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Abstract
Purpose of the study: The purpose of this article is to answer a few research
questions: what business strategies are banks pursuing regarding crowdfunding
platforms (in particular, lending); what forms of partnership do they implement
on the continents of the Americas; what is the scope of implementation (use) of
crowdfunding methods in banks on the continents of North and South America;
how can the size of this market segment be estimated.
Methodology: The applications (platforms) of crowdfunding in individual
banks from North and South America are analyzed. Based on the resources of
the Internet, the implementation of banking crowdfunding and business
strategies of the examined electronic platforms were identified.
Main findings: The considerations distinguished the market segment of
banking crowdfunding in the Americas, as well as the implemented business
strategies of banks regarding online platforms. The dominant share of the USA
on a global scale was shown (186 projects).
Application of the study: The presented research relates to various scientific
fields, e.g. economics and finance (alternative finance) or business informatics.
Original/Novelty of the study: The research managed to separate and estimate
the size of the market segment of banking crowdfunding on the continents of
North and South America.
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Streszczenie
Cel badawczy: Celem artykułu jest odpowiedź na kilka pytań badawczych: jakie
strategie biznesowe realizują banki w relacji do platform crowdfundingu (w
szczególności pożyczkowych); jakie formy partnerstwa realizują na kontynentach
obu Ameryk, jaki jest zakres implementacji (wykorzystywania) metod
crowdfundingu w bankach na kontynentach Ameryki Północnej i Południowej;
jak można oszacować rozmiary tego segmentu rynkowego.
Metodologia: Analizowane są zastosowania (platformy) crowdfundingu w
poszczególnych bankach krajów Ameryki Północnej i Południowej. Bazując na
zasobach sieci Internet dokonano identyfikacji wdrożeń crowdfundingu
bankowego oraz strategii biznesowych badanych platform elektronicznych.
Główne wnioski: W rozważaniach wyodrębniono segment rynkowy
crowdfundingu bankowego w obu Amerykach, jak i realizowane strategie
biznesowe banków w relacjach z platformami internetowymi. Wykazano
dominujący udział USA w skali globalnej (186 przedsięwzięć).
Zastosowanie badania: Prezentowane badania odnoszą się do różnych dziedzin
naukowych, np. ekonomii i finansów (alternatywnych finansów), czy informatyki
ekonomicznej.
Oryginalność badań: W badaniach udało się wydzielić i oszacować rozmiary
segmentu rynkowego crowdfundingu bankowego na kontynentach Ameryki
Północnej i Południowej.

Wstęp
Prezentowana publikacja skupia się na implementacjach crowdfundingu bankowego na kontynentach obu Ameryki.
Głównym celem prezentowanych badań jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
 jakie strategie biznesowe (modele) realizują banki w relacji do platform crowdfundingu (w szczególności
pożyczkowych), jakie formy partnerstwa realizują na kontynentach obu Ameryk,
 jaki jest zakres implementacji bądź wykorzystywania metod crowdfundingu bankowego, tj. elektronicznych platform
crowdfundingu w bankach na kontynentach Ameryki Północnej i Południowej,
 jak można oszacować rozmiary tego sub-segmentu rynkowego (co najmniej w kategoriach ilościowych).
Kolejne rozważania zawierają: przegląd literatury; proponowaną metodę badawczą; identyfikację modeli biznesowych relacji partnerskich między bankami a platformami crowdfundingu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii tzw.
partnerstwa “polecającego” oraz implementacji systemów Software-as-a-Service (ze studiami przypadku platform
Biz2Credit, Upstart oraz Roostify), a także strategii bezpośredniego wykupu; wyodrębnienie i pomiar rozwoju
crowdfundingu w obu Amerykach; ograniczenia metody badawczej, zaś rekapitulacji rozważań dokonano w
podsumowaniu.
Przegląd literatury
Crowdfunding, nazywany finansowaniem społecznościowym, jest metodą finansowania niemal dowolnych projektów
(charytatywnych, kreatywnych, inwestycyjnych itp.) poprzez grupę internetowej społeczności. Tak uzyskiwane środki
gromadzone są od dużej grupy internautów, ich „tłumu”, zwykle jednostkowo przekazujących relatywnie niewielkie
kwoty. Ta metoda bazuje na realizacji usług poprzez publicznie dostępną platformę (np. na stronie Web), której celem
jest kojarzenie podmiotów poszukujących finansowania z potencjalnymi inwestorami (pożyczkodawcami, darczyńcami
itp.).
Światowa literatura na temat crowdfundingu jest już bardzo bogata, wymieniam tu m.in. następujące publikacje: (Collins
et al., 2013), (Cordova et al., 2013), (Agrawal et al., 2013ab, 2011), (World Bank, 2013), (Cumming et al., 2014),
(Röthler & Wenzlaff, 2011), (Macht & Weatherston, 2014), (Candoğan et al., 2021). Spotykamy różne sposoby
definiowania tej metody (zob. tabela 1).
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Tabela 1: Sposoby definiowania crowdfundingu
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Przykładowe definicje
crowdfunding oferuje metodę finansowania projektów artystów i innych
przedsiębiorców, potencjalnie przyspieszając uzyskiwanie celów, jakie w żaden inny
sposób by się nie zdarzyły
otwarte zgłoszenie, zwykle poprzez Internet, mające na celu pozyskiwanie zasobów
finansowych albo poprzez donację, bądź zamiennie za jakąś formę nagrody i/lub prawa
głosu, aby wesprzeć inicjatywy dla jakiś celów
crowdfunding to działalność polegająca na staraniu się – poprzez otwarte zgłoszenie - o
pozyskanie zasobów od dużej grupy uczestników rynku, dla potrzeb realizacji nowych
idei
crowdfunding jest nową praktyką finansową, poprzez którą ludzie, zwykle mieszkający
w różnych strefach geograficznych, uczestniczą w finansowaniu projektów; pieniądze są
gromadzone poprzez elektroniczne systemy, wykorzystujące technologię Web 2.0
gromadzenie zasobów (funduszy, pieniędzy, dóbr materialnych, czasu) od ogółu
ludności za pośrednictwem platformy internetowej
innowacyjny alternatywny sposób finansowania, jak i źródło finansowania
innowacyjnych przedsięwzięć

Autorzy definicji
Agrawal et
(2013b: 1)

al.

Lambert
&
Schwienbacher
(2010: 4)
Wash (2013: 1-2)
Borello et
(2015: 2)

al.

Gabison (2015: 9)
Assadi (2018: 3)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawionych źródeł.
Literatura na temat zastosowań (wdrażania) crowdfundingu w bankach jest mocno ograniczona. Brakuje publikacji
oceniających rozmiary tego segmentu rynkowego. Występuje luka badawcza w tym zakresie. Dyskutowane są np.
modele współpracy banków z podmiotami fintech, jak m.in. w publikacjach (Kraft et. al., 2021), (Junghanns &
Niebudek, 2019), (Klus et. al., 2019). Raport PwC “Platform Banking & Digital Ecossytems”, analizując rynek
niemiecki, identyfikuje kluczowe przyczyny, dla których banki wchodzą w relacje partnerskie z fintech (Junghanns &
Niebudek, 2019: 36):
 Usprawnianie oferty - ulepszenie procesów i/lub produktów bankowych, bądź ich portfela;
 Dostęp do technologii partnerów (poza własnymi możliwościami rozwoju banku);
 Dostęp do sieci partnerów, do istniejącej bazy klientów partnera i/lub jego wiedzy specjalistycznej;
 Zwiększenie efektywności - zmniejszenie kosztów, czasu i/lub wysiłku banku, usprawnienie jego procesów;
 Rozszerzenie określonych usług na nowy rynek (geograficzny).
Istnieją przy tym różne metody realizacji takich strategicznych relacji partnerskich, a m.in. (Ibidem: 37):
 Udostępnianie technologii white label – systemu zewnętrznego dostawcy, umożliwiającego zmianę marki i szybkie
wprowadzanie produktów na rynek;
 Outsourcing – zlecanie podmiotowi trzeciemu czynności lub procesów związanych z działalnością banku;
 Integracja API (Application Programming Interface)ii - działania inicjowane przez konsumenta z wykorzystaniem
usług podmiotów trzecich (na platformie pozabankowej), które wymagają dostępu do danych klienta znajdujących
się w infrastrukturze banku;
 Współpraca – banki i podmioty trzecie łączą zasoby aby ulepszać lub tworzyć nowe produkty lub usługi;
 Dystrybucja - partnerzy kierują klientów między sobą w zależności od rodzaju świadczonych usług.
Według Deloitte, instytucje finansowe (w tym banki) znacznie częściej współpracują niż konkurują z podmiotami
FinTech, a niektóre szacunki sugerują, że 82% dostawców usług finansowych spodziewa się zacieśnienia współpracy w
zakresie FinTech w ciągu najbliższych kilku lat; takie strategiczne relacje mogą być równie korzystne dla obu stron
(Prove, 2021):
 Banki mają możliwość zwiększenia przychodów i świadczenia większej liczby usług bez konieczności
podejmowania dodatkowego ryzyka lub zwiększania personelu.
 FinTechy uzyskują dostęp do bazy lojalnych klientów; mogą korzystać z bogatego doświadczenia banków w zakresie
usług finansowych.
Z kolei według publikacji „Strategic Alliances between Banks and Fintechs for Digital Innovation: Motives to
Collaborate and Types of Interaction”, najważniejszym motywem dla banków jest outsourcing. Respondenci wskazali,
że banki starają się unikać wykorzystywania własnych zasobów na nowe i ryzykowne innowacje, oszczędzają koszty,
ponieważ „mniejsze firmy zatrudniające tylko kilku pracowników mogą produkować znacznie taniej i osiągać [...]
atrakcyjniejsze ceny na rynku” (Klus et. al., 2019: 9). Wśród innych motywów wymienia się m.in.: przyspieszanie
procesów generowania innowacji, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, uczenie się od fintechów metod
rozwiązywania problemów (Ibidem: 9-11). Dostępne publikacje nie koncentrują się jednak na crowdfundingu.
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Metoda badawcza
Proponowana metoda badawcza jest analogiczna jak w autorskiej pracy (Dziuba, 2022). Dokonano identyfikacji
platform crowdfundingu wykorzystywanych przez banki (również challenger banki i neobanki), a rozważania
poszerzono o kasy oszczędnościowe i unie kredytowe. Wykorzystywano m.in. dostępne źródła danych, w tym portali
informacyjnych, czy agregatorów informacji finansowych (w zakresie problematyki fintech), np. ZltyMelon.sk, czy
Tracxn.com (wykazy alternatywnych rynków finansowych według krajów świata). Statystyki pozyskiwano według stanu
na dzień 30 listopada 2021 roku.
Modele biznesowe. tworzenie relacji bank-platforma crowdfundingu
Banki, aby lepiej obsługiwać klientów i poszerzać udział rynkowy mają w dyspozycji różne strategie biznesowe –
mogą realizować przedsięwzięcia crowdfundigu we włanym zakresie, bądź zleceć je zewnętrznym podmiotom w
formie outsourcingu: mogą dokonać implementacji własnego, wewnątrz-korporacyjnego systemu crowdfundingu
(zwłaszcza pożyczkowego), albo też wykupić zewnętrzny system, stając się jego właścicielem lub współwłaścicielem;
“odwrotną” strategią jest wykup banku przez platformę crowdfundingu; jednak najczęściej banki wchodzą w
strategiczne relacje partnerskie z zewnętrzną platformą (do realizowania własnych lub innych projektów), w tym mogą
np. dofinansowywać platformę w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.
Do rozważań wybrano wpierw rynek USA z wielością przedsięwzięć crowdfundingu bankowego. Dominujący jest tu
model, w którym tworzone są strategiczne relacje partnerskie z zewnętrznymi platformami pożyczkowymi. Takie
relacje mogą być realizowane w różny sposób; spośród licznych przykładów wskazuję na następujące: iii
 partnerstwo platform Lending Club i Prosper z WebBank (pożyczki są tu wpierw inicjowane przez bank
internetowy, a następnie odsprzedawane do LendingClub lub Prosper);
 współpracę Prosper z Radius Bank - dzięki temu Bank mógł oferować pożyczki konsumenckie bezpośrednio za
pośrednictwem platformy;
 relacje partnerskie platform (pożyczkowych) z konsorcjami bankowymi, co zwiększa siłę oddziaływań rynkowych;
np. system Prosper (prosper.com) nawiązał współpracę z Western Independent Bankers, grupą banków
funkcjonujących w kilkunastu stanach USA;
 współpracę JP Morgan Chase z platformą OnDeck Capital, globalnym rynkiem pożyczek na rynkach USA, także
Kanady i Australii; platforma umożliwia m.in. szybsze i tańsze przetwarzanie wniosków pożyczkowych;
 nawiązanie współpracy Union Bank z LendingClub.com, poprzez którą bank udziela pożyczek; oba podmioty
wspólnie tworzą produkty kredytowe, użyteczne dla każdego z nich iv;
 współpracę systemu Avant z Regions Bank; bank wykorzystuje Avant, aby oferować pożyczki swoim klientom;
udziela pożyczek konsumentom i uiszcza dla Avant opłatę za korzystanie z ich platformy technologicznej;
 Regions Bank nawiązał też współpracę z platformą Fundation; umożliwiło to ubieganie się o pożyczkę za
pośrednictwem Fundation, ale i pozwala pożyczkobiorcom na dostęp do oferty bankowej – te pożyczki (w
zależności od rodzaju i kwoty) są gwarantowane przez platformę lub bank;
 uzyskiwanie licencji bankowych przez platformy pożyczkowe; np. w 2020 roku amerykański internetowy
pożyczkodawca Square (squareup.com) uzyskał zgodę Federal Deposit Insurance Cosporation na funkcjonowanie
jako banku;
 wchodzenie na inne rynki; np. amerykańska platforma Kabbage (wraz z umową z Santander UK) weszła na rynek
brytyjski; wśród innych porozumień, które zawarła Kabbage wymienia się m.in. partnerstwo z ING (dostęp do
rynku w Hiszpanii), czy wspomniane już partnerstwo ze ScotiaBank (wejście na rynki Meksyku i Kanady).
Spotykamy też inne strategie biznesowe (por. dalsze rozważania):
 partnerstwo “polecające” (referral partnership) – tzn. kierowanie pożyczkodawców do banku lub platformy;
 wdrażanie jednolitego systemu oprogramowania innej firmy (Software-as-a-Service) w grupie banków – typowymi
przykładami są oferty Biz2Credit, Upstart, czy Roostify;
 wykup udziałów platformy przez bank, a z drugiej strony - wykup udziałów banku przez platformę pożyczkową.
Strategia partnerstwa “polecającego”
Typową strategią jest partnerstwo “polecające” (referral partnership), tzn. “przekierowywanie” pożyczkodawców do
banku lub platformy. To podejście – wydawałoby się być sprzeczne z intuicją – gdzie banki kierują klientów do
zewnętrznej platformy w celu uzupełnienia braków w ich ofercie; jednak taka forma partnerstwa dla banków wiąże się
z szeregiem korzyści, m.in. poprawia jakość obsługi klienta, wypełniając luki produktowe za pomocą zewnętrznych
usług, a opłaty za „polecenie” mogą być również dodatkowym źródłem przychodów (Prove, 2021).
Przykładem jest współpraca Lending Club z BancAlliance v, konsorcjum banków - są one w stanie inwestować
bezpośrednio w pożyczki LendingClub i kierować pożyczkobiorców poszukujących pożyczki bezpośrednio do
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LendingClub. Dzięki tej współpracy, lokalne banki stowarzyszone w ramach BancAlliance mogły oferować swoim
klientom dostęp do pożyczek konsumenckich za pośrednictwem platformy Lending Club; celem tej inicjatywy jest
zapewnienie bankom i ich klientom dostępu do korzyści płynących z niskiego kosztu operacji realizacji na platformie
Lending Club, w połączeniu z niskim kosztem kapitału banków, aby móc obniżyć koszty kredytu dla konsumentów
(LendingClub, 2015). Jak m.in. wskazał Brian Graham, dyrektor generalny Alliance Partners, „BancAlliance
umożliwia bankom społecznościowym konkurowanie na atrakcyjnych rynkach kredytowych, które są zwykle
kontrolowane przez największe banki” (Ibidem). Mark Pitkin, prezes Sugar River Bank (w ramach BancAlliance)
stwierdził, że „Dzięki współpracy z Lending Club za pośrednictwem BancAlliance, nasz bank może oferować klientom
dostęp do produktu, a jednocześnie nabywać aktywa, które oferują wyższy zwrot niż wiele alternatyw" (McCreadie,
2015). Z kolei Renaud Laplanche, założyciel i dyrektor generalny Lending Club, dodał: „Banki wspólnotowe są siłą
napędową amerykańskich społeczności. Ten program pomoże wyrównać szanse z bankami krajowymi, oferując swoim
klientom przystępne dla konsumentów pożyczki. udostępnienie niskich kosztów działalności LendingClub bankom
społecznościowym, z większą korzyścią dla ich klientów” – i dalej – „transakcja jest okazją do uzyskania dostępu do
klientów, którzy niekoniecznie znaleźliby nas inaczej”vi (Ibidem).
Odnośnie „przekierowywania” - banki kierują klientów, którzy nie mieszczą się w ich ofercie produktów lub
parametrach kredytowych, do zewnętrznego pożyczkodawcy, aby zapewnić alternatywny produkt pożyczkowy, który
odpowiada potrzebom klienta, albo też zewnętrzni pożyczkodawcy tworzą aktywa i sprzedają je bankom. W
pierwszym przypadku, zaletą dla banków są dodatkowe przychody z opłat za „przekierowanie”, przy bardzo niskich
nakładach z góry, zaś dla klientów, których bank nie może obsłużyć, skierowanie umożliwia zaspokojenie potrzeb
klienta poprzez zaoferowanie alternatywnej opcji. Zainteresowanie modelem „przekierowywania” jest mieszane.
Badanie ABA wykazało zainteresowanie na poziomie 53% w przypadku pożyczek konsumenckich, 57% pożyczek dla
małych firm oraz 53% kredytów hipotecznych, z nieco wyższym odsetkiem wśród mniejszych banków. Zob. (ABA
Banking, 2018).
Systemy Software-as-a-Service. Biz2Credit, upstart i roostify jako studia przypadku
W tym podejściu systemy pożyczkowe licencjonują lub sprzedają swoją podstawową technologię bankom. Platformy
crowdfundingu realizujące usługę Software-as-a-Service (SaaS) pozwalają bankom oferować klientom kompleksowe
rozwiązania w zakresie pożyczek, bez inwestowania w dedykowaną infrastructure i technologię; jak wskazuje raport
ABA Banking (2018):
 Koszt wdrożenia jest relatywnie niski w porównaniu z opracowaniem rozwiązania przez bank we własnym zakresie;
 Banki mogą oferować nowe produkty i usługi pod własną marką, zwiększając w ten sposób wartość marki;
 Technologia oprogramowania umożliwia bankom szybkie dostosowywanie platformy do własnych strategii.
W ankiecie ABA (Ibidem), 71% respondentów stwierdziło, że ich bank jest zainteresowany korzystaniem z zewnętrznej
platformy pożyczkowej; liczba ta była jeszcze wyższa (79%) w przypadku większych banków, tych z aktywami powyżej
1 miliarda USD.
Biz2Credit jest platformą z siedzibą główną w Nowym Jorku – to jeden z większych pożyczkodawców dla sektora MSP
w USA; system wdrożono w roku 2007. Udzielane są tu pożyczki dla małych firm, z zakresu 25 tys. USD – 6 mln. USD.
Według danych biz2credit.com, na platformie ufundowano ponad 200 tys. projektów, na łączną kwotę ponad 7
miliardów USD. Biz2Credit oferuje system white-label Biz2X. Platforma nawiązała współpracę z szeregiem banków
(głównie z USA), m.in. z HSBC Bank USA (us.hsbc.com), Citigroup (citigroup.com), Customers Bank
(customers.com), Popular Bank (popularbank.com), TD Bank (td.com), Solvay Bank, First Home Bank, także z innymi
bankami np. Kanady (HSBC Canada), Portoryko (Puerto Rican Banco Popular, Oriental Bank), Indii (Kotak Mahindra
Bank, ICISI Bank, Ltd.), Wielkiej Brytanii (Standard Chartered), czy Australii (Macquarie Group), implementując tam
system SaaS. Implementacje w bankach miały miejsce dopiero w klku ostatnich latach, poza tym, wdrożeń dokonywano
i w innych typach obiektów gospodarczych. Zatem zgrubnie szacowana wartość zgromadzonego kapitału przez banki z
rynku USA (wdrażające Biz2X) to ponad 2 miliardy USD (tj. ok. 2 mld euro).
Platforma generuje szereg korzyści ekonomicznych; oprócz w./wym., m.in. implikuje istotną redukcję czasu realizacji
zatwierdzeń wniosków kredytowych z 7-10 dni do zaledwie 24-48 godzin, z wykorzystaniem metody AI/ML (Artificial
Intelligence / Machine Learning),. Za pośrednctwem systemu Biz2X możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na
zatwierdzenie wniosku kredytowego. W tradycyjnej procedurze bankowej w przetwarzanie wniosku kredytowego
zaangażowanych jest wiele działów, co może skutkować długim czasem realizacji. System poprawia wydajność procesu
składania wniosków kredytowych, co skutkuje kilkukrotnym skróceniem czasu realizacji (Biz2Credit, 2021).
Stosowanie metody AI/ML Amazon Rekognition umożliwia np. automatyzację analizy informacji o klientach. Proces
rozpoczyna się od momentu złożenia wniosku kredytowego, który zawiera m.in. informacje “Know Your Customer”;
dane można zweryfikować za pomocą internetowego interfejsu API. Biz2Credit wykorzystuje również własny model
AI/ML do określania zdolności kredytowej wnioskodawców na podstawie wyciągów bankowych lub danych
transakcyjnych; model szacuje przychody, wydatki i sezonowość wnioskodawcy, generując analizę cash flow, co
wylicza ryzyko kredytowe przedsiębiorstwa. Biz2Credit twierdzi, że ich wskaźnik złych pożyczek stanowi jedną trzecią
standardu branżowego, co pozwala bankom korzystającym z platformy Biz2X na udzielanie większej liczby kredytów
przy mniejszym ryzyku (Ibidem). W tradycyjnym modelu bankowym proces kredytowania jest kosztowny dla banku, a
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dla klienta związany jest z wypełnianiem licznych dokumentów papierowych. Biz2X w sposób znaczący usprawnia ten
proces (Biz2Credit, 2019).
Systemy Software-as-a-Service oferowane są przez licznych dostawców oprogramowania. Typowym przykładem jest
także platforma pożyczkowa Upstart, funkcjonująca od roku 2012; według danych z witryny upstart.com, udzielono
pożyczek na kwotę 13.6 miliarda USD. Platforma bazuje na technologii AI/ML, automatyzującej procesy. Upstart
(upstart.com), wykorzystując technologię white-label “Powered by Upstart”, nawiązała współpracę z licznymi bankami,
uniami kredytowymi, kasami oszczędnościowymi, m.in. z WSFS Bank, Associated Bank, Drummond Community Bank,
Customers Bank, Bank Mobile (filią Customers Bank), Cross River Bank, Berkshire Bank, First National Bank of
Omaha (FNBO), Four Corners Community Bank, First Federal Bank of Kansas City, kasą oszczędnościową Apple Bank
for Savings, z uniami kredytowymi Telhio Credit Union (telhio.org), Kemba Financial Credit Union, BCU Credit Union
(na rynku USA i Portoryko), Abound Credit Union i vii Patelco Credit Union.
Również na metodach AI/ML bazuje system pożyczek hipotecznych Roostify, udostępniany w technologii white-label.
Platformę wdrożono w 2012 roku; według danych systemowych (roostify.com), miesięcznie udzielane są pożyczki na
kwotę 50 miliardów USD. Zidentyfikowano porozumienia Roostify z licznymi bankami, w tym TD Bank, HSBC Bank
US, JP Morgan Chase, Santander Bank (Innoventures), Glacier Bancorp, North American Savings Bank (NASB),
National Bank Holdings, Broadway Bank, Bank of Oklahoma, South State Bank, Webster Bank, NBKC Bank, także ze
spółdzielniami kredytowymi, np. Corporate One Federal Credit Union, czy Financial Resources Federal Credit Union.
Strategia wykupu udziałów
Innym podejściem jest wykup przez banki praw do technologii lub zakup podmiotu trzeciego (tj. zewnętrznej platformy
pożyczkowej) jako całości. Korzyścią dla banków jest oczywiście uzyskanie wyłącznych praw do technologii, która
może dać im przewagę konkurencyjną, szybką ekspansję na nowe rynki i nową bazę klientów, zaś dla platformy oznacza
dostęp do dodatkowego finansowania oraz praktyczną wiedzę na temat rynków finansowych, która pomoże wprowadzać
nowe produkty (Prove, 2021).
Przykłady takich przedsięwzięć - Veritex Community Bank (veritexbank.com) i platforma pożyczkowa North Avenue
Capital, Stearns Bank (stearnsbank.com) i rynek South End Capital, KeyBank (key.com) i system Bolstr; według
zopa.com, Bank of America Merrill Lynch (międzynarodowy oddział bankowości inwestycyjnej) wykupił udziały w
Zopa (zanim jeszcze ta platforma uzyskała licencję bankową), zaś Regions Bank (regions.com) dokonał w 2021 roku
wykupu Sabal Capital Partners, platformy pożyczkowej na rynku nieruchomości.
Z drugiej strony – obserwujemy wykup udziałów banku przez platformę pożyczkową; typowym przykładem jest
Lending Club (lendingclub.com), dokonując zakupu banku internetowego Radius Bancorp, za kwotę 185 mln USD.
Warto też zwrócić uwagę na kupno małego banku kalifornijskiego Golden Pacific Bancorp, Inc. przez platformę
pożyczek konsumenckich i studenckich SoFi (sofi.com) – transakcja opiewała na kwotę 22.3 miliona USD (Pymnts,
2021). Wymieniam również zakup fintechu Zero Financial wraz z jego neobankiem (Level) przez platformę
pożyczkową Avant (avant.com), a takim przykładem jest także wykup indonezyjskiego banku Andara przez system
mikro-kredytów Mercy Corps (mercycorps.org).
Przedsięwzięcia crowdfundingu bankowego w Ameryce Północnej i Południowej - wyniki badań
Oprócz w./wym., liczne inicjatywy wykorzystywania/wdrażania systemów crowdfundingu stwierdzono zwłaszcza w
największych bankach USA, tzw. „Wielkiej 6” (JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup Inc., Wells Fargo, PNC
Financial Services Group Inc., Goldman Sachs). Bank of America współpracuje z platformą pożyczkową Nav
(https://www.nav.com/), systemem ProdigyNetwork.com (dane platformy), a także – zgodnie ze strategią społecznej
odpowiedzialności biznesu - z systemem mikro-kredytów Kiva (kiva. org), jak i platformami charytatywnymi
GlobalGiving (globalgiving.org), Virgin Money Giving, czy UnitedWay; UnitedWay (unitedway.org) jest też w
relacjach partnerskich z Fifth Third Bank, US Bank, Wells Fargo i Mercantile Bank. Bank of America wraz z Pacific
Premier Bank i Bank 34 współpracują z platformą pożyczkową dla rynku nieruchomości CommLoan
(www.commloan.com).
J.P. Morgan (www.jpmorganchase.com) przejął WePay (dostawcę oprogramowania dla platformy GoFundMe), ma
również udziały we własności Prosper.com, współpracując z platformą invoice finance Taulia.com. Bank współpracuje z
filipińską platformą mikro-pożyczek FundKo (www.fundko.com), jest też w relacjach partnerskich z systemami AutoFi
oraz SoFi (dane zltymelon.sk). Wspomniane źródło wymienia również nawiązanie współpracy przez bank inwestycyjny
Goldman Sachs Group, Inc. z systemem pożyczkowym Genesis Capital. Goldman Sachs (www.goldmansachs.com) ma
z kolei udziały we własności kilku platform (Brocc.se, Lendable.co.uk, Bud Exchange, Younited Credit), realizując też
współpracę z rynkami pożyczkowymi (SoFi, Marlette, Earnest), czy z systemem invoice finance Aztec Money
(www.aztecmoney.com). Goldman Sachs jest ponadto inicjatorem wdrożenia platformy pożyczkowej Marcus
(www.marcus.com), dokonując wykupu – za kwotę 2.24 miliarda USD – systemu GreenSky (www.greensky.com).
Wells Fargo (www.wellsfargo.com) jest współwłaścicielem LendingClub.com i Prosper.com. Morgan Stanley & Co.
realizuje współpracę z chińskim rynkiem pożyczkowym Lufax (dane: tracxn.com). Bank PNC z kolei współpracuje z
OnDeck Capital (www.ondeck.com). Szereg banków realizuje strategiczne partnerstwo, według strategii Corporate
Social Responsibility, z systemem mikro-kredytów GrameenAmerica (www.grameenamerica.org), a są to: Bank of the
West, Citi, JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo, Union Bank, Silicon Valley Bank i US Bank. Citibank współpracuje z
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Kiva (www.kiva.org), Lending Club (www.lendingclub.com) i YieldStreet (www.yieldstreet.com), dokonując też
implementacji systemu „Bridge built by CitiSM” (www.citigroup.com); ten “most” umożliwia małym i średnim
przedsiębiorstwom na łatwiejszy kontakt z grupą 23 różnych lokalnych/regionalnych banków viii w celu uzyskania
pożyczki.
Wśród innych przedsięwzięć wymieniam następujące relacje współpracy bank-platforma:
 Inter-American Development Bank i brazylijska platforma Creditas (dane: tracxn.com/) oraz amerykański system
mikro-kredytów Opportunity (www.opportunity.org); Bancorp oraz Investors Bancorp z OnDeck Capital
(www.ondeck.com); Stifel Financial Corp. i OurCrowd (www.ourcrowd.com); Web Bank z Avant (Lichtenwald,
2016) i CAN Capital (www.cancapital.com); WSFS Bank z systemem LendKey (www.lendkey.com) i platformą
SoFi, SoFi z Bancorp Bank (www.thebancorp.com), współpraca NBKC Bank (www.nbkc.com) i Credibility Capital,
Fifth Third Bank z platformą ApplePie Capital (www.applepiecapital.com), Farm Bureau Bank z systemem Street
Shares (www.streetshares.com);
 liczne formy współpracy Celtic Bank (www.celticbank.com) - z Kabbage, Square Capital, Blue Vine, Stripe Capital,
Fundera i OnDeck Capital; również porozumienia Cross River Bank (www.crossriver.com), w tym z platformmi
pożyczkowymi Affirm, Upgrade, Marlette, Rocketloans, SeedFi, Bestegg i Freedom plus; współpraca Upgrade
(www.upgrade.com) z WebBank, Blue Ridge Bank oraz Sutton Bank;
 według agregatora informacji ZltyMelon.sk, Citizens Bank jest w relacjach partnerskich z Fundation Group LLC,
HSBC USA z platformą Avant, a chiński pożyczkodawca Yirendai z bankiem Goldman Sachs; HSBC USA
(hsbc.com) nawiązał też współpracę z NepFin, a LendingClub z Titan Bank oraz Congressional Bank;
 współpraca Funding Circle (www.fundingcircle.com) z Congressional Bank i Intrust Bank, także z grupą banków
Western Bankers Association; relacje partnerskie New Resource Bank, Pacific Mercantile Bank oraz Amalgamated
Bank z P2Binvestor (www.p2binvestor.com), platformy Prosper i BBVA USA (www.bbvausa.com), Lead Bank
(www.lead.bank) z LoanMe, TD Bank (www.td.com) z platformami Amount i Avant; współpraca banku USAA
(www.usaa.com) z systemem StreetShares, Ameriprise Financial (www.ameriprise.com) z platformą pożyczek
hipotecznych Embrace Home Loans, także SouthEast Bank (www.southeastbank.com) z systemem pożyczek
studenckich ReliaMax; relacje partnerskie system Smart Biz (www.smartbizloans.com) z kilkoma bankami, m.in.
Seacoast Bank, Customers Bank, Tab Bank;
 wdrożenie systemu pożyczkowego przez Flagstar Bank (www.flagstar.com), implementacja “Commercial Lending
Center SuiteTM” przez Guilford Savings Bank (Guilford, 2020), także platformy donacyjnej Uncommon Giving Corp.
przez CrossFirst Bank (www.crossfirstbank.com); Burling Bank z Chicago wykorzystuje system pożyczkowy whitelabel Akouba (ABA Banking, 2018);
 federalna unia kredytowa Navy Federal Credit Union (www.navyfederal.org) dokonała implementacji platformy
kredytów hipotecznych Homesquad, natomiast federalna unia kredytowa PenFed (www.penfed.org), tj. Pentagon
Federal Credit Union, współpracuje z systemami pożyczkowymi CRIF Select oraz Loanpal.
Na kontynencie Ameryki Północnej zidentyfikowano liczne przedsięwzięcia crowdfundingu bankowego, choć „tylko”
13 w Kanadzie. Wymieniam tu współpracę National Bank of Canada (www.nbc.ca) z platformą Ulule, Bank of Montreal
(www.bmo.com) z systemem pożyczkowym Blend, Banque Nationale (www.bnc.ca) z platformą Thinking Capital, czy
Canadian Imperial Bank of Commerce (www.cibc.com) z platformami ProdigyNetwork (www.prodigynetwork.com),
Thinking Capital (www.thinkingcapital.ca) oraz Borrowell (www.borrowell.com). Alterna Bank (www.alternabank.ca)
współpracuje z systemami pożyczkowymi Thinking Capital i Lendful, a HSBC Bank Canada (www.hsbc.ca) z
Biz2Credit. Z kolei ScotiaBank (Bank of Nova Scotia), jeden z większych banków kanadyjskich, nawiązał strategiczne
partnerstwo z platformą Kabbage, co umożliwiło również wejście na rynek Meksyku (ScotiaBank Mexico). Kasa
oszczędnościowa Coast Capital Savings (www.coastcapitalsavings.com) jest w relacjach partnerskich z OnDeck Capital,
a unie kredytowe First West Credit Union (www.firstwestcu.ca) i Conexus Credit Unionix z systemem pożyczkowym
Grow. Nieliczne implementacje stwierdzono w Meksyku: platforma Credijusto współpracuje z Credit Suisse Mexico
(dane: tracxn.com), a dodatkowo (www.credijusto.com) dokonała wykupu Banco Finterra, banku specjalizującego się w
finansowaniu małego biznesu i sektora rolnictwa; w rezultacie przekształciła się w neobank. Również nieliczne były
przedsięwzięcia w Ameryce Środkowej (traktowanej jako południowa część Ameryki Północnej: Bahamas Development
Bank (www.bahamas.gov.bs) współpracuje z systemem inwestycyjnym typu equity-based ArawakX.com; w Oriental
Bank (OFG Bancorp) z Portoryko (www.ofgbancorp.com) dokonano wdrożenia systemu white-label Biz2X, zaś OFG
Bancorp współpracuje z Upsstart (www.upstart.com).
Z kolei w Ameryce Południowej/Łacińskiej zidentyfikowano zaledwie trzy takie inicjatywy: Dale Impulso chilijskiego
banku BCI – Banco de Crédito (www.bci.cl) to platforma sponsorska typu przedsprzedaży; brazylijski Banco Bradesco
(www.bradesco.com.br) wykupił większość udziałów w platformie pożyczkowej PRA Goup, zaś Banco Votorantim
(www.bv.com.br) wykupił system pożyczkowy Just.
W obu Amerykach stwierdzono liczne przedsięwzięcia crowdfundingu bankowego, ale są to przede wszystkim (w
ponad 90%) relacje partnerskie bank – platforma; dla takich inicjatyw nie było zwykle możliwości pozyskania danych
(jedynym kontrprzykładem jest Biz2Credit). Wdrożenia systemów wewnętrz-bankowych były jedynie jednostkowe –
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ich implementacji dokonano zwykle w ostatnich miesiącach, więc dla takich przedsięwzięć nie uzyskiwano z założenia
statystyk. Różne przejęcia były nieliczne; przykładowo, Regions Bank w roku 2021 wykupił platformę Sabal Capital
Partners, poprzez którą do czasu oficjalnego przejęcia (dn. 1 grudnia) uzyskano 0 USD.
Ograniczenia metody badawczej
Metoda badawcza umożliwia realizację zakładanych celów, ale wiążą się z nią ograniczenia. A mianowicie: uzyskiwanie
statystyk zależne jest od dostępu do danych; liczne platformy crowdfundingu w ogóle nie udostępniają danych, a zatem
prezentowane wyniki badań mają charakter szacunków; wyniki badań odnoszą się jedynie do wyznaczonego punktu
czasowego (31 listopada 2021r.); w rozważaniach przyjęto kilka założeń, a zatem z pola widzenia eliminowane są
niektóre implementacje (np. bazujące na kryptowalutach).
Podsumowanie. perspektywy dalszych badań
W artykule wydzielono segment crowdfundingu bankowego na wybranych kontynentach i dokonano jego
oszacowania. W obu Amerykach łącznie zidentyfikowano 207 inicjatyw crowdfundingu w bankach. Dominujący w
tym udział stwierdzono w USA: 186 takich przedsięwzięć x. To znaczący segment rynkowy, np. w relacji do 229
inicjatyw, ale realizowanych aż w 24 krajach europejskich (Dziuba, 2022). Uwypuklono stosowane strategie
biznesowe. Jak wykazano, implementacja wewnętrznych platform crowdfundingu w bankach jest nieliczna. Równie
nieliczne są fuzje i przejęcia, zwłaszcza platform pożyczkowych przez banki; spotykamy też przejęcia banków przez
platformy (przykładem jest strategia LendingClub.com). Odrębną startegią jest uzyskiwanie licencji bankowych przez
systemy p2p lending. Dominuje współpraca (w różnym zakresie) instytucji finansowych z zewnętrznymi systemami
crowdfundingu – banki realizują tu w szczególności własne projekty; współpraca m.in. wynika ze strategii Corporate
Social Responsibility. Biorąc pod uwagę model biznesowy crowdfundingu, najliczniejsze są systemy pożyczkowe.
Występują ponadto modele charytatywne, inwestowania w akcje (w tym na rynku nieruchomości), mikro-pożyczek,
hybrydowe, typu invoice finance, a platformy sponsorskie są najmniej liczne – zidentyfikowano zaledwie kilka takich
przedsięwzięć.
Literatura naukowa na temat pomiaru rozmiarów segmentu rynkowego crowdfundingu bankowego jest jedynie
cząstkowa, a zatem prowadzenie takich badań jest celowe.
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Przypisy
i

W autorskiej publikacji (Dziuba, 2022) dokonano oszacowania rozmiarów segmentu crowdfundingu bankowego na
kontynencie europejskim.
ii
API – interfejs programowania aplikacji.
iii
Dobór przykładów z pracy (Lichtenwald, 2016), za wyjątkiem innych wskazań.
iv
Zob. (Michaels, 2015).
v
BancAlliance (bancalliance.com) to konsorcjum obecnie ponad 250 banków.
vi
Uwypuklenie od autora (D.T. Dziuba).
vii
Zob. CBinsights (2021). https://www.cbinsights.com/.
viii
Są to: Citizens Trust Bank, Bancorp South, FNBO, Colony Bank, Optus Bank, First Bank, 5 Star Bank, Carver State
Bank, Independent Financial, Vantage Bank Texas, Bank OZK, Unity National Bank, Atlantic Capital, Liberty Bank, JD
Bank, M&F, Citiwide Banks, First Horizon, First Internet Bank, First Farmers, Continental Bank, United Bank of
Philadelphia, Commonwealth National Bank (informacje pozyskane ze strony: https://www.icg.city.com).
ix
Zob. (Badour et. al., 2017).
x
Do rozważań włączono banki integrowane przez platformę „Bridge” Citibanku. Nie rozpatrywano jednak konsorcjum
BancAlliance (grupującego ponad 250 banków), a także Western Independent Bankers (relacje z systemami Prosper oraz
Funding Circle), wraz z ok. 150 bankami.
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