo i otrzymać
poradę. W razie konieczności może także umówić spotkanie ze specjalistą lub rozpocząć proces
roszczenia wypłaty ubezpieczenia.

Nowi konkurenci pochodzą z firm technologicznych
9

Z raportu Deutsche Bank z 2014 r. poświęconego rewolucji cyfrowej w sektorze finansowym jasno
wynika, że najwięksi konkurenci w branży pojawią się ze strony firm internetowych dobrze obeznanych
z technologią, które mają niską barierę wejścia na rynek i oferują proste usługi. Wiele z takich firm ma
zdolność przewidywania wczesnych sygnałów pojawiających się możliwości technologicznych i
oferowania ich w pakietach spełniających potrzeby i życzenia dzisiejszych klientów. Raport dzieli
takich nowych graczy na trzy grupy: ekosystemy cyfrowe (np. Google, Apple, Facebook, Ebay,
Amazon i Paypal); dostawcy usług bankowych i płatniczych (np. iZettle i konkurencja — Payleve i
SumUp, oraz usługi płatności internetowych, takie jak Paymill i payever itd.); oraz usługi
crowdfundingowe i pożyczki peer-to-peer (np. Kickstarter i Seedmatch). Te podmioty technologiczne
posiadają przewagę polegającą na ich zdolności budowania usług w oparciu o cyfrowy strumień
dochodów, bezpośrednio, o szybko skalowalnych parametrach.

7 https://www.s-pankki.fi/fi/tiedotteet/2015/s-pankki-kasvoi-ja-paransi-vakavaraisuuttaan/
8 Federacja Fińskich Usług Finansowych, 2015. „Toimialakuvaus” (w jęz. fińskim)
https://www.fkl.fi/materiaalipankki/esitvsaineistot/Dokumentit/Toimialakuvaus.ppt
9 „Fintech - The digital (r)evolution in the financial sector”.
https://www.dbresearch.com/PROD/DBR INTERNET EN-PROD/PRODoooooooooo345837.pdf
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10

W Finlandii także firmy takie jak iZettle
zaburzają rynek transakcji dokonywanych kartami
płatniczymi. iZette to szwedzka firma oferująca usługi dotyczące terminali płatniczych zorientowana
przede wszystkim na małe przedsiębiorstwa, która korzysta ze smartfonów i tabletów jako terminali
płatniczych. W Finlandii pojawiły się także nowe rodzaje wyłącznie cyfrowych banków. Przykładem
11
takiego banku jest fiński start-up Holvi , który szybko staje się międzynarodowym graczem. Oferuje
swoje usługi przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym i organizacjom rekreacyjnym. Oprócz
usług płatniczych Holvi oferuje usługi sklepu internetowego i zautomatyzowane prowadzenie ksiąg.
Nadchodząca powszechność tego rodzaju usług technologicznych staje się coraz bardziej widoczna
12
za sprawą drobnych sygnałów płynących z całego świata: W USA sieć kawiarni Starbucks już
obsługuje jedną trzecią wszystkich płatności za pomocą kart przedpłaconych, działających podobnie
13
do kont oszczędnościowych. Accenture w swoim raporcie szacuje, że banki tradycyjne mogą stracić
aż jedną trzecią udziału w rynku w Ameryce Północnej na rzecz „niebanków”, oferujących nowe
transakcje i metody płatności, takie jak Paypal, Google Wallet czy własne usługi sieci handlowych.
14
Jednym z pierwszych sygnałów takiej działalności w Finlandii była usługa Elisa Wallet , która
umożliwia robienie lokalnych zakupów za pomocą ekranu telefonu lub pozwala wysyłać pieniądze
przez telefon.
Wielu młodych klientów przewiduje, że płatności gotówkowe w końcu znikną zupełnie wraz z
powstawaniem nowych metod płatności. Są oni szczególnie zainteresowani płatnościami przez
smartfon. W kontekście identyfikacji osobistej skanowanie odcisków palców i tęczówki oka uważano
generalnie za bezpieczne i proste rozwiązania. Niektórzy nawet rozważali wszczepianie mikroczipów
w ludzkie ciało, komputery wbudowane w smart-okulary i stosowanie sztucznej inteligencji w
transakcjach płatniczych i bankowych. Wiele z tych innowacji jest już w fazie eksperymentów w
15
Finlandii, w tym technologia identyfikacji przez mikroczip wszczepiony do ludzkiego ciała .

Regulacje zewnętrzne, lecz także skłonność do przepisów
Zewnętrzne środowisko działalności sektora finansowego było kształtowane przez coraz surowsze
regulacje wprowadzane po kryzysie finansowym 2008 r. Kryzys finansowy był ostatnim krokiem na
drodze ku stworzeniu nowych ogólnounijnych agencji regulacyjnych sektora finansowego w 2011 r.
Istnieją cztery nowe agencje regulacyjne: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EUNB, Europejski
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych EIOPA, Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA, i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego ESRB.
Coraz większą część regulacji finansowych w UE stanowi prawodawstwo wtórne. Obejmuje ono
wytyczne i zalecenia określane przez europejskie urzędy regulacji finansowych jako uzupełnienia
dyrektyw i rozporządzeń UE.
Fiński sektor finansowy nalegał, by podkreślić, że w naszym kraju działa wiele firm, które już znajdują
się pod nadzorem krajowej Komisji Nadzoru Finansowego. Sektor wymaga, by otwartość i
16
transparentność były stosowane w planowaniu regulacji .
Według podmiotów w branży szybki rozwój sektora jest ograniczany nie tylko przez regulacje, ale
także przez „skłonność do przepisów”. Oznacza to ścisłe przestrzeganie ustanowionych modeli
zachowania, regulacji i konwencji. W sektorze finansowym stare procedury operacyjne w bankowości i
ubezpieczeniach oraz surowe regulacje zewnętrzne postrzegane są jako element spowalniający
tempo odnowy i dławiący innowacje. Aż 69% pracowników dostrzega, że

10 https://www.izettle.com/fi/about
11 https://about.holvi.com/fi/
12 http://www.wired.com/2014/03/next-big-thing-missed-starbucks-next-bank/
13 http://newsroom.accenture.com/news/digital-banking-could-put-35-percent-of-traditional-banks-market-share-up-for-grabsby- 2020-in-north-america-according-to-accenture-research.htm
14 http://elisa.fi/lompakko/
15 http://www.kauppalehti.fi/uutiset/onko-tama-jo-liikaa-tyonantajalta-mikrosiru-ihon-alle/JScxcpEY.
http://www.mpc.fi/kaikki_uutiset/hyvasti+salasanat+nfcsiru+upotettiin+miehen+kateen/aiQ24i23 &
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/257297-tekniikka-tulee-ihon-alle-mieheen-asennettiin-siru-helsingissa
16 Tj. np. Federacja Fińskich Usług Finansowych
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stare procedury operacyjne są przeszkodą na drodze ku odnowie, natomiast 61% uważa, że surowe
regulacje utrudniają powstawanie innowacji.

Wnioski dla związków i spółek
W dyskusjach związkowych i w firmach istnieje potrzeba pogłębienia zrozumienia tego, skąd biorą się
nowe źródła konkurencji (zarówno krajowe, jak i globalne, wspierane przez technologię). Wymaga to
wspierania prognoz przyszłości przez wspólny dialog obejmujący cały sektor.
Regulacje już teraz utrudniają odnowę i powstawanie innowacji w branży, a sytuację jeszcze bardziej
pogarsza „skłonność do przepisów”, czyli silna wiara w dotychczasowe procedury operacyjne
funkcjonujące w sektorze. Aby przygotować grunt pod innowacje, należy zatrząść niepisanymi
zasadami i ustalonymi metodami działania. Musimy dopilnować, by sektor finansowy był zdolny do
wprowadzania innowacji. To wymaga zmiany paradygmatu.
Spółki w branży muszą inwestować w zdolność do szybkiego wprowadzania innowacji za pomocą
technologii, nawiązując współpracę z nowatorskimi firmami technologicznymi lub pozyskując wiedzę
od nich. W długoterminowej perspektywie może to wiązać się z rozwijaniem swoistego ekosystemu
innowacji obejmującego całą branżę.

Zorientowanie na klienta jest kluczowe dla odnowy
Badania i rozwój w sektorze finansowym zwykle były zorientowane na producenta, a zdolność do
innowacji w branży była ograniczona przez mające mocną pozycję konwencje i tradycje oraz przez
surowe regulacje zewnętrzne. Powszechnie zmieniający się charakter zachowań klientów rzuca
wyzwanie zdolności sektora finansowego do tworzenia nowych innowacji, które zadowolą
konsumentów. Klienci uważają, że obecnie ich zaangażowanie w badania i rozwój usług i produktów w
branży jest minimalne.

Potrzeby i zachowania klientów zmieniają się
W tej części projektu starano się wypracować wspólną wizję tego, w którym kierunku zmierzają
potrzeby i zachowania klientów sektora finansowego w Finlandii. W różnych częściach branży
usługowej już dochodzi do poważnych zmian strukturalnych (np. usługi pocztowe, media).
Oczekiwania klientów np. odnośnie do dostępności i elastyczności usług wykraczają poza tradycyjne
bariery funkcjonujące w branży. Oczekuje się, że usługi sektora finansowego zrównają się z usługami
w innych gałęziach gospodarki. Rosnące oczekiwania klientów sektora finansowego wywierają presję i
potrzebę np. obsługi 24 godzin na dobę, rozwijania transakcji mobilnych, rozwijania dodatkowych
usług dla starszych zamożnych klientów, budowania partnerstw pomiędzy spółkami finansowymi w
zakresie różnych usług itd. W najszerszym ujęciu gra toczy się o zdolność sektora finansowego do
utrzymania obecnego poziomu zaufania w oczach klientów.
Tradycyjne usługi bankowe, oparte na fizycznych oddziałach banków, rozbudowują się w
17
wielokanałową usługę cyfrową . Przepaść pomiędzy podejściem konsumentów usług a podejściem
producentów poszerza się. Otwiera to możliwości dla konkurencji spoza tradycyjnego sektora
bankowego na zagospodarowanie na nowo przestrzeni na rynku poprzez oferowanie klientom
zupełnie nowych rzeczy. Liczba oddziałów banków w Finlandii także stale się zmniejsza.

17 King, Brett 2013: „Bank 3.0.” Ten sam temat, lecz w kontekście europejskim, porusza Roger Peverelli w swojej książce z
2010 r. „Reinventing Financial Services. What consumers expect from future banks and insurers”.
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Potrzeby klientów zmieniają się, ponieważ klienci cenią sobie zupełnie nowe kanały świadczenia usług
bardziej niż dotychczas i oczekują, że będą w stanie korzystać z usług niezależnie od czasu i miejsca.
Oczekiwania klientów dotyczące dostępności i przyjazności różnych interfejsów użytkownika (np.
komputery stacjonarne, smartfony, tablety) stale rosną. Klienci coraz częściej wybierają
spersonalizowane pakiety usług, dowolnie dobierając różne elementy i różnych dostawców.
Zachowania klientów zmieniają się we wszystkich aspektach działalności finansowej: oszczędzanie i
inwestowanie, płatności, pożyczki i ubezpieczenia. Starzenie się populacji tworzy klasę zamożnych
klientów w starszym wieku, którzy oczekują obsługi osobistej wysokiej jakości i potrzebują pomocy w
zaspokajaniu potrzeb związanych z bankowością i ubezpieczeniami.
Rola klienta zmienia się w sposób wykraczający poza jego potrzeby. Klienci mają nowy rodzaj władzy
nad kierunkami rozwoju korporacji. Nowe kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe,
ułatwiają uważne śledzenie działań korporacji i reagowanie na nie szybciej i ostrzej niż dotychczas.
Klienci chcą być w stanie uzyskiwać prawdziwe i transparentne informacje na temat działań firm i ich
uzasadnień. Opinie klientów są zbierane i włączane w proces badań i rozwoju dokładniej niż
kiedykolwiek.
Nieprzewidziane czynniki zewnętrzne mogą także wpływać na rozwój potrzeb klientów. Obecnie
ubezpieczyciele majątkowi i wypadkowi muszą np. poświęcać dużo więcej uwagi skutkom różnych
katastrof, klęsk naturalnych i incydentom związanym z zanieczyszczeniem. Zarządzanie ryzykiem i
portfel usług ubezpieczeniowych musi być odpowiednio rozwijany.

Usługi rozdzielają się na samoobsługowe i spersonalizowane
Usługi przyszłości rozdzielają się na dwie wyraźnie różne kategorie: samoobsługa wspierana przy
pomocy technologii — w tym poprzez nowe kanały elektroniczne — oraz spersonalizowane usługi
dostosowane do klienta i świadczone przez człowieka.
Mimo że klienci z wszystkich grup wiekowych lubią prowadzić swoją bankowość i sprawy związane z
ubezpieczeniami w sposób niezależny on-line, 9 na 10 klientów chce mieć dostęp do dodatkowej
ludzkiej obsługi w razie potrzeby. Otrzymywanie kompetentnego wsparcia na temat korzystania z
nowych kanałów świadczenia usług jest ważne dla klientów. Z drugiej strony oczekuje się, że
spersonalizowane usługi będą wyczulone na potrzeby klienta, dostępne zwłaszcza na wypadek
wystąpienia skomplikowanych, znaczących lub poważnych sytuacji.
Pracownicy z branży podobnie patrzą na te trendy. Chociaż pracownicy sektora finansowego uważają,
że samoobsługa wspierana technologicznie będzie rosnąć, dostrzegają także, jak ważną rolę odgrywa
uzupełniająca obsługa osobista. Pracownicy sądzą także, że klienci będą sobie życzyli coraz bardziej
spersonalizowanych usług w przyszłości. Kompetentna i dostosowana indywidualnie obsługa klienta
będzie wymagać więcej umiejętności i budowania kontaktów ze strony pracownika niż dziś. Stanowi to
wyzwanie dla organizacji zarządzania i pracy.
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ZMIENIAJĄCE SIĘ WARTOŚCI I PODEJŚCIE

•
•
•

Potrzeba etyczności, odpowiedzialności,
zorientowania na klienta i łatwości
korzystania
Zmniejszająca się lojalność klientów
Łatwiejsze robienie zakupów

Zaufanie i
bezpieczeństwo
informacji są kluczowe!

Samoobsługa z
wykorzystaniem
technologii
informacyjnej i
kanałów cyfrowych

Obsługa w
biurze
Spersonalizowana
obsługa
indywidualna w
różnych kanałach
świadczenia usług
Obraz 6: Usługi sektora finansowego: kiedyś i dzisiaj
Młodzi klienci (studenci branży) zauważają, że usługi sektora finansowego rozdzielają się na dwa
oddzielne nurty: z jednej strony istnieją spersonalizowane usługi bankowe ze specjalistami i
konsultantami, świadczone np. w oddziale, za pośrednictwem wideokonferencji lub nawet wizyty
domowej; z drugiej strony dzięki technologii mamy do czynienia z samoobsługą we wszystkich
kanałach świadczenia usług. Spersonalizowana obsługa dodaje wartości poprzez tworzenie
przestrzeni, w której pracownik i klient mogą się spotkać. To wzmacnia pozytywne doświadczenia
klienta i tworzy długofalową przewagę konkurencyjną firmy. Obecne metody badania potrzeb klienta w
zakresie usług oraz próby ich zaspokojenia były przez np. młodych ludzi oceniane częściowo jako
nieskuteczne. Młodzi ludzie mieli wrażenie, że „klientowi oferuje się to, na czym najbardziej zależy
bankowi”.
Prowadzenie interesów w banku także się zmienia. Odchodzi się od dawnego podejścia, w którym
klient był „usłużnym obywatelem”, na rzecz traktowania banku jak zwykłej usługi, takiej samej jak
robienie zakupów w sklepie spożywczym czy wysyłanie listu. — Klienci postrzegają dzisiejsze banki
jak urzędy, do których się idzie, by porozmawiać z panią po drugiej stronie okienka, niosąc aktówkę w
ręku i wyłącznie jeśli wyczerpało się wszelkie inne możliwości — komentuje młody respondent.
Najważniejsze czynniki, jakie w przyszłości będą determinować wybór dostawcy usług w sektorze
finansowym, to cena, wiarygodność, bezpieczeństwo usług internetowych oraz prostota i przejrzystość
usług i związanych z nimi narzędziami. Generalnie łatwość i prostota w prowadzeniu interesów są
ważne dla klientów.
Młodzi klienci mieli wiele pytań dotyczących roli i istnienia fizycznych oddziałów banków w przyszłości.
Czy powinny być rozwijane w duchu nieformalnych, zawsze otwartych i dostępnych przestrzeni, jak
np. sklepy Apple Store lub kafejki internetowe, w których będzie można wykonać większość czynności
samodzielnie, lecz z możliwością szybkiego dostępu do pomocy ludzkiej w razie potrzeby? Oddziały
typu „pop-up” i krążące po mieście samochody bankowe oferujące usługi bankowe i ubezpieczeniowe
w słabo zaludnionych obszarach były także brane pod uwagę. Z tych samych przyczyn szacowano, że
na przestrzeni kolejnych 10 lat wraz z rozwojem samoobsługi fizyczne oddziały znikną zupełnie lub
znacznie zmniejszy się ich liczba.
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Duże zapotrzebowanie na elastyczne godziny świadczenia usług
Dwóch na trzech klientów życzyłoby sobie, by obsługa klienta w sektorze bankowości i ubezpieczeń
była dostępna o dowolnej porze, także wieczorami i w weekendy. Nie podano preferowanych kanałów
świadczenia usług. Także osoby pracujące w branży przewidywały, że klienci będą chcieli być
obsługiwani w bardziej elastycznych godzinach, także wieczorami i w weekendy. Wiele banków i firm
ubezpieczeniowych już próbowało odpowiedzieć na to wyzwanie, wydłużając godziny pracy aż do
wieczora. Personel call centre w helsinskim oddziale Danske Bank pracuje także w soboty. Nordea i
Danske Bank prowadzą działy call centre w Estonii, by móc oferować swoje usługi 24 godziny na
dobę. Obsługa w weekendy jest rozważana także przez POP Bank i Nooa Savings Bank, chociaż nie
18
planują one outsourcować pracy za granicę.

Pracownicy mają nadzieję na możliwość elastycznej pracy zdalnej
Pracownicy uważają, że w przyszłości możliwość pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy stanie się
powszechna w sektorze bankowości i ubezpieczeń. Trendy te są odzwierciedlone w tym, jak
organizacje wirtualne są postrzegane jako dość istotny element codziennych czynności w sektorze
bankowym i ubezpieczeniowym w przyszłości.
Według młodych studentów branży wydłużenie godzin obsługi klienta, nawet do 24 godzin na dobę,
może stać się rzeczywistością dzięki technologii (konferencje sieciowe, czat na żywo) i pracy zdalnej.
— Im bardziej usługi bankowe dostępne są dla klientów, tym lepiej prosperować będzie cały sektor
finansowy. Perspektywa klienta wymaga rzetelnego i łatwego w obsłudze środowiska sieciowego do
korzystania z usług. Bezproblemowa obsługa i absolutne bezpieczeństwo systemu ma kluczowe
znaczenie.
Praca zdalna i elastyczne godziny pracy postrzegane są jako coraz powszechniejsze elementy w
sektorze bankowości i ubezpieczeń — uważa tak 3 na 4 pracowników. Respondenci z sektora
ubezpieczeń są dużo bardziej przekonani, że praca zdalna stanie się powszechniejsza (81%) niż
pracownicy w sektorze bankowym (71%). Elastyczne godziny pracy postrzegane są jako sposób
zrównoważenia pracy i życia prywatnego danego pracownika zależnie od różnych sytuacji.
Według Barometru Życia Zawodowego opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Gospodarki 11%
wszystkich pracowników pracowało zdalnie z domu. Praca zdalna jest najpopularniejsza wśród
kierownictwa i osób pełniących funkcje przywódcze. Barometr nie pytał o inne rodzaje pracy zdalnej
niż praca z domu. Według ankiety Fińskiego Instytutu BHP z 2012 r. „Praca i Zdrowie w Finlandii”
(„Tyo ja terveys Suomessa”) praca zdalna (także spoza domu) wykonywana jest przez 14% ogółu
19
pracowników . Odsetek pracy zdalnej w sektorze finansowym zdaje się różnić zależnie od rozmiaru
przedsiębiorstwa i innych czynników. Według Ankiety Rynku Pracy z 2013 r. przeprowadzonej przez
Związek Zawodowy Pro możliwość pracy zdalnej w roku poprzedzającym miało mniej niż 10%
respondentów w małych przedsiębiorstwach, podczas gdy w firmach zatrudniających powyżej 250
pracowników odsetek ten wynosił 45%.
Można porównać liczby dotyczące pracy zdalnej w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym z innymi
sektorami w oparciu o dane zebrane przez Federację Pracowników Wykwalifikowanych i Kadry
20
Kierowniczej (YTN). Według zebranych danych 27% członków YTN twierdziło, że ma możliwość
pracy zdalnej, gdy tylko mają na to ochotę, przez cały czas lub przez większość czasu. W sektorze
finansowym liczby te były nieco wyższe: 28,5% w finansach i 28,4% w ubezpieczeniach. 28%
respondentów z firm finansowych oświadczyło, że nigdy nie wolno im było pracować zdalnie (w
porównaniu z 21% respondentów ogółem i 20% w firmach ubezpieczeniowych). Według ankiety około
5% pracowników biurowych w sektorze finansowym nie chciałoby nigdy pracować zdalnie w
porównaniu z 7,6% wśród wszystkich respondentów ogółem.

18 http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2015/03/02/koska-paasee-pankkiin-taytyyko-meidan-olla-tiistaisin-auki/20152672/310
19 „Kotona tyoskentely yleisyys ja seuraukset - Suomi eurooppalaisessa vertailussa” (w jęz. fińskim).
https://www.tem.fi/files/36074/ojalapyoria.pdf
20 YTN-Data, październik 2013 r.
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W jaki sposób rozwiązać problem różnicy wizerunkowej w zakresie etyki
i zorientowania na klienta?
Dla klientów ważne jest, by dostawcy usług działali w sposób etyczny i odpowiedzialny. Jednakże
zaledwie co trzeci klient uważa, że banki i firmy ubezpieczeniowe działają w sposób etyczny.
Jednocześnie pracownicy sektora są przekonani, że przedsiębiorstwa w branży działają etycznie.
Pokazuje to, jak duży jest rozdźwięk pomiędzy percepcją klientów i pracowników.
Istnieją także wyraźne różnice w ich postrzeganiu zorientowania na klienta. Zdecydowanie mniej niż
połowa klientów uważa, że banki i firmy ubezpieczeniowe opracowują usługi z myślą o kliencie lub że
aktywnie spełniają oczekiwania klienta. Z kolei pracownicy postrzegają branżę jako bardzo mocno
zorientowaną na klienta i zdolną spełniać jego oczekiwania. W przyszłości być może będzie możliwe
lepsze wykorzystanie danych klienta i „obszernych danych” dostępnych spółkom sektora finansowego,
by móc oferować inteligentniejsze, szyte na miarę pakiety usług. Pracownicy uważają, że muszą mieć
większy wpływ na określanie warunków usług dla klientów. W sytuacjach, gdy różne etapy pracy są
dzielone na mniejsze elementy, pracownicy czują, że nie mają wystarczająco dużo czasu lub mocy
przerobowych, by obsłużyć klienta tak kompleksowo, jak by sobie tego życzyli.
Chociaż ogólny wizerunek sektora finansowego i ubezpieczeniowego wśród klientów jest mierny,
ludzie wykazują duży poziom zaufania do branży i często polecają ją innym. Klienci sądzą, że banki i
firmy ubezpieczeniowe przykładają dużą wagę do prywatności informacji i bezpieczeństwa
cybernetycznego. Będzie to jeden z decydujących kryteriów przy wyborze dostawców usług w
przyszłości. Poważne podejście do ochrony informacji i prywatności klientów koreluje z chęcią
polecenia usług finansowych innym oraz z ogólnym zaufaniem do sektora. Mając to na uwadze, warto
zaznaczyć, że prawie wszyscy pracownicy branży uważają, że sektor finansowy działa w warunkach
wysokiego poszanowania bezpieczeństwa cybernetycznego. W przyszłości znaczenie ochrony i
prywatności danych będzie rosnąć.

Młodzi klienci cenią sobie prostotę i etyczność
Opinie młodych ludzi odzwierciedlają ich własne
doświadczenia oraz doświadczenia ich rodzin ze
spółkami finansowymi, zwłaszcza z bankami. Wypływa
z nich wyraźnie nieunikniona potrzeba zmian: —
Uważam, że banki nie będą w stanie odnosić sukcesów
w przyszłości, jeśli nie zmienią sposobu prowadzenia
działalności. — Za dziesięć lat banki powinny być
postrzegane jako miejsca przyjazne klientowi i
zorientowane na usługę, których ludzie nie będą się
bać jak wizyty u dentysty.
Młodzi klienci zwracają uwagę na pewne cechy obsługi:
łatwość korzystania, zorientowanie na klienta,
uczciwość, jasność i transparentność. — Klient
wymaga prostoty.
Interakcja z obsługą powinna przebiegać w luźnej
atmosferze: — Bezsensowne formalności i sztywna
atmosfera
zostaną
prawdopodobnie
wreszcie
porzucone. Wszak nawet Zakład Ubezpieczeń
Społecznych w Finlandii (KELA) ostatecznie zaprzestał
stosowania bardzo oficjalnych form gramatycznych w
swoich pismach. Załatwianie spraw w oddziale banku
zostało skrytykowane jako uciążliwe i staroświeckie: —
Pierwsze skojarzenie ze słowem „bank” to kolejki... A zaraz po nich pytanie „Czemu nigdy nie jest
otwarte?”. Żadnej innej firmie, także kawiarni działającej obok banku, nie przyszłoby do głowy
zamykać się w soboty, gdy potencjalni klienci mają
Obraz 7: Także w Finlandii maszyny na
wreszcie czas i pieniądze do wydania.
bitcoiny można znaleźć w wielu miejscach,
np. w centrach handlowych, kawiarniach czy
barach.
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Oferowanie pakietów usług postrzegano jako sposób stworzenia usług przyjaznych dla klienta, np.
mogą umożliwić klientowi jednoczesne uzyskanie pożyczki mieszkaniowej, przeprowadzenie
transakcji dotyczącej nieruchomości lub usługi renowacji domu. Kolejnym przykładem jest łączenie
firm ubezpieczeniowych z usługami medycznymi, co było już przedmiotem prób. Uważano, że sektor
ubezpieczeń potrzebuje prostszych i łatwiejszych produktów oraz różnego rodzaju pakietów
dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Może to oznaczać np. oferowanie połączonych usług
bankowych i ubezpieczeniowych.
Wiele osób zwracało uwagę na potrzebę prostych i dostępnych usług inwestycyjnych
zaprojektowanych specjalnie dla młodych ludzi. Usługi takie mogłyby obejmować różne aplikacje
mobilne oraz symulacje lub gry, które uczyłyby umiejętności inwestowania i pomagały śledzić zyski z
inwestycji użytkownika. Sugerowano także kluby dyskusyjne dla początkujących inwestorów, w
których można by znaleźć pomoc i wsparcie; spersonalizowaną sprzedaż usług inwestycyjnych
uwzględniającą sytuację młodych ludzi; oraz pomoc i wskazówki ze strony ekspertów.
Studenci uważają także, że pojawienie się nowych podmiotów w sektorze finansowym stwarza nowe
możliwości. Wirtualna waluta bitcoin to przykład tego, co banki mogą włączyć w oferowane przez
siebie pakiety. Banki mogą także odgrywać rolę w transakcjach pieniężnych i usługach płatniczych w
ramach przedsięwzięć crowdfundingowych. Takich opinii jednak było niewiele i były one rozproszone.

Czy branża pokłada zbyt dużo wiary w lojalność klientów?
Opinie klientów na temat sektora bankowości i ubezpieczeń nie są szczególnie pochlebne. Według
klientów, którzy wypowiedzieli się w ankiecie „Zmiana Pracy w Sektorze Finansowym”, 47%
ankietowanych ma dość lub bardzo przychylną opinię na temat sektora bankowego, a jeszcze
mniejszy odsetek (38%) myśli podobnie o sektorze ubezpieczeń. Czynniki powodujące takie
negatywne oceny obejmują postrzeganie branży jako niezorientowanej na klienta, słaby wizerunek
pod względem etyczności i odpowiedzialności przedsiębiorstwa, słaby wizerunek pracowników oraz
słabe perspektywy rozwoju branży.
Mimo to, bariera zmiany dostawcy usług jest wciąż dość wysoka według 2/3 klientów banków i nieco
mniej niż połowy klientów firm ubezpieczeniowych. Jednakże większość (82%) pracowników branży
uważa, że lojalność klientów w sektorze będzie się zmniejszać w przyszłości, a negocjowanie usług
przez klientów wzrośnie. Już dzisiaj prawie połowa użytkowników usług bankowych to klienci więcej
niż jednego banku, podczas gdy prawie jedna trzecia z nich wykupiła ubezpieczenie w więcej niż
jednej firmie. Blisko 1 na 8 klientów twierdzi, że zmieniło firmę ubezpieczeniową w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Rzadziej dochodzi do zmiany banku: tylko 5% przeniosło się do innego banku w ciągu
ostatnich 12 miesięcy. Typowe przyczyny zmiany firmy ubezpieczeniowej to: koszty, centralizacja
usług i różne rodzaje polis oraz inne bonusy. Przyczyny zmiany banku obejmują: wysokie koszty,
lepszą ofertę produktów i lepsze godziny obsługi.
21

Coroczne międzynarodowe badanie Rating EPSI śledzi satysfakcję klienta w Finlandii np. z usług
bankowych. W Finlandii poziom zadowolenia z usług bankowych spada od czterech lat. Jest on
obecnie najniższy od jedenastu lat. Spadek ten obserwuje się w małych i dużych bankach, chociaż
małe banki radzą sobie lepiej dzięki lokalnemu zasięgowi i ogólnemu wizerunkowi zorientowania na
klienta. Klienci, którzy nie mieli osobiście do czynienia z bankami w ostatnich 12 miesiącach byli
szczególnie niezadowoleni. W branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych poziom satysfakcji
klienta nie zmieniał się od lat, przy czym odnotował pewien spadek 2014 r. Percepcja firm
ubezpieczeniowych wśród klientów prywatnych zdecydowanie się pogorszyła od 2013 r., podobnie jak
lojalność klientów.
— Być może zmiana banku będzie kiedyś tak prosta, jak zmiana operatora telefonicznego lub odejście
z kościoła. Czynniki ułatwiające w przyszłości podjęcie decyzji o zmianie banku mogą obejmować np.
możliwość zatrzymania dotychczasowego numeru konta (jak w przypadku zmiany operatora telefonii
komórkowej) lub pojawienie się firm specjalizujących się w negocjowaniu ofert w branży. W Finlandii
istnieje już wiele firm, które oferują klientom pośrednictwo negocjacyjne w sektorze bankowym,
finansowym i ubezpieczeniowym.

21 http://www.epsi-finland.org/fi/toimialat/pankki/pankki & http://www.epsi-finland.org/fi/toimialat/vakuutus/vahinkovakuutus
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Duża część pracowników w branży ocenia dostępność usług wzajemnej weryfikacji w mediach
elektronicznych jako czynnik, który zmieni zwyczaje nabywcze. Mimo to klienci wciąż podchodzą z
rezerwą do znaczenia mediów społecznościowych i wzajemnej weryfikacji przy dokonywaniu wyboru
produktów. Niemniej jednak jedna trzecia osób poniżej 44 roku życia twierdzi, że wzajemne oceny w
jakimś stopniu wpływają na podejmowane przez nich decyzje, podczas gdy w starszym przedziale
wiekowym niewiele osób podziela tę opinię.

Wnioski dla związków i spółek
Badania i rozwój produktów i usług w branży muszą być bardziej zorientowane na klienta. Wizerunek
zorientowania na klienta musi ulec poprawie, a życzenia i potrzeby klientów muszą być lepiej
spełniane. To z kolei rodzi pytanie, w jaki sposób można lepiej rozumieć i przewidywać szybko
zmieniające się potrzeby klientów. Wiąże się z tym kwestia metody zbierania informacji za
pośrednictwem nowych rodzajów interakcji z klientem i sposobów szybkiego reagowania na nie.
Należy także spełniać potrzeby młodych klientów. Wszystkie te kwestie wymagają transformacji
kultury świadczenia usług w kierunku podejścia zorientowanego na klienta.
Aby zmniejszyć różnice w postrzeganiu wizerunku branży, należy znaleźć sposób zamiany
zorientowanego na producenta obecnego procesu innowacji i opracowywania produktów i usług na
proces R&D angażujący klientów poprzez otwarte sieci innowacyjne. Otwarte wirtualne sieci innowacji
wymagają zbierania danych z wielu źródeł, takich jak klienci, instytuty badawcze czy konkurencja, i
wykorzystywania ich w procesie innowacji. Należy wykorzystywać przykłady najlepszych praktyk
zorientowania na klienta, także spoza sektora.
Rozdział usług na samoobsługowe i spersonalizowane na pewno wpłynie na zapotrzebowanie na
pracowników, ukierunkowanie zasobów, zapotrzebowanie na umiejętności itp. To z kolei wymaga
rozbudowy umiejętności korporacyjnych w taki sposób, by istniało wystarczająco dużo kompetencji dla
usług cyfrowych i spersonalizowanych.
Firmy i związki w sektorze powinny zastanowić się nad sposobami wspierania elastycznych usług,
które także umożliwią bardziej zróżnicowane style pracy, w tym pracę zdalną i inne elastyczne rodzaje
pracy.
Niewątpliwie podstawą lojalności klientów w branży jest zaufanie i bezpieczne obchodzenie się z
informacjami. Mogą na to negatywnie wpływać niedawne szeroko komentowane w prasie ataki typu
phishing lub DDoS. Bardzo ważne jest, by utrzymać zaufanie klienta i bezpieczeństwa
cybernetycznego także w przyszłości.

Zmiana pracy, potrzeba nowych umiejętności
Zmiany w organizacji pracy są widoczne w większości aspektów społeczeństwa, a sektor finansowy
także nie jest na nie odporny. „Nowa praca”, będąca ostatnio gorącym tematem, zazwyczaj oznacza
elastyczną, spersonalizowaną i sieciową pracę przy pomocy narzędzi cyfrowych. Poczucie sensu
wśród pracowników jest kluczowe dla nowego środowiska pracy, a miejsce pracy jest ważne dla ich
tożsamości. Naturalnie ten nowy sposób pracy wymusza na pracodawcy zdolność dostosowania się
22
do zmian.
Praca w sektorze finansowym w przyszłości będzie bardzo mobilna i prowadzona z wielu lokalizacji za
pośrednictwem różnorodnych zespołów wirtualnych. Członkowie zespołów mogą być fizycznie
zlokalizowani w różnych miejscach, różnych społecznościach, a nawet w różnych krajach. Zmiany w
zwyczajach pracy i środowisku pracy wymagają nowych umiejętności, ponieważ wielowymiarowy
sektor finansowy powinien naturalnie starać się rozwijać umiejętności i dywersyfikować je, by nadążyć
za resztą gospodarki.

22 Patrz: np. raport (w jęz. fińskim): „Mita tapahtuu huomenna tyonantajuudelle?”, http://ellunkanat.fi/wp/wpcontent/uploads/2014/12/MTH Tyonantajuudelle Web.pdf
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Obraz 8: Zmiany w pracy i potrzeba nowych umiejętności

Praca w sektorze finansowym w przyszłości: praca zdalna i rozproszona
w zespołach wirtualnych
Zmiany w charakterze pracy w sektorze finansowym są wynikiem zarówno zmian strukturalnych w
branży, jak i zmieniających się potrzeb klientów. Siła robocza zmniejsza się, a zapotrzebowanie na
wydajność i produktywność rośnie. Rola pracowników znacząco zmieniła się z pracowników banków i
agentów firm ubezpieczeniowych minionych lat w pracowników bardziej zorientowanych na sprzedaż i
posiadających wiele talentów. Praca w sektorze finansowym przechodzi etap dywersyfikacji, i jest
coraz częściej wykonywana w lokalnych centrach obsługi w różnych społecznościach i poprzez różne
kanały świadczenia usług. Ta nowa różnorodność stanowi wyzwanie dla interakcji, współpracy i
komfortu pracy pracowników.
W wielu firmach stałe zmiany wewnątrz organizacji i negocjacje dotyczące współpracy z pracownikami
stały się codziennością. Często jest to postrzegane jako obciążenie. Z perspektywy pracowników te
czynniki zwiększają niepewność dotyczącą np. tego, w jaki sposób wdrożone zostaną nowe wymogi
obciążenia pracą, planowania budżetu i organizacji pracy. Nie wiadomo także, w jaki sposób komfort
pracy pracowników będzie uwzględniany w zarządzaniu restrukturyzacją. Kontrola nad własną pracą i
możliwość bycia wysłuchanym stanowią ważne kwestie dla pracowników. Stres spowodowany
ograniczeniami czasowymi uważany jest przez pracowników w branży za czynnik znacznie
ograniczający jakość pracy. Działanie tych czynników można odwrócić, co na pewno zwiększyłoby
komfort pracy pracowników i w konsekwencji ich produktywność.
Skład zespołów w sektorze finansowym będzie w przyszłości bardziej różnorodny. Będą one składać
się z szerszego grona pracowników z różnych sektorów. Być może będą obejmować specjalistów ds.
usług telefonicznych, trenerów sprzedaży i ekspertów podatkowych. Rola kierownictwa będzie musiała
się zmienić w kierunku coachingowym. Jedną z przyczyn jest to, że kierownicy nie są już w stanie
zarządzać tak szerokim zakresem głębokiej wiedzy merytorycznej. Wzrost pracy samodzielnej to
kolejny czynnik, który zamienia kierowników w przywódców coachingowych.
Prawie połowa pracowników sektora finansowego szacuje, że praca w sektorze finansowym w
przyszłości będzie przede wszystkim organizowana za pośrednictwem działalności gospodarczych.
Opinie na ten temat różnią się zależnie od tego, gdzie kto pracuje, jednakże: 60% respondentów z
sektora ubezpieczeniowego szacuje, że freelancing i działalność gospodarcza będą dalej obecne w
sektorze, co podziela tylko 39% respondentów z sektora bankowego. Niemniej jednak uważa się, że
przedsiębiorcza postawa będzie w przyszłości niezbędną umiejętnością w sektorze bankowości i
ubezpieczeń (według 65% ankietowanych).
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W trakcie realizacji projektu mało uwagi poświęcono rodzajom zmian, jakie do sektora mogą zostać
wprowadzone przez innowacje życia zawodowego, takie jak „crowd work”, mikrozadaniowość
(dzielenie dużych zadań na mniejsze elementy) lub makrozadaniowość (niezależne zlecanie
większych zadań, jak np. tłumaczenia). Także roli outsourcingu i jego potencjalnym skutkom nie
poświęcono dużo uwagi.

W jaki sposób można utrzymać atrakcyjność sektora?
Jak atrakcyjną ścieżką kariery jest sektor finansowy dla młodej osoby rozpoczynającej dopiero pracę
zawodową? W sektorze wreszcie pojawiło się zrozumienie dla wagi wizerunku pracodawcy. Sektor
finansowy niewątpliwie przyciąga młodych ludzi zorientowanych na sprzedaż. Jednakże nie wiadomo,
co zrobić, by młodzi ludzie chcieli pozostać w branży i rozwijać w niej swoje kariery.
Pracownicy banków i firm ubezpieczeniowych mocno wierzą w perspektywy rozwoju w branży.
Atmosfera pracy oceniana jest jako dobra, a 3 na 4 pracowników poleciłoby ten sektor jako miejsce
pracy. Znaczenie dobrego wizerunku pracodawcy jest jednocześnie traktowane jako główny czynnik
przyciągający do branży śmietankę siły roboczej jutra. Negatywnym czynnikiem jest fakt, że
perspektywa branży wśród klientów nie jest szczególnie pozytywna: zorientowanie na klienta,
etyczność, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i możliwości rozwoju są dość nisko oceniane. Fakt ten
wpływa negatywnie także na wizerunek pracodawcy w sektorze.
W ankiecie dotyczącej wizerunku pracodawcy T-Media z 2015 r. pytano absolwentów i studentów
kierunków biznesowych o ich wizję sektora finansowego jako miejsca zatrudnienia. W tej
dwuczęściowej ankiecie pytano także ekspertów w sektorze technologicznym i biznesowym o dobrych
i złych pracodawców (n=1482) oraz o podejście wybranych firm do życia zawodowego. Respondentów
pytano także o ocenę firm (n=2568). Wizerunek pracodawcy wśród firm sektora bankowego i
ubezpieczeniowego był średni (średnio 3,33 dla banków i 3,39 dla firm ubezpieczeniowych, w skali 15). Najwyżej oceniane aspekty zatrudnienia w banku to charakter stanowisk i możliwości rozwoju
kariery (ocena dobra). Za najlepsze aspekty branży ubezpieczeń uznano atmosferę pracy,
interesujące stanowiska i możliwości rozwoju kariery. Sektor finansowy było oceniony wyżej niż np.
handel detaliczny pod wszystkimi względami.
Śledząc fluktuacje zainteresowania różnymi sektorami gospodarki wśród studentów kierunków
23
biznesowych począwszy od 2007 r. , można zauważyć, że atrakcyjność sektora ubezpieczeń
stopniowo spada i jest teraz w najniższym punkcie od początku badań. Atrakcyjność była mierzona
rankingiem preferencji wśród zawodów, który obejmował 10 sektorów. Nieco sprzeczny wydaje się
fakt, że branża ubezpieczeń międzynarodowych i zarządzania ryzykiem była najpopularniejszym
24
wyborem wśród studentów kierunków biznesowych Uniwersytetu w Tampere wiosną 2014 r.
Zainteresowanie sektorem bankowym i finansowym zmieniało się przez ostatni okres objęty
badaniem. Najpierw zainteresowanie spadło wskutek kryzysu bankowego, po czym wzrosło w latach
2010-2012. Następnie znów zmalało na parę lat, by w 2015 r. wspomniany sektor znów był uważany
za najlepszy wybór w swojej kategorii. Wśród studentów biznesu i administracji sektor bankowy był
oceniany jako drugi najatrakcyjniejszy wybór na wiele lat. W 2015 r. ubezpieczenia znalazły się
dopiero na 10 pozycji. Kryteria doboru wśród osób zainteresowanych tym sektorem obejmowały dobre
perspektywy zarobków i interesujące stanowiska pracy.

23 Na podstawie materiału z ankiety T-Media „Ankieta Wizerunku Pracodawcy 2015 r.” przeprowadzonej dla Federacji Fińskich
Usług Finansowych.
24 Korespondencja e-mail, 18 maja 2015 r., Uniwersytet w Tampere.
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Umiejętności cyfrowe i różnorodne kwalifikacje to podstawa usług jutra
Zapewnienie utrzymania kwalifikacji w sektorze odgrywa kluczową rolę w organizacji pracy
przyszłości. Sugerowane metody obejmują wpływanie na program nauczania w szkołach zawodowych
i na studiach oraz podnoszenie umiejętności pracowników już zatrudnionych w branży. Rosnąca
regulacja sektora finansowego, rosnące znaczenie badań i rozwoju produktów i usług oraz
dywersyfikacja pracy prowadzi do sytuacji, w której trzeba uczyć się coraz więcej rzeczy w coraz
krótszym czasie przy mniejszych niż wcześniej możliwościach. Zmieniają się wymogi dotyczące
umiejętności w zawodach w branży. Coraz większa liczba zawodów wymaga różnorodnych
25
umiejętności. Wzrasta potrzeba posiadania zestawu umiejętności. Dlatego też potrzeba więcej czasu
na dokształcanie i uzupełnianie wiedzy. Kompetentny personel radzi sobie lepiej i lepiej obsługuje
klientów.
Praca w sektorze finansowym podlega także zewnętrznym naciskom, ponieważ ogół społeczeństwa
zwraca coraz więcej uwagi na transparentność i etyczność w działalności przedsiębiorstw. Przez to
także sektor finansowy jest bacznie obserwowany.
Przyszłe zawody w sektorze finansowym postrzegane są jako bardziej zróżnicowane i wymagające
więcej improwizacji niż dzisiaj. Potrzeba innowacyjności i kreatywności ma znacznie wzrosnąć,
ponieważ poszerzą się zakresy poszczególnych zawodów i wzrośnie potrzeba współpracy pomiędzy
nimi; oczekuje się także, że wzrośnie finansowanie badań i rozwoju produktów i usług. Firmy powinny
wygospodarować czas i miejsce na kreatywność i innowacyjność, np. poprzez elastyczne formy pracy.
96% osób pracujących w sektorze finansowym uważa, że usługi kompleksowe oferowane klientom w
przyszłości będą wymagać różnorodnych kwalifikacji od pracowników; natomiast 95% uważa, że
umiejętności cyfrowe będą niezbędną częścią takiej pracy. Ludzie pracujący w sektorze bankowości i
ubezpieczeń sądzą, że w przyszłości ich rola polegająca na pomaganiu i doradzaniu klientom
znacznie wzrośnie. W związku z tym np. pojawi się duże zapotrzebowanie na zdolność do
kompleksowego zarządzania finansami klienta. Chociaż zwrot w stronę zorientowania na sprzedaż ma
miejsce w branży już od jakiegoś czasu, szacuje się, że w przyszłości rola obsługi klienta i zadań
związanych ze sprzedażą będzie wzrastać, i to znacząco (według opinii 72% ankietowanych). Ludzie
w sektorze bankowym zdecydowanie podzielają taką opinię (89%) w porównaniu z 62% w sektorze
ubezpieczeń. Faktycznie możliwym jest, że zmiana kierunku w stronę zorientowania na sprzedaż
zaszła już dalej w sektorze ubezpieczeń niż w sektorze bankowym.
Według respondentów najważniejsze ogólne umiejętności na kolejnych dziesięć lat to: elastyczność,
26
zdolność reagowania na zmiany, różnorodne kwalifikacje, umiejętności obsługi klienta , umiejętności
sprzedaży i umiejętności interakcji wielokanałowej. Odpowiedzi respondentów w sektorze bankowym i
w ubezpieczeniach pokrywają się w tych kwestiach. W sektorze bankowym istotne znaczenie będą
mieć następujące umiejętności specjalne: inwestycje, biznes on-line, zarządzanie ryzykiem, usługi
finansowania oraz umiejętności prawne. W sektorze ubezpieczeń, oprócz umiejętności biznesowych
on-line i zarządzania ryzykiem, będzie zapotrzebowanie na ubezpieczenia na życie i inne
ubezpieczenia, umiejętności specjalne w zakresie mechanizmów płatności i zwrotów oraz
umiejętności związane z produktywnością i optymalizacją kosztów.

25 Rajander-Juusti, Ritva 2012. „Finanssialan kyvykkyydet 2020 — Luotaus tulevaisuuteen” (w jęz. fińskim). Federacja
Fińskich Usług Finansowych.
26 Dobre umiejętności obsługi klienta odzwierciedla także fakt, że jedyna wymagana część sektorowego kursu zawodowego
nazywa się „Dbanie o relacje z klientem w branży finansowej”.
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Wnioski dla związków i spółek
Związki i spółki także dość późno zauważyły, że zmienia się klimat pracy. Publiczny wizerunek
pracodawcy w sektorze musi ulec poprawie. Główna kwestia związana z dalszym rozwojem brzmi: w
jaki sposób ten mocno uregulowany i sztywny sektor może zmienić się i przyciągnąć najlepszych
młodych pracowników? Wizerunek pracodawcy w sektorze w oczach pracowników jest w każdym
razie dużo lepszy niż w oczach opinii publicznej.
Z perspektywy zawiązków i korporacji wiele z dających się przewidzieć zmian w klimacie pracy może
prowadzić, przy odrobinie szczęścia, do utworzenia wspólnych projektów strategicznych. Związane z
tym kwestie obejmują rozwój elastycznych modeli pracy, reformę strategii zarządzania (zarządzanie
zmianą, zarządzanie coachingiem, zarządzanie wiekiem, zarządzanie zdalne) oraz rozwój wysoce
płynnych i wielolokalizacyjnych kwalifikacji (zarządzanie zdalne, umiejętności IT i cyfrowe, elastyczne
zwyczaje pracy).

Komfort pracy i zarządzanie
Sektor finansowy musi odejść od sztywnych tradycyjnych strategii zarządzania w kierunku
zarządzania przez coaching i płynnego zarządzania zmianą. Sektor musi także zwiększyć swoje
zdolności adaptacji do zmian. Pokolenie Y stanowi wyzwanie dla status quo strategii zarządzania i
środowisk pracy oraz kwestionuje strukturę wynagradzania w branży, jej sztywne metody i skłonność
do przepisów. Sektor finansowy będzie musiał skupić się na umiejętnościach zarządzania i
planowania, by zapewnić zdolność reformowania i wychwytywania najlepszych i najbardziej
dynamicznych talentów.
Nowe metody pracy zmienią strategie przywództwa i kierownictwa w sektorze finansowym. Kierownicy
średniego szczebla często łączą w sobie przywództwo z innymi rolami służbowymi (np. sprzedawca
lub specjalista) i presja czasu może być dla nich przytłaczająca. Funkcja liderów i kierowników także
stale się zmienia, stąd należy dbać o ich dobre samopoczucie. Jeśli połączymy to z faktem, że
stanowiska liderów w sektorze finansowym rzadko obejmowane są przez osoby z zewnątrz, a kultura
27
przywództwa jest konserwatywna , przystosowanie się do zmian może być trudne. Rosnąca
popularność pracy zdalnej i inne elastyczne organizacje pracy wywierają dodatkową presję na
umiejętności przywódcze. W zmieniającym się środowisku pracy kierownicy, eksperci i pracownicy
wykwalifikowani potrzebują coraz bardziej zróżnicowanego zestawu umiejętności.
Z opinii pracowników w branży wynika, że 9 na 10 z nich uważa, że rola kierowników w przyszłości
będzie wymagać coraz większych umiejętności coachingowych. Sami kierownicy szczególnie
wyraźnie dostrzegają rosnącą rolę pracy coachingowej.

Pracownicy sektora finansowego lubią swoją pracę i chcą się dalej
rozwijać
Pracownicy sektora finansowego oceniają atmosferę w pracy jako dobrą, a 3 na 4 badanych
poleciłoby sektor bankowy i ubezpieczeniowy jako pracodawcę. Jednocześnie 9 na 10 badanych
uważa, że znaczenie dobrej atmosfery pracy wzrośnie w przyszłości. Według ankiety także dobry
wizerunek pracodawcy będzie odgrywał znaczącą rolę w przyciąganiu najlepszych talentów do
branży.
Ciekawe zadania i ciągłe uczenie się nowych rzeczy oraz dobry przepływ pracy są już dzisiaj
codziennością w sektorze finansowym. Pracownicy uważają, że sektor nieustannie się rozwija, chętnie
uczą się nowych rzeczy i chcą być coraz lepsi w swojej pracy zawodowej. Jednocześnie pracownicy
mają wrażenie, że zbyt często zdarza się, że nie mają czasu na samorozwój lub że cele sprzedaży i
wydajności osiągane pod surową presją czasu wypełniają cały czas, który mogliby wykorzystać na
naukę nowych rzeczy.

27 Saksi, Jukka 2014. „Johtajuus murroksessa finanssialalla” (w jęz. fińskim). Finva.
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Stare metody działalności stosowane w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym w połączeniu ze
sztywnym środowiskiem regulacyjnym postrzegane są jako czynniki spowalniające reformy i blokujące
powstawanie innowacji. Presja czasu także uważana jest za czynnik ograniczający jakość pracy.

Opłaca się inwestować w komfort pracy
Komfort pracy zawodowej ma wpływ na konkurencyjność, rentowność i reputację firmy oraz zapewnia
istotną przewagę konkurencyjną. Inwestycje w komfort pracy zawodowej zwracają się wielokrotnie.
Dobrze zaplanowane i zrealizowane działania mające na celu poprawę komfortu pracy mogą być
bardzo korzystne. Według badań zwrot z takich działań może wynosić sześciokrotność ich kosztów.
Innymi słowy jedno euro zainwestowane w komfort pracy może zapewnić solidny zwrot w wysokości
sześciu euro.
Komfort pracy będzie odgrywał kluczową rolę w przyszłości sektora finansowego. Pracowników z
branży poproszono o wybranie spośród trzynastu czynników tego, który uważają za najbardziej istotny
dla przyszłości komfortu pracy. Pracownicy z sektora finansowego sądzą, że kamieniem milowym
komfortu pracy w przyszłości będzie między innymi odpowiednie dopasowanie wymogów pracy i
wynagrodzenia, dobre przywództwo, zdolność równoważenia pracy i czasu wolnego, otwarta
atmosfera pracy oraz motywujące i sensowne cele.
W procesie rozwijania komfortu pracy w sektorze finansowym najważniejsze jest wspieranie i
prowadzenie otwartych i poufnych rozmów wewnątrz firmy. Każdy pracownik powinien dodatkowo
ponosić część odpowiedzialności za swój komfort pracy. Dobre zarządzanie i elastyczność pracy
postrzegano jako ważne czynniki dla komfortu pracy w warsztatach związkowych jesienią 2014 r.
Dobra atmosfera miejsca pracy i komfort pracy powinny być traktowane jako istotne elementy
produktywności w sektorze. Wymaga to rozwijania umiejętności zarządzania i współpracy. Kluczową
kwestią jest dobre zarządzanie i nadzór – dostępne dla pracowników. Dobra praca nadzorcza
utrzymuje motywację i rozwój, umożliwia sprawiedliwe wynagradzanie i sprawia, że pracownicy są
zdrowi i chętni do pracy.
— Komfort pracy oznacza, że wszyscy dobrze wiedzą, co mają robić w pracy, jaka jest nadrzędna
misja ich pracy, wspólne cele, ale także, jakie są osobiste potrzeby każdego pracownika — stwierdził
jeden z uczestników warsztatów.
Skuteczne i wystarczające budżetowanie, dostateczna elastyczność w realizacji zadań służbowych, a
także skupianie ograniczonego czasu i zasobów w celu priorytetyzacji klientów postrzegane są jako
sposoby polepszania komfortu pracy i produktywności. Dodatkowo stwierdzono, że sektor potrzebuje
nowego rodzaju indywidualnie dobranej kultury pracy.
Kluczowym elementem zdolności do dostosowania się jest zmiana. Sygnał płynący z warsztatów był
taki, że sektor musi „zadbać o umiejętności zarządzania zmianą u kierowników oraz o umiejętności
dostosowywania zmian u pracowników”.
Temat rozwijania umiejętności poruszany był na wszystkich warsztatach. Najważniejszą częścią
rozwijania umiejętności jest przekwalifikowanie pracowników zgodnie z wymogami kluczowych
umiejętności. Oznacza to udzielanie wsparcia nowym pracownikom i dodatkowego wsparcia na
późniejszych etapach kariery, gdy tylko pojawią się zmiany. Na przykład gdy pracownicy wracają z
urlopu rodzicielskiego po wielu latach, charakter wielu produktów, systemów lub procesów mógł się
zupełnie zmienić. Innym zgłaszanym czynnikiem jest ciągły rozwój umiejętności cyfrowych
pracowników.
Za najważniejszy środek rozwijania komfortu pracy uznano budowanie i utrzymywanie otwartej i
poufnej atmosfery w pracy. W tym celu należy wspierać otwarte dyskusje, proste interakcje i
komunikację, by wszyscy pracownicy w firmie jasno wiedzieli, co ich czeka, oraz by mieli
kompleksowy obraz stanu firmy i wpływających na niego czynników zewnętrznych.
Komfortu pracy nie da się wyoutsourcować. Jest to wspólna odpowiedzialność wszystkich osób. Musi
być widoczny w codziennym życiu. Wymaga umiejętności współpracy, zarządzania i zrozumienia
ogólnego znaczenia komforty pracy. Waga budowania wspólnej wizji i wspierania wspólnego
zrozumienia musi być częścią np. szkolenia z zarządzania.
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Sektor musi mieć dobrych przywódców. Kierownicy potrzebują pomocy w osiąganiu swoich celów i
potrzebują więcej czasu na odpowiednie sprawowanie przywództwa (dzisiaj praca kierowników jest
często mierzona według kryteriów innych niż kryteria przywództwa). Zdefiniowanie dobrej pracy
nadzorczej i traktowanie jej z większym szacunkiem mogłoby wesprzeć powstanie wysokiej jakości
przywództwa. Nadzorcy muszą być wystarczająco odpowiedzialni za zapewnianie możliwości pracy
personelowi i muszą posiadać uprawnienia do podejmowania decyzji wspierających komfort pracy.
Płaca zależna od wyników i wskaźniki produktywności także omawiano na warsztatach.
Najpowszechniejsza była opinia, że wskaźniki produktywności są odpowiednie dla definiowania celów
i śledzenia sukcesów. Faktyczny pomiar sukcesu postrzegano jako nieodłączną dobrą rzecz, lecz jest
wiele firm, w których realizacja zadań musi zostać zaprojektowana na nowo, by uniknąć wrażenia
„zarządzania przez strach”.
Wszystkie strony zgłaszały zapotrzebowanie na elastyczne godziny pracy, które odgrywają kluczową
rolę w poprawie komfortu pracy. Elastyczność umożliwiłaby pracownikom wpływanie na obciążenie
pracą i ustalanie planu pracy (równoważenie życia rodzinnego i zawodowego). Na warsztatach
zwracano uwagę, że sposób mierzenia czasu pracy za pomocą obecnych wskaźników może się mijać
z celem i że należałoby opracować nowe sposoby mierzenia produktywności. Ponadto istnieją
wyjątkowe aspekty sektora finansowego, które w szczególności wymagają dobrego zarządzania
obciążeniem pracą, zwłaszcza w kontekście elastyczności pracy.

Poważna presja na przywództwo i nadzór
Opinie na temat jakości nadzoru w sektorze przedstawia np. Ankieta Wizerunku Pracodawcy 2014.
Było to elektroniczne badanie przeprowadzone przez T-Media, które objęło 106 pracodawców z 34
różnych sektorów gospodarki. Jedenaście firm z sektora finansowego zostało objętych badaniem.
Odpowiedzi udzieliła łączna liczba 17 606 respondentów. Osoby pracujące w tamtym czasie w branży
28
zostały poproszone o ocenę jakości nadzoru pracy we własnym obszarze . 74 pracowników
ubezpieczeń oraz 198 pracowników bankowości i finansów udzieliło odpowiedzi na te pytania. Z racji
niskiej liczby respondentów z sektora ubezpieczeń ich odpowiedzi mogą być traktowane wyłącznie
jako przybliżone szacunki.
Praca nadzorcza w branży ubezpieczeń została oceniona szczególnie wysoko. Aż 79% respondentów
z branży ubezpieczeń oceniło jakość nadzoru jako dość dobrą lub bardzo dobrą. Miało to swoje
odzwierciedlenie w kategorii zdolności do pracy, w której branża ubezpieczeń zajęła drugie miejsce.
Wśród respondentów branży ubezpieczeń 87% oceniło swoją zdolność do radzenia sobie z
obciążeniem pracą jako bardzo dobrą lub dość dobrą (56% oceniło ją jako bardzo dobrą).
W sektorze bankowym i finansowym praca nadzorcza także była nieco lepiej oceniona niż średnia.
Jakość nadzoru w sektorze została oceniona przez 69% respondentów jako dość dobra lub bardzo
dobra. Z kolei zdolność do pracy w sektorze wypadła słabiej: 72% respondentów twierdziło, że radzi
sobie dość dobrze lub bardzo dobrze, w porównaniu z 87% w sektorze ubezpieczeń.
Struktura wiekowa sektora finansowego wymaga elastyczności i umiejętności zarządzania wiekiem w
pracy liderów i nadzorców. Struktura wiekowa w sektorze jest taka, że w firmach pracuje bardzo duża
liczba osób zbliżających się do wieku emerytalnego, wielu młodych ludzi zatrudnionych pod koniec lat
90. oraz bardzo niewielu pracowników w wieku średnim.

Młodzi ludzie oczekują dynamicznej i luźnej atmosfery
Ocenia się, że pokolenie Y (ludzie urodzeni w latach 80. i na początku lat 90.) odegrało wielką rolę w
zmianie nastawienia do pracy i oczekiwań względem kierownictwa. Ich podejście do pracy jest inne i
gdy tylko pokolenie to zaczęło piąć się w górę hierarchii korporacyjnej, zasady gry zaczęły się
zmieniać. Następne pokolenie po pokoleniu Y, pokolenie Z, także zaczyna wchodzić na rynek pracy.
Jednakże różnice pomiędzy pokoleniami nie są ściśle związane z wiekiem, więcej zależy od podejścia
i stylu życia.

28 Ankieta Wizerunku Pracodawcy 2014: „Tyonantajakuvatutkimus 2014 - Finanssiala kiinnostaa etenijoita” (w jęz. fińskim).
http://www.fkl.fi/materiaalipankki/tutkimukset/Dokumentit/Raportti tyonantajakuva 2014.pdf
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Ludzie z pokolenia Y podkreślają możliwość dokonywania osobistych wyborów w pracy. Są
przyzwyczajeni do nagłych zmian w personelu, do bojkotowania złych przełożonych, oferowania
swoich usług tym, którzy są w stanie więcej im zaoferować, oraz do brania tymczasowych urlopów lub
robienia sobie przerw od pracy, gdy tylko ich na to stać lub gdy tylko coś ciekawszego pojawi się na
horyzoncie. Osoby z pokolenia Y postrzegają swoje kariery jako postęp przejściowych okresów pracy,
co wyraźnie kontrastuje z tradycyjnym jednostajnym marszem naprzód po ścieżce kariery.
Młodzi ludzie studiujący kierunki finansowe uważają, że idealna praca w przyszłości to „spoko ludzie w
luźnej atmosferze”. Chcą, by miejsce pracy oferowało im świeżą i dynamiczną atmosferę, w której ceni
się informacje zwrotne, komfort pracy i interakcje społeczne.
Wydajność metod pracy oceniono jako kluczową, co można osiągnąć poprzez poprawę pracy i usług
związanych z informacjami. Usługi cyfrowe oraz poprawa w zakresie technologii informacyjnych
zmieniają charakter pracy w sektorze: media społecznościowe, wideokonferencje i czaty on-line staną
się codziennością większości zawodów w przyszłości. Zarządzanie czasem, społeczne relacje w pracy
i praca zdalna odgrywają kluczową rolę w tym środowisku.
Młodzi ludzie chcieliby, żeby znikła sztywna „atmosfera życia biurowego” obecna w sektorze
finansowym, oraz żeby zastąpiły ją strefy „bez stresu”, elastyczne godziny pracy oraz żeby
wyeliminowano negatywne elementy open-space'ów (takie jak hałas i problemy z koncentracją).
Młodzi ludzie mają wysokie oczekiwania w stosunku do roli kierowników w przyszłości. Mają oni
wspierać, rozumieć i motywować pracowników. Kierownicy powinni być przyjacielscy, a w razie
potrzeby powinni oferować coaching. Jednocześnie powinni skupiać się na produktywności,
elastyczności i delegowaniu odpowiedzialności, uwzględniając przy tym życzenia pracowników.

Praca zdalna i zarządzanie zdalne w sektorze finansowym
W ramach projektu Martta Asikainen przygotowała analizę szczególnych cech pracy zdalnej,
zwłaszcza zarządzania zdalnego w sektorze finansowym.
Według jej badań praca zdalna stanie się dominującą formą pracy w obszarze obsługi klienta.
Regulacje i kwestie związane z bezpieczeństwem danych w branży wciąż ograniczają możliwości
pracy zdalnej. Sektor jest także bardzo różnorodny wewnętrznie: różne spółki, różni ludzie i różne
zadania oferują różne zdolności i możliwości korzystania z pracy zdalnej. Nie ma jednego rozwiązania
dla wszystkich. Mimo to, liderzy i kierownicy przychylnie oceniali pracę zdalną w ogóle. Pomimo
związanych z nią wyzwań, postrzegano ją jako możliwość lepszej organizacji życia zawodowego,
ograniczania wydatków i zwiększania komfortu pracy. Praca zdalna pozwala tworzyć bardziej
elastyczną i zdolną do lepszej adaptacji kulturę pracy.
W zarządzaniu pracą zdalną kluczową sprawą jest ustanowienie poufnych relacji, w których nacisk
kładzie się na zaufanie, a nie na kontrolę. Zaufanie z kolei wpływa na otwartość i wzajemność
interakcji. Lider powinien wzmacniać poczucie zaufania poprzez delegowanie odpowiedzialności,
angażowanie pracowników w zadania, wspieranie otwartej komunikacji i okazywanie zainteresowania.
Lider odpowiada za tworzenie warunków wstępnych dla sukcesu relacji opartych na pracy zdalnej
poprzez zarządzanie organizacją pracy zdalnej i wspólnymi zasadami gry, oraz poprzez nadzorowanie
pracy. Procedury dotyczące pracy muszą uwzględniać warunki pracy zdalnej. Należy także
dopilnować, by taka praca była zorientowana na klienta. Należy zapewnić bezpieczeństwo
komunikacji internetowej oraz dostosowanie przestrzeni i narzędzi pracy do warunków pracy zdalnej.
Interakcja i komunikacja są kluczowymi narzędziami skutecznego zarządzania pracą zdalną.
Nadzór nad zadaniami staje się ważny, gdy praca jest wykonywana z różnych miejsc i o różnym
czasie. Także w przypadku pracy zdalnej produktywność musi być nadzorowana, niezależnie od tego,
jak trudne jest to zadanie. Poprawnym sposobem zapewnienia realizacji zadań nie jest strach i
kontrola, ale wsparcie i pomoc. Zamiast skupiać się na zarządzaniu czasem pracy podwładnych,
nadzorca powinien skupiać się na wynikach ich pracy. Cele powinny być dopasowane do
realizowanych zadań. Należy zwracać szczególną uwagę na wskaźniki jakościowe oraz cele, jakie
pracownicy sami sobie wyznaczają. W śledzeniu postępów na drodze ku osiąganiu

34

celu kluczowymi narzędziami są systemy monitorujące, regularne spotkania, codzienna informacja
zwrotna i kultura interaktywności. Udzielanie informacji zwrotnej jest ważną częścią zarządzania
zadaniami: powinna być udzielana w odpowiednich ilościach, regularnie i dwukierunkowo. Należy
uwzględniać informacje konstruktywne i pozytywne.
Ze względu na odległość zarządzanie komfortem pracy i motywacją pracowników może stanowić
wyzwanie. Dzięki luźniejszym interakcjom społecznym ważne jest wspieranie poczucia wspólnoty
poprzez spotkania i nieformalne interakcje. Praca zdalna może sama w sobie być motywująca, lecz
nadzorca może motywować pracownika jeszcze bardziej poprzez delegowanie odpowiedzialności,
pokładanie w nim zaufania, zapraszanie do udziału we wspólnych zadaniach czy zauważanie
sukcesów. Nieudawane zainteresowanie ludźmi, ich samopoczuciem i osiągnięciami jest ważnym
czynnikiem w zarządzaniu pracą zdalną. Dobrzy nadzorcy znają swoich podwładnych na tyle dobrze,
by zauważać i odczytywać sygnały związane np. z ich komfortem pracy. Nadzorca powinien brać
udział w życiu pracownika zdalnego, a nie odcinać się od niego.

Wnioski dla związków i spółek
W obszarze komfortu pracy i zarządzania utrzymywanie i polepszanie komfortu pracy wymaga
specjalnej uwagi w sytuacji zmieniających się okoliczności. Należą do nich presje związane z czasem i
obciążeniem pracą. Należy dalej rozwijać badanie zależności pomiędzy komfortem pracy i
produktywnością oraz udoskonalać monitorowanie pracy.
Umiejętności stanowią ważną część wysiłków na rzecz doskonalenia komfortu pracy. Odnowa
umiejętności jest kluczowym narzędziem przetrwania w stale zmieniających się warunkach pracy i
zarządzania. Utrzymanie wśród pracowników chęci uczenia się nowych umiejętności oraz ich
odpowiednie wykorzystanie okaże się kluczowe.
Umożliwienie i rozwijanie pracy zdalnej oraz innych elastycznych sposobów pracy w krótkim czasie
oznacza czerpanie rzeczywistych korzyści w różnych warunkach z istniejących możliwości elastycznej
pracy. W perspektywie długoterminowej może to wiązać się z rozwojem nowych elastycznych form
pracy, np. organizacja pracy poprzez banki otwarte w normalnych godzinach pracy lub renegocjacje
prawodawstwa w zakresie godzin pracy.
Rozwijanie elastycznych metod pracy odpowiednich do ery cyfryzacji wymaga poważnej zmiany
paradygmatu w sektorze, w którym jak dotąd rutynowa praca biurowa była normą. Mamy do czynienia
z transformacją kultury korporacyjnej w kierunku wspierania transakcji i usług cyfrowych.

Produktywność, konkurencyjność i nowe podejścia
Cyfryzacja i automatyzacja pracy nadal wpływają na sektor finansowy, i to w coraz większym stopniu.
Na stałe zmieniły już sektor finansowy i jego środowisko pracy. Automatyzacja powoduje zmiany we
wszystkich aspektach pracy, w tym w obsłudze klienta. Z punktu widzenia konkurencyjności kluczową
kwestią jest to, czy sektor przestanie być innowacyjny lub czy będzie w stanie się zreformować od
środka (za pomocą radykalnych innowacji i rozwojowych ekosystemów).
Niematerialne usługi sektora finansowego mogą zostać poddane cyfryzacji i mogą być świadczone
także przez inne podmioty niż tradycyjne banki i firmy ubezpieczeniowe. Platformy cyfrowe i
ekosystemy przechodzą właśnie okres ogromnego wzrostu. To tworzy zachęty do doskonalenia usług,
które z kolei przyciągną nowych klientów. W przyszłości te firmy odniosą sukces i w konsekwencji
będą potrafiły przyciągać ludzi, platformy cyfrowe, wydajne podejścia i globalne biznesy w sposób
29
spełniający wymagania klientów.

29 Pohjola, Matti 2015. „Digitalisaatio ja tuottavuus finanssialalla” (w jęz. fińskim):
http://www.fkl.fi/teemasivut/finanssiosaaminen/hyvinvoiva finanssiala/
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Cyfryzacja, mobilizacja i automatyzacja zmieniają sektor finansowy
Matti Pohjola zauważa, że ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) to największy czynnik
wzrostu gospodarczego w Finlandii w ostatnich 15 latach. Wzrost gospodarczy w przyszłości także
będzie w dużej mierze uzależniony od ICT i od wykorzystania rozwiązań, które oferuje. Jednakże
największy potencjał wzrostu ICT jest jeszcze przed nami, a Finlandia ma korzystne warunki do
30
wykorzystania go dzięki naszej wysokiej gotowości cyfrowej i zdolnościom ICT.
Branża finansowa i ubezpieczeniowa zainwestowała już bardzo wiele w technologie informacyjnokomunikacyjne i wdrożyła je głęboko w strukturę sektora i w sposób jego funkcjonowania.
Doprowadziło to do zmniejszenia znaczenia przestrzeni biurowych i transakcji gotówkowych. Na
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przykład liczba oddziałów banków oszczędnościowych zmniejszyła się o 550 w latach 2005-2014.
Systemy ICT oceniane są jako wyraźne wsparcie i pomoc w codziennej pracy (według 88%
pracowników sektora).
Automatyzacja w nadchodzących latach mocno uderzy w pracę opartą na wiedzy i dyscypliny
naukowe, co pociągnie za sobą automatyzację racjonalnego przetwarzania danych i analizy
informacyjnej. Nośność informacji także będzie się zwiększać lub dokona się w tej dziedzinie kolejny
skok. Zwłaszcza tak zwane „roboty software'owe” rozpowszechnią się w całym sektorze finansowym.
Roboty software'owe to programy korzystające z komputera jako z ludzkiej pomocy lub zastępując ją.
Uczą się poprzez śledzenie działań człowieka, a gdy napotkają błąd, odpowiadają zgodnie z zadanymi
im instrukcjami. Funkcjonują one na górnej płaszczyźnie interfejsu użytkownika, analogicznie do
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użytkownika ludzkiego, a nie wewnątrz niego. Roboty software'owe są formą automatyzacji
naśladującej ludzkie umiejętności podejmowania decyzji lub innymi słowy sytuacje, w których
ustrukturyzowane i oparte na zasadach procesy podejmowania decyzji można obsługiwać poprzez
automatykę. Można je stosować na przykład w przekazywaniu lub analizowaniu informacji pomiędzy
różnymi systemami ICT lub w automatyzacji różnych zadań back office.
Pojawienie się robotów software'owych w życiu zawodowym sektora finansowego nie jest
wystarczająco dobrze rozpoznane przez pracowników z branży. Mniej niż połowa respondentów
ankiety „Zmiana Pracy w Sektorze Finansowym” uważa, że roboty staną się częścią codziennej pracy
w sektorze, natomiast 30% jest zdania, że roboty nie staną się częścią życia zawodowego. Jednakże
wyniki te stoją w sprzeczności z badaniem, według którego 75% pracowników Związku Zawodowego
Pro uważa, że w przyszłości ich zawód zostanie w całości zastąpiony przez cyfryzację lub
33
automatyzację.
Jednakże inwazja cyfryzacji jest powszechnie postrzegana jako poważne wyzwanie w przyszłości.
Podczas warsztatów poświęconych przyszłości zorganizowanych w ramach projektu cyfryzacja
została uznana za największe wyzwanie transformacyjne, przed jakim stoi sektor, zaraz obok rozwoju
nowych umiejętności. Odbyły się dyskusje (choć tylko w ograniczonym zakresie) na temat możliwości
oferowanych przez cyfryzację w produkcji np. eksportowalnych usług, produktów i oprogramowania.
W takim razie w jaki sposób rozwój automatyzacji i cyfryzacji w sektorze powoduje zmiany w
charakterze pracy i wymogach dotyczących umiejętności? Mimo że szacuje się, że rozwój technologii,
sztucznej inteligencji i robotyki wyeliminuje większość zawodów — w Finlandii około jednej trzeciej
34
etatów — praca się nie skończy, ponieważ rozwój technologii pociągnie za sobą powstanie nowych
etatów i zadań, jak twierdzi Matti Pohjola (2014). — Dalej prosperować będą te firmy i społeczności,
które będą w stanie połączyć ludzi, systemy ICT i wydajne tryby pracy — kontynuuje Pohjola.

30 Pohjola, Matti 2014: „Suomi uuteen nousuun. ICT ja Digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lahteina” (w jęz. fińskim).
Federacja Fińskich Branż Technologicznych
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/pohjolan_raportti_suomi_uuteen_nousuun.pdf
31 Federacja Fińskich Usług Finansowych we współpracy z Urzędem Statystycznym Finlandii.
32 http://www.itviikko.fi/ihmiset-ja-ura/20i5/0i/i5/tunnetko-ilmion-se-saattaa-muuttaa-kohta-sinunkin-tyosi/2Qi55i5/7
33 Palmu, Petri 2015: „Tyôntekijôiden arvot uudistavat tulevaisuuden tyoelamaa” (w jęz. fińskim). W publikacji: Tyôn murros.
Seria broszur STTK (Fińska Federacja Pracowników Etatowych). Edycja: Jaakko Haikonen. http://www.sttk.fi/files/tyon-murros/
34 Pajarinen, Mika & Rouvinen, Petri 2013: „Computerization Threatens One Third of Finnish Employment.” ETLA (Instytut
Badawczy Gospodarki Fińskiej). Memo 22/2013. https://www.etla.fi/julkaisut/computeri7ation-threatens-finnish-employment/
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Oferowanie nowych rodzajów usług typu C2C jest teraz także prostsze dzięki nadejściu cyfryzacji. W
sektorze usługowym C2C dotyczy usług taksówkarskich Uber, usług wynajmu Airbnb oraz usługi
recenzji podróży i restauracji TripAdvisor. W sektorze finansowym może to dotyczyć rosnącej
popularności crowdfundingu oraz usług pożyczek P2P.
Kolejną ścieżką rozwoju cyfryzacji może być przekształcenie usług wielokanałowych w tak zwane
usługi zerokanałowe, w przypadku których środek przekazu usługi przestaje się liczyć (np. usługi
chmury, płynna interakcja pomiędzy różnymi maszynami). Sieć semantyczna to inteligentne
internetowe narzędzie wyszukiwania dla użytkownika, które radzi sobie z niezależnymi i
skomplikowanymi zadaniami wymagającymi zaawansowanego rozumowania. Można dzięki niej
uzyskać specjalistyczną poradę w języku naturalnym, także w sektorze finansowym.
W sektorze od dawna wykorzystuje się technologie cyfrowe, tj. od czasów boomu na bankomaty i
bankowość internetową lat 90. Lecz sektor nie może trwać w miejscu, ponieważ bieżąca sytuacja
wymaga rozwijania nowych produktów i usług cyfrowych atrakcyjnych dla całego świata. Proaktywne
wysiłki ze strony fińskiego sektora usług finansowych muszą zostać zintensyfikowane do poziomu
światowego. Czy technologiczny know-how branży już jest lub czy może stać się eksportowalną
usługą lub szkoleniem? Jaką rolę może w tym odegrać Tekes (Fińska Agencja Finansowania
Innowacji) i inne organizacje wspierające przedsiębiorczość i innowacje?
Samo wprowadzanie tradycyjnych usług do Internetu (takie jak udostępnianie w Internecie formularzy
roszczeń odszkodowawczych w formie cyfrowej zamiast papierowej) nie wykorzystuje pełnego
35
potencjału cyfryzacji, twierdzi dr inż. Pekka Puustinen , specjalista od usług finansowych. Prawdziwy
przełom ma miejsce wtedy, gdy pojawiają się zupełnie nowe usługi. Za przykład może służyć aplikacja
mobilna, która jest już stosowana przez If Insurance, dzięki której klient może zamówić lawetę do
holowania auta za naciśnięciem jednego przycisku. Firma jest natychmiast informowana o lokalizacji
pojazdu, a firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty. Puustinen uważa, że wciąż jest za mało usług
czysto cyfrowych: — Informacje udostępniane przez klienta mogą być wykorzystywane w sposób
korzystny i dla klienta, i dla firmy. Na przykład informacje na temat zdrowia mogą być stosowane w
celu zapobiegania późniejszym problemom — tłumaczy.

Zdolność do innowacji i odnowy
Potrzeba reformy została już zauważona w branży: około 87% pracowników sektora zgadza się
częściowo lub w zupełności z tezą, że branża musi śmiało próbować rozwijać nowe procedury
operacyjne i wprowadzać zmiany w oparciu o otrzymywane informacje zwrotne.
Uważa się, że reforma branży odbywa się poprzez reformy strukturalne i outsourcing, a nie przez
cyfryzację czy innowacje. Aż 82% respondentów zgadza się częściowo lub całkowicie z tezą, że
sektor będzie szukał przyrostów wydajności poprzez działania restrukturyzacyjne (np. poprzez
współpracę pomiędzy bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie zbierania danych i rutynowych
zadań). Prawie 4 na 5 respondentów uważa, że praca powtarzalna będzie w coraz większym stopniu
zlecana na zewnątrz centrom usługowym lub za granicę.
W trakcie warsztatów pojawił się pomysł, by sektor rozbudował wspólną strategię innowacji i program
przekwalifikowania. Te procesy mogłyby odbywać się w ramach nowych rodzajów forów rozwojowych,
współpracy i innowacji. Za istotne uznano także budowanie kontaktów i zwiększanie wysiłków na
rzecz współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, tak na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.
Nowe podejścia do innowacji w tak tradycyjnym sektorze wymagają innych rodzajów umiejętności,
nowych talentów, zdolności ponoszenia ryzyka, ducha przedsiębiorczości oraz systematycznego
wspierania kultury innowacji. Także w badaniach i rozwijaniu produktów i usług wykorzystywanie
otwartych sieci innowacji będzie stanowić wyzwanie dla innowacji zorientowanych na producentach i
dla rozwoju produktu.

35 „Pelkka nettipankki ei enaa riita - professorin mukaan pankkien pitaa ottaa palveleminen tosissaan” (w jęz. fińskim).
Helsingin Sanomat, Dział gospodarki, 30 kwietnia 2015 r. http://www.hs.fi/talous/a1430285850959
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Cyfryzacja i produktywność w sektorze finansowym
W ramach projektu Zdrowego Sektora Finansowego profesor Matti Pohjola z Helsińskiej Wyższej
Szkoły Handlu wiosną 2015 r. przygotował opracowanie dotyczące stanu cyfryzacji i produktywności w
sektorze finansowym. Raport można przeczytać pod adresem:
http://www.fkl.fi/teemasivut/finanssiosaaminen/hyvinvoiva_finanssiala/
W wynikach badania Pohjola podkreśla, że wpływ cyfryzacji na sektor finansowy jest bardzo wyraźny,
ponieważ wszystkie usługi są niematerialne i w związku z tym można je poddać cyfryzacji za
pośrednictwem technologii ICT. Sektor zainwestował sporo w technologię ICT, która była i jest
stosowana w miejsce kapitału fizycznego i zasobów ludzkich. Wydajność pracy w sektorze
finansowym i ubezpieczeniowym jest znacznie wyższa niż w pozostałych gałęziach gospodarki.
Wydajność znacząco wzrosła po dużej fali zwolnień w latach 90., ale od ostatnich dziesięciu lat nie
zmienia się. Sektorowi doskwiera ta sama choroba co reszcie gospodarki: wzrost produktywności
zatrzymał się. Wydajność pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym w latach 1998-2014
wzrastała o 0,6% rocznie. Najpowszechniejszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest rozwój
technologii. Według Pohjoli największymi czynnikami wzrostu wydajności pracy w przyszłości będą te,
które spowodują powstanie nowych produktów lub nowych metod operacyjnych.
Technologia cyfrowa dziś automatyzuje pracę opartą na wiedzy tak samo, jak elektryczność niegdyś
zautomatyzowała przemysł. Restrukturyzacja pracy opartej na wiedzy składa się z czterech części:
cyfryzacja wszystkich zadań rutynowych, zlecanie niektórych mniejszych zadań samym klientom,
outsourcing pracy typu background w obszary pracy niskokosztowej, oraz wzrost zlokalizowanej i
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spersonalizowanej pracy osobistej z klientem. Przykłady takich postępów można zaobserwować
także w sektorze finansowym.
Chociaż wiele zawodów i ich elementów w przyszłości ulegnie cyfryzacji i automatyzacji, będzie wciąż
istnieć zapotrzebowanie na umiejętności ludzkie. Ludzie powinni skupiać się na robieniu rzeczy,
których komputery i roboty nie potrafią. Wzrośnie zapotrzebowanie na zadania wymagające
kreatywności, interakcji społecznych, zmysłów ludzkich i umiejętności motorycznych, oraz na coaching
motywacyjny i szkolenia. Wzrost gospodarczy w przyszłości będzie oparty na podwójnym
fundamencie kapitału ludzkiego i technologii informacyjnej, złączonych ze sobą cyfrowo.
Banki i firmy ubezpieczeniowe mogą przetrwać konkurencję zwiększając produktywność przy pomocy
technologii cyfrowych. Powodzenie w tym przedsięwzięciu jest gwarancją rentowności w biznesie,
dostępności miejsc pracy i poprawą komfortu pracy. Wydajność pracy w sektorze finansowym jest
średnio znacznie wyższa niż w pozostałych gałęziach gospodarki, lecz rośnie ona bardzo powoli.
Sytuację może poprawić stworzenie nowych produktów i opracowanie nowych metod pracy.
Istnieją trzy główne sposoby, w jakie firmy z sektora finansowego mogą przetrwać konkurencję.
Pierwszy sposób to stałe rozwijanie usług. Nie musi to być oparte na przełomowych innowacjach:
nawet największe odkrycia zdarzają się przypadkiem, gdy ktoś próbuje znaleźć rozwiązanie
mniejszego problemu. Przyrostowy rozwój jest charakterystyczny dla internetowych start-upów, lecz
może być stosowany także przez banki i firmy ubezpieczeniowe jako mniej ryzykowny sposób na
zostanie liderem usług cyfrowych i mobilnych.
Drugą ścieżką jest rozwijanie umiejętności pracowników i metod pracy. Umiejętności ludzkie powinny
być udoskonalane i rozwijane, ponieważ zwiększają one wartość usług czysto cyfrowych.
Specjalistyczne umiejętności i zaufanie to ugruntowane przewagi konkurencyjne w sektorze
finansowym. Ich rola będzie wzrastać wraz z zalewem informacji w wyniku zwiększonej liczby
transakcji cyfrowych. Nieprzetworzone dane informacyjne, by stały się wartościowe, muszą być
poddane obróbce i analizie, oraz zamienione w informacje poufne dla klienta. Jednym z wyzwań jest
znalezienie metod pracy łączących specjalistyczne umiejętności dostępne w stałych godzinach pracy
z wykorzystaniem cyfrowych kanałów 24/7. Niezbędne są elastyczne godziny pracy i praca zdalna.
Leży to we wspólnym interesie pracodawców i pracowników.

36 Pełne badanie: Matti Lehti, Petri Rouvinen & Pekka Yla-Anttila 2012: „Suuri hammennys. Tyo ja tuotanto digitaalisessa
murroksessa” (w jęz. fińskim). Taloustieto Oy (ETLA B254). https://www.etla.fi/wp-content/uploads/2012/09/B254.pdf
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Trzecia ścieżka polega na wspieraniu kultury przedsiębiorstwa w sposób spełniający oczekiwania
klienta w zakresie usług cyfrowych. Należy poddać cyfryzacji wszystko, co się da. Aby wprowadzić to
w życie, trzeba zainwestować nie tylko w technologie informacyjne, ale także w uzupełniające systemy
zarządzania, zachęt i nagród. Zarząd spółki musi stawić czoła temu zadaniu jak wyzwaniu
strategicznemu.
Metody te mogą pomóc we wspieraniu nowego rozwoju produktywności. Dzięki rosnącej
produktywności można utrzymać rentowność przedsiębiorstwa, trwałość miejsc pracy oraz komfort
pracy.

Wnioski dla związków i spółek
Kluczowa rola cyfryzacji w zwiększaniu produktywności wymaga zasadniczej zmiany myślenia.
Prognozowanie i planowanie skutków robotyzacji i automatyzacji było jak dotąd zbyt ograniczone.
Skutki funkcjonowania w szczególności robotów software'owych wymagają natychmiastowej uwagi.
Wysiłki związane z przekwalifikowaniem pracowników powinny skupiać się na przystosowaniu do
wymogów cyfryzacji. Zaawansowane umiejętności cyfrowe i IT muszą być traktowane jako
standardowy wymóg przez wszystkie zainteresowane strony. Ponadto przedsiębiorstwa muszą
posiadać wystarczający know-how w zakresie automatyki i innych technologii. Należy także podkreślić
zdolność firm do pozyskiwania nowych rodzajów innowacji technologicznych poprzez zawieranie
sojuszy lub nabywanie specjalistycznej wiedzy od firm technologicznych.
Możliwości eksportowania usług dopiero zaczynają być odkrywane. Tempo cyfryzacji i zaawansowany
charakter sektora ICT w Finlandii musi także być traktowany jako możliwość dla sektora finansowego.
Sektor musi także dalej intensyfikować wzmacnianie powiązań międzynarodowych i wspólnych
wysiłków.
Rozwijanie zdolności do innowacji i reform w sektorze wiąże się z rozwojem cyfryzacji i
produktywności. Uznane i powszechnie stosowane wspólne metody radzenia sobie z tymi problemami
obejmują ogólnosektorowe fora strategiczne, współpracy i innowacji; wspólny program innowacji dla
sektora; rozwijanie umiejętności i ewentualnie koncentrację umiejętności w swoistą Dolinę Finansową.
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KOLEJNE KROKI
Tabela poniżej przedstawia niektóre z kroków rozwojowych omawianych i zidentyfikowanych w
ramach projektu. Są one wynikiem rozważań nad sposobami uczynienia sektora finansowego bardziej
dynamicznym i atrakcyjnym. „Szybkie zyski” odnoszą się do działań, jakie teoretycznie można podjąć
od razu, okres krótki do średniego wynosi 3-5 lat, a okres długi – 5-10 lat.
„Szybkie zyski”

Kroki krótkoterminowe

Kroki długoterminowe

Praca na poziomie związków w przyszłości
Dalsze stosowanie metod pracy ustalonych
w ramach projektu Zdrowego Sektora
Finansowego, z założeniem wdrożenia ich
na stałe

Praca na poziomie firm w przyszłości
Dalsze stosowanie metod pracy
ustalonych wspólnie z przedsiębiorstwami
w ramach projektu Zdrowego Sektora
Finansowego, z założeniem wdrożenia ich
na stałe; zaangażowanie wszystkich
pracowników w ten rozwój
Przyjmowanie dobrych praktyk także spoza Przyjmowanie dobrych praktyk także
branży; poszerzanie horyzontów
spoza branży
Poprawa reputacji i atrakcyjności sektora;
Reagowanie na zmiany w kulturze usług;
położenie nacisku na wiarygodność,
wpływanie na percepcję klientów;
etyczność i komfort pracy
zorientowanie na klienta oraz badania i
rozwój; poprawa wizerunku pracodawcy
Poprawa komfortu pracy i zrozumienie jego Wykorzystywanie istniejących możliwości
wpływu na produktywność
elastyczności w różnych okolicznościach
Rozwijanie kultury lokalnych negocjacji;
Wspieranie prawdziwej kultury dyskusji i
wspieranie prawdziwej kultury dyskusji i
współpracy
współpracy
Reagowanie na skutki robotyzacji i
automatyzacji; rozwijanie kultury
korporacyjnej w zakresie usług cyfrowych
Wspólne projekty rozwojowe mające na
Reformowanie modeli zarządzania, w tym
celu poprawę jakości życia zawodowego
rozwijanie umiejętności zarządzania
zmianą; przywództwo coachingowe;
zarządzanie wiekiem
Rozwijanie umiejętności
Nowe umiejętności w pracy mobilnej i
rozproszonej; rozwój zarządzania
zdalnego, umiejętności IT i cyfrowych;
elastyczne metody pracy
Zwiększanie dzielenia się pracą i
zadaniami; zwiększanie mobilności pracy i
zmian kierunków kariery; kultura
kształcenia ustawicznego
Nowe fora strategiczne, współpracy i
innowacji; sieć krajowa
Rozwijanie elastycznych metod pracy dla
Bank w godzinach pracy i inne elastyczne
sektora
innowacje
Reforma prawa w zakresie godzin pracy
Poprawa śledzenia komfortu i wydajności
pracy
Tworzenie ogólnobranżowej firmy
rozwojowej lub koncentracja know-how w
formie Doliny Finansowej.
Wspólny program innowacji dla całej
Zdolność przedsiębiorstw do asymilacji
branży; przygotowanie gruntu pod dalsze
nowych rodzajów innowacji
innowacje poprzez potrząśnięcie
technologicznych poprzez tworzenie
ustalonymi metodami i procedurami
sojuszy lub nabywanie know-how od firm
technologicznych
Wspieranie rozwoju i współpracy sieci
międzynarodowych
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Kroki do podjęcia niezwłocznie (w mniej niż 3 lata)
Wspólne forum poświęcone prognozom i rozwojowi utworzone w ramach projektu Zdrowego Sektora
Finansowego zostało oparte na modelu neutralności i angażowało wszystkich uczestników sektora.
Ten model należy kontynuować, a nawet uczynić z niego stałą praktykę. W krótkoterminowej
perspektywie oznacza to kontynuowanie prognozowania i pracy rozwojowej na innych
dotychczasowych forach, prowadzonej także z przedsiębiorstwami, w oparciu o model określony w
ramach projektu. W przyszłości może się to wiązać z tworzeniem nowych forów na rzecz rozwoju,
współpracy i innowacji w ścisłej kooperacji ze wszystkimi podmiotami sektora finansowego, zwłaszcza
z przedsiębiorstwami.
Sektor finansowy stoi przed tymi samymi wyzwaniami transformacji cyfrowej co np. usługi pocztowe
czy media. Obecnie zamiast patrzeć jedynie w głąb siebie sektor finansowy powinien uczyć się od
innych sektorów i branż tego, jak opracowywać i znajdować najlepsze praktyki działania. Takich
najlepszych praktyk należy aktywnie szukać w kraju i za granicą. Sektor musi szerzej otworzyć oczy
na charakter nadchodzącej konkurencji (tak w kraju, jak i globalnie; umożliwionej dzięki rozwojowi
technologicznemu i konglomeratom międzysektorowym). W tym celu prognozy na temat przyszłości
muszą być skuteczniejsze, co można osiągnąć poprzez wspólny dialog.
Sektor stoi przed dwustronnym problemem wizerunkowym. Z jednej strony wizerunek pracodawcy na
zewnątrz sektora musi ulec poprawie. Z drugiej strony klienci uważają, że stopień zorientowania na
klienta i poziom etyczności w branży są niskie. Badania i rozwój produktów i usług w sektorze muszą
być bardziej skupione na kliencie, a wizerunek sektora jako zorientowanego na klienta musi zostać
poprawiony. Życzenia i potrzeby klientów muszą być spełniane lepiej niż ma to miejsce dzisiaj. To z
kolei rodzi pytanie, w jaki sposób można lepiej rozumieć i reagować na szybko zmieniające się
potrzeby klientów. Ponadto kluczowe jest rozważenie sposobów zbierania informacji poprzez nowe
rodzaje interakcji z klientem oraz sposobów szybkiego reagowania na takie informacje. Życzenia
młodych klientów także muszą być traktowane poważnie.
Aby zmniejszyć rozdźwięk wizerunkowy związany z orientacją na klienta, należy zastanowić się, w jaki
sposób dokonać zmiany akcentów z badań i rozwoju oraz innowacji skoncentrowanej na producencie
na badania i rozwój uwzględniający klienta poprzez sieci innowacji. Otwarte wirtualne sieci innowacji
służą do zbierania informacji od różnych podmiotów, w tym klientów, instytutów badawczych i
konkurentów na potrzeby dalszych innowacji.
Jeśli chodzi o rozwijanie wizerunku pracodawcy, związki i przedsiębiorstwa dość późno zdały sobie
sprawę z ogólnego trendu zmieniającego się charakteru pracy. Wizerunek pracodawcy w sektorze
musi ulec poprawie. Na drodze ku dalszemu rozwojowi kluczowe będą następujące kwestie: W jaki
sposób konserwatywny, tradycyjny i sztywny sektor może przyciągnąć najbardziej obiecujących
młodych ludzi i odpowiadać na ich oczekiwania związane ze środowiskiem pracy?
Jasną podstawą lojalności klienta w branży finansowej jest zaufanie i bezpieczne obchodzenie się z
informacjami prywatnymi. Wizerunek może być dość szybko zepsuty przez wydarzenia takie jak
niedawne historie z pierwszych stron gazet, np. phishing danych identyfikacyjnych do kont bankowych
i ataki DDos. Utrzymanie zaufania i cyberbezpieczeństwa to kluczowe czynniki pozwalające sektorowi
na rozwój.
Przedsiębiorstwa powinny także starać się wykorzystywać lepiej niż dotąd wszystkie możliwości
elastyczności w ramach obowiązującego prawa, wspólnych porozumień i praktyk branżowych. Miałoby
to pozytywny wpływ na komfort pracy i tym samym na produktywność.

Kroki krótkoterminowe (3-5 lat)
Kluczowymi kwestiami projektu okazały się zaufanie i otwartość. Są one w szczególności oznaką
prawdziwej kultury dyskusji i współpracy pomiędzy pracodawcami i pracownikami przedsiębiorstw w
sektorze, lecz także otwartości i zaufania obecnego we współpracy pomiędzy związkami. Rozwijanie
kultury lokalnych negocjacji byłoby jasnym krokiem w stronę budowania zaufania i otwartości.
Przedsiębiorstwa powinny także starać się rozwijać kulturę prawdziwej dyskusji i współpracy. Metody i
narzędzia przyjęte w ramach projektu mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w branży w
ich wysiłkach na rzecz prognozowania zmian rozwojowych. Mogą być także używane w celu skupiania
wszystkich uczestników we wspólnym dialogu.
Jak dotąd za mało uwagi poświęcano skutkom przewidywania i analizowania wpływu robotyzacji i
automatyzacji. Szybka obsługa informacji, automatyzacja rozumowania i podejmowania decyzji oraz
szybki rozwój zdolności IT dość mocno uderzą w pracę opartą na wiedzy i w zawody naukowe, na co
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sektor finansowy nie jest odporny. Na przykład tak zwane roboty software'owe (korzystające z
automatyzacji w celu symulowania ustrukturyzowanych procesów podejmowania decyzji opartych na
zasadach) mogą odgrywać dużą rolę w sektorze finansowym, np. w automatyzacji różnych zawodów
typu back office. Pracownicy nie są wystarczająco świadomi tego trendu.
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Rozwijanie elastycznych metod pracy to kolejne wyzwanie krótkoterminowe dla sektora. Rozdział
usług na samoobsługowe i spersonalizowane wpłynie na zapotrzebowanie na pracowników,
ukierunkowanie zasobów, rozwój wymogów dotyczących umiejętności itp. To wymaga budowania
umiejętności, które w należyty sposób zaspokoją potrzeby cyfryzacji i personalizacji. Przedsiębiorstwa
i związki w branży muszą się zastanowić, w jaki sposób mogą stworzyć środowisko pracy, które jest
elastyczne w zakresie godzin pracy i oferuje pracownikom możliwości różnorodnej organizacji pracy,
np. poprzez pracę zdalną lub inne elastyczne metody.
Wyzwania krótkoterminowe, przed jakimi stoją firmy, obejmują reformę praktyk zarządzania,
rozwijanie pracy zdalnej i rozproszonej oraz poprawę możliwości nauki przez pracowników nowych
umiejętności w ramach ich zadań np. poprzez zwiększanie możliwości zmian i zamian stanowisk w
trakcie trwania kariery zawodowej. W reformowaniu zarządzania kluczowe kwestie to np. rozwijanie
zarządzania zmianą, zarządzania przez coaching i zarządzania wiekiem (co dotyczy zarówno młodych
pokoleń wchodzących na rynek pracy, jak i starszych doświadczonych pokoleń zbliżających się do
wieku emerytalnego).
Coraz powszechniejsza praca zdalna, wirtualna i rozproszona wymaga od firm wielowymiarowych
umiejętności zarządzania zdalnego, rozwoju umiejętności cyfrowych i IT oraz elastycznych metod
pracy. Rozwijanie umiejętności obejmuje naukę podczas pracy, zmianę stanowisk i zadań,
wielotorowe ścieżki kariery oraz zwiększoną mobilność. Ważne jest także utrzymywanie kształcenia
ustawicznego i wykorzystywanie chęci pracowników do rozwoju osobistego w ramach
przekwalifikowywania się. Wyzwania stojące przed liderami rosną wraz z rosnącą popularnością
zespołów wirtualnych.
Na poziomie związków wyzwania krótkoterminowe to np. tworzenie partnerstw i projektów z innymi
przedsiębiorstwami, związkami i podmiotami rozwojowymi w sektorze. Związki mogą przyczynić się do
powstawania nowych rodzajów forów poświęconych rozwojowi, współpracy i innowacji, oraz do
rozwijania sieci krajowych.

Perspektywa długoterminowa (5-10 lat)
W perspektywie długoterminowej działalności firm komfort i wydajność pracy oraz odpowiednie ich
monitorowanie uznano za najważniejszą kwestię. Kolejnym istotnym czynnikiem jest ich zdolność do
przyjmowania nowych rodzajów innowacji technologicznych poprzez zawieranie sojuszy i strategiczne
pozyskiwanie nowych umiejętności od firm technologicznych.
Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wydajności sektora finansowego. Wpływ cyfryzacji
na branżę jest olbrzymi, ponieważ usługi sektora finansowego są niematerialne i można je poddać
daleko idącej cyfryzacji. I chociaż wiele zadań zawodowych ulegnie cyfryzacji, wciąż pozostanie
miejsce na pracę ludzką. Będzie istniało duże zapotrzebowanie na zawody wymagające kreatywności,
interakcji społecznych i coachingu. Przyszły wzrost produktywności będzie opierał się na umiejętnym
połączeniu kapitału ludzkiego z technologią informacyjną. W tym celu niezbędny jest nowy sposób
myślenia, by monitorować komfort, skuteczność i wydajność pracy.
Utrzymanie komfortu pracy w okresie zmian jest szczególnie ważne. W takich okresach zrozumienie
znaczenia i rozwój kompetencji transformacyjnych staje się kluczową kwestią dla każdej organizacji.
Firmy w branży muszą inwestować w zdolność asymilacji nowych rodzajów szybkich innowacji
technologicznych, np. poprzez zawieranie sojuszów z nowatorskimi firmami technologicznymi lub
kupowanie od nich umiejętności. W perspektywie długoterminowej może pojawić się potrzeba
opracowania wspólnego programu innowacji dla sektora, skierowanie działań dotyczących prac
strategicznych w firmę rozwojową lub nawet utworzenie klastra kompetencji finansowej, swoistej
Doliny Finansowej, działającej na rzecz przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i innych podmiotów w
branży.
W trakcie warsztatów związkowych za istotne uznano reformę prawodawstwa w zakresie godzin pracy
oraz wspieranie innowacji i nawiązywanie kontaktów w sektorze. Mechanizmy wsparcia mogą
obejmować także ogólnosektorową firmę rozwojową lub geograficzny klaster kompetencji
finansowych, tj. swoistą Dolinę Finansową, utworzenie wspólnego programu innowacji dla sektora,
stałe aktualizowanie umiejętności oraz wzmacnianie międzynarodowych sieci współpracy. Regulacje
stanowią poważną przeszkodę na drodze do wprowadzania reform i innowacji w sektorze. Sytuację
pogarsza niepisana skłonność do przepisów, tzn. szacunek dla ustalonych procedur operacyjnych. By
przygotować grunt pod innowacje, należy zreformować i wstrząsnąć ustalonym porządkiem zasad i
procedur operacyjnych w sektorze, i tym samym utrzymać jego zdolność do innowacji. Aby to
osiągnąć, niezbędna jest ogólnosektorowa zmiana myślenia.
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Wszyscy uczestnicy projektu podzielają opinię, że praca na rzecz zdrowego sektora finansowego musi
być kontynuowana na poziomie związków i odtąd musi także zostać przeniesiona na poziom
przedsiębiorstw. Kolejnym etapem dla związków jest analiza wyników realizacji projektu wewnątrz
związków oraz w ich zarządach i komisjach, a także utworzenie planu działania w oparciu o taką
analizę. Jednym z głównych zadań niniejszego raportu i jego danych ogólnych jest zapewnienie
wspólnego materiału na potrzeby kolejnej rundy negocjacji w sprawie wzajemnych porozumień w
sektorze ubezpieczeń i finansowym. Obecne porozumienia wygasają jesienią 2016 r.
Aby jak najlepiej wykorzystać wyniki projektu Zdrowego Sektora Finansowego w przedsiębiorstwach z
branży, wyniki i konkluzje projektu muszą być skutecznie zakomunikowane firmom oraz ich
pracownikom za pośrednictwem związków i ich organizacji. Można wykorzystać wiele kanałów w celu
rozpowszechnienia wśród przedsiębiorstw metod pracy stosowanych i przyjętych w ramach projektu.
Komisje Federacji Fińskich Usług Finansowych i komisje związków pracowniczych mogą wspierać
firmy sektora finansowego w dostosowywaniu się do zmieniającego się środowiska.
W projekcie podkreślono kluczową rolę, jaką odgrywa komunikacja w rozpowszechnianiu wiadomości
do poszczególnych firm. Na dalszych etapach wymagać to będzie stworzenia bardziej szczegółowej
strategii komunikacji oraz jasnego delegowania odpowiedzialności. Istnieją dwie możliwości dalszego
rozwoju: albo 1) wypracowanie wspólnej strategii dla wszystkich związków, albo 2) każdy związek
komunikuje się na swój sposób i rozwija własne metody zachęcania do wydajnego wykorzystania
zebranych rezultatów, metod i danych na swoją korzyść. Mamy nadzieję, że te wyniki mogą być także
wykorzystane jako dane ogólne dla projektów strategicznych i innych projektów rozwojowych w
przedsiębiorstwach.
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