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Wstêp
Kryzys na rynkach finansowych, maj¹cy swoje Ÿród³o w rynku kredytów hipotecznych subprime w Stanach Zjednoczonych poprzez efekt zara¿enia (contagion effect) przeniós³ siê do gospodarki realnej i spowodowa³
znacz¹ce os³abienie aktywnoœci gospodarczej w wielu pañstwach œwiata,
w tym w Europie. Okres dobrej koniunktury na rynku nieruchomoœci
mieszkaniowych, spotêgowany okresem du¿ej dostêpnoœci do pieni¹dza
poprzez system bankowy i dobrej koniunktury na rynku kredytów hipotecznych przyspieszy³ dynamikê wzrostu rodz¹cej siê dopiero bran¿y doradców finansowych w Polsce. Jednak kryzys na rynkach finansowych
przerwa³ dobr¹ passê w dzia³alnoœci konsultantów finansów osobistych
(personal finance planners) w Polsce. Niniejszy artyku³ ma na celu przedstawienie kana³ów oddzia³ywaniu kryzysu finansowego na dzia³alnoœæ spó³ek doradztwa finansowego, tworz¹cego m³ody, perspektywiczny segment poœrednictwa finansowego w Polsce. W artykule wykorzystano
literaturê dotycz¹c¹ kryzysu finansowego i piœmiennictwo dotycz¹ce rynku doradztwa finansowego. Pos³u¿ono siê metod¹ analizy literatury,
analizy przypadków i aktów prawnych. Hipoteza artyku³u opiera siê na
przypuszczeniu, ¿e kryzys finansowy wywar³ ogromny wp³yw na rynek
doradztwa finansowego w Polsce, przyspieszy³ jego restrukturyzacjê
i sta³ siê weryfikatorem przyjêtych strategii dzia³ania przez spó³ki wchodz¹ce na rynek w ró¿nych okresach.

1. Bran¿a doradztwa finansowego w Polsce przed kryzysem
finansowym – tendencje rozwojowe rynku
Nie opisuj¹c szczegó³owo genezy rynku doradztwa finansowego
w Polsce1 – bo nie taki jest cel artyku³u – nale¿y wskazaæ, ¿e ten segment
rynku finansowego powsta³ oddolnie, z inicjatywy i dziêki zapobiegliwo*
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1 Wiêcej na temat ciekawej historii rynku doradztwa finansowego w Polsce zob. tak¿e
[Waliszewski, 2010a].
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œci kapita³u prywatnego (g³ównie instytucji finansowych jako dostawców
kapita³u i by³ych pracowników banków/instytucji finansowych/konsultantów biznesowych jako dostawców know-how i twórców modelu biznesowego dzia³ania) jako odpowiedŸ na rodz¹ce siê potrzeby ze strony
klientów indywidualnych wsparcia ich fachow¹ wiedz¹ w procesie analizy coraz wiêkszej liczby ofert instytucji finansowych i wyboru optymalnej. Powstaniu bran¿y doradców finansowych w Polsce nie towarzyszy³a równie¿ odpowiednia infrastruktura prawna, która okreœla³aby
zakres praw i obowi¹zków doradców finansowych, wymaganej wiedzy
i doœwiadczenia, standardów zawodowych, zasad dostêpu do dzia³alnoœci (zasad licencjonowania spó³ek doradztwa oraz nadzoru ich dzia³alnoœci) i zasad dostêpu zawodu doradcy finansowego (certyfikacji osób
zajmuj¹cych siê konsultingiem finansów osobistych).
Mo¿na równie¿ wskazaæ, ¿e powstanie i rozwój bran¿y doradców finansowych w Polsce by³ niejako kontynuacj¹ sukcesów rynkowych i du¿ej popularnoœci segmentu poœredników kredytowych – dzia³aj¹cych
w Polsce od koñca lat 80. XX w. i bêd¹cych dla banków detalicznych
i uniwersalnych znacznym kana³em dystrybucji kredytów z segmentu
consumer finance2. W ci¹gu kilku lat dzia³ania rynku doradztwa finansowego wykszta³ci³ siê segment kilku wiod¹cych spó³ek w bran¿y (Open
Finance, Expander, Dom Kredytowy Notus).
Samo planowanie finansowe mo¿na zdefiniowaæ jako czêœæ procesu
zarz¹dzania finansami osobistymi obejmuj¹ca proces planowania wydatków konsumpcyjnych, inwestycji i pozysowania œrodków (finansowania)
w celu optymalizacji sytuacji gospodarstwa domowego (lub osoby indywidualnej). W okresie boomu na rynku nieruchomoœci mieszkaniowych
i ekspansji na rynku kredytów hipotecznych popyt na us³ugi doradztwa
kredytowego œwiadczone przez spó³ki doradztwa finansowego wzrasta³
w miarê zwiêkszania siê liczby banków-oferentów kredytów hipotecznych oraz subtelnych ró¿nic miêdzy tymi ofertami. Doradcy finansowi
stali siê dla banków wa¿nym kana³em dystrybucji kredytów hipotecznych, a niekiedy równie¿ w ramach sprzeda¿y krzy¿owej (cross-selling)
produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i emerytalnych, szcze-

2

Wiêcej na temat genezy i rozwoju rynku poœredników kredytowych w Polsce zob. tak¿e
[Waliszewski, 2010c].
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gólnie gdy banki oferowa³y finansowanie przy wskaŸniku LtV3 na poziomie nawet 130%. Równie¿ nale¿y wskazaæ, ¿e doradcy finansowi w Polsce w znacznej mierze proponowali swoim klientom kredyty hipoteczne
w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich, bez nale¿ytej analizy ryzyka walutowego oraz uœwiadomienia klienta o zagro¿eniach.
Dopiero wejœcie w ¿ycie tzw. Rekomendacji S ukróci³o tê praktykê4. Rysunek 1 przedstawia kszta³towanie siê sprzeda¿y kredytów hipotecznych
w Polsce w latach 2004-2012.
Rysunek 1. Wartoœæ nowo udzielanych kredytów hipotecznych przez banki
w Polsce (w mld z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [www.zbp.pl, dostêp dnia 27.08.2013].

W okresie dynamicznego rozwoju bran¿y doradców finansowych
w Polsce mo¿na wyró¿niæ kilka znacz¹cych tendencji rozwojowych i zjawisk:
1) powstanie doradców finansowych z oddolnej inicjatywy wi¹za³o siê
z koniecznoœci¹ wy³o¿enia du¿ych œrodków finansowych na ich rozwój, co implikowa³o zwi¹zki kapita³owe miêdzy doradcami a instytucjami finansowymi – dostawcami kapita³u,

3

LtV (loan to value) – wskaŸnik obrazuj¹cy stosunek kredytu (bie¿¹cego zad³u¿enia) do
wartoœci rynkowej zabezpieczenia. Banki, oferuj¹c kredyty przy wskaŸniku LtV powy¿ej
100%, umo¿liwia³y wykorzystywanie nadwy¿ki finansowej na dowolny cel, w tym równie¿ programy lokacyjne, plany systematycznego oszczêdzania i fundusze inwestycyjne. Przy wskaŸniku LtV powy¿ej 100% bank w praktyce nie posiada³ zabezpieczenia na tê
nadwy¿kê (liczono, ¿e wartoœæ rynkowa nieruchomoœci wzroœnie, co spowoduje obni¿enie wskaŸnika LtV).
4
Rekomendacja S dotycz¹ca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, obowi¹zuje od 1 lipca 2006 r., [Rekomendacja S..., 2013].
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2) us³uga doradztwa finansowego jest bezp³atna dla klienta, a doradcy
op³acani s¹ z prowizji uzyskiwanej od instytucji finansowej,
3) brak ograniczeñ w dostêpie do zawodu doradcy finansowego,
4) niska jakoœæ us³ug doradców finansowych,
5) brak standaryzacji w zakresie obs³ugi klienta przez doradców finansowych,
6) brak nadzoru ze strony pocz¹tkowo nadzoru bankowego ze strony
Komisji Nadzoru Bankowego (KNF), a obecnie nadzoru finansowego
ze strony KNF nad bran¿¹ doradztwa finansowego w Polsce,
7) dywersyfikacja oferty doradców finansowych od doradztwa kredytowego w kierunku doradztwa inwestycyjnego, ubezpieczeniowego,
emerytalnego i transakcyjnego (rozliczeniowego),
8) zainteresowanie bran¿¹ doradztwa funduszy inwestycyjnych np: Expander – fundusze private equity, Innova Capital, Finamo – Meritum
FIZ, licz¹cych na wysoki zwrot z dokonanej inwestycji,
9) nienad¹¿anie regulacji prawnych za rozwojem doradców finansowych – jedyne regulacje dotycz¹ce dzia³alnoœci doradców to:
– przepisy o outsourcingu bankowym wprowadzone w ustawie prawo bankowe z 2004 r.,
– przepisy wprowadzaj¹ce dyrektywê MIFID, które w Polsce obowi¹zuj¹ od kwietnia 2010 r.,
– ustawa o kredycie konsumenckim z maja 2011 r. 5,
10) rozwój iloœciowy instytucji doradztwa finansowego w zakresie: liczby
placówek (w³asnych i partnerskich), liczby doradców pracuj¹cych
(w placówkach w³asnych i partnerskich), liczby banków i instytucji finansowych wspó³pracuj¹cych, liczby i wartoœci sprzedanych us³ug
finansowych,
11) wzrost roli doradców finansowych na rynku us³ug finansowych – dla
banków, towarzystw ubezpieczeñ i towarzystw funduszy inwestycyjnych – œwiadczyæ mo¿e o tym wzrost udzia³u doradców finansowych
w nowo udzielanych kredytach hipotecznych – o ile w 2004 r. by³o to
8%, o tyle pod koniec 2012 r. ju¿ 34%,

5

Na poziomie europejskim planowane jest wprowadzenie dyrektywy w sprawie umów
zwi¹zanych z nieruchomoœciami mieszkalnymi w celu harmonozacji rynku kredytów hipotecznych na kszta³t rynku kredytów konsumenckich. Przepisy te bêd¹ w przysz³oœci
mia³y du¿y wp³yw na dzia³alnoœæ doradców finansowych. Wiêcej na ten temat zob. tak¿e
[Barembruch, 2011].
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12) wobec braku regulacji zewnêtrznych bran¿y doradców finansowych
samoregulacja bran¿y – jej wyrazem s¹ organizacje pracodawców
zrzeszaj¹ce instytucje doradztwa finansowego, np. utworzony w czerwcu 2008 r. przez 13 podmiotów z bran¿y Zwi¹zek Firm Doradztwa Finansowego z siedzib¹ w Warszawie,
13) wzrost znaczenia nowoczesnych technik informatycznych w pracy
spó³ek doradztwa finansowego. Przejawia³o siê to na nastêpuj¹cych
p³aszczyznach: wspó³praca doradcy finansowi – banki i instytucje finansowe, wspó³praca doradcy finansowi – klienci (systemy CRM,
specjalne programy informatyczne wspomagaj¹ce doradztwo w zarz¹dzaniu finansami osobistymi np. SmartBox w przypadku spó³ki
Xelion),
14) budowanie przez ca³¹ minion¹ dekadê rozpoznawalnoœci i wizerunku
doradcy finansowego jako nowej instytucji na rynku finansowym
w Polsce, ale tak¿e przekonania klientów do doradców finansowych,
15) doradcy finansowi odegrali ogromn¹ rolê w edukacji Polaków w zakresie kredytów, inwestycji, ubezpieczeñ, produktów emerytalnych,
zwiêkszaj¹c œwiadomoœæ ekonomiczno-finansow¹ polskiego spo³eczeñstwa,
16) spó³ki doradztwa finansowego ze swoimi dzia³ami analitycznymi s¹
aktywnym uczestnikiem dyskusji spo³ecznej na wa¿ne tematy ekonomiczno-finansowe, a tak¿e s¹ znacz¹cym komentatorem zdarzeñ gospodarczych w Polsce i na œwiecie,
17) wdra¿anie przez doradców finansowych innowacji finansowych,
g³ównie w zakresie produktowym.
Rysunek 2 przedstawia rosn¹cy udzia³ doradców finansowych
w sprzeda¿y kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2004-2012. Okres
prosperity na rynku nieruchomoœci mieszkaniowych i na rynku kredytów
hipotecznych nie trwa³ d³ugo, jednak doradcy finansowi, którzy dzia³ali
w tym okresie, w wiêkszoœci osi¹gali wysokie przychody i zyski z prowizji p³aconych przez instytucje finansowe.
Monoproduktowoœæ, czyli koncentracja tylko na oferowaniu kredytów hipotecznych, jako negatywna cecha rynku zosta³a dostrze¿ona
przez zarz¹dzaj¹cych spó³kami doradztwa finansowego, co prowadzi³o
do dywersyfikacji ich dzia³alnoœci poprzez w³¹czenie do oferty produktów ubezpieczeniowych, oszczêdnoœciowych i emerytalnych. Wi¹¿¹ siê
one dla doradców ze sta³ymi dochodami, a nie jednorazow¹ prowizj¹ jak
w przypadku kredytu hipotecznego.
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Rysunek 2. Udzia³ doradców finansowych w sprzeda¿y kredytów hipotecznych w Polsce (w %)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie statystyk spó³ek, danych ZFDF i ZBP.

2. Wp³yw kryzysu finansowego na rynek doradztwa
finansowego – kana³y oddzia³ywania
Kryzys na rynkach finansowych, który mia³ swoje bezpoœrednie
Ÿród³o w rynku kredytów hipotecznych o podwy¿szonym ryzyku (subprime mortgage), a jego poœrednich przyczyn nale¿y poszukiwaæ ju¿ od pocz¹tku XXI w. m.in. w polityce monetarnej Systemu Rezerwy Federalnej
(FRS, Federal Reserve System), w rozwoju rynków finansowych, w tym
innowacji finansowych (instrumenty pochodne, papiery wartoœciowe
emitowane na bazie kredytów subprime), wywo³a³ powa¿ne skutki nie tylko na rynkach finansowych i w sektorze bankowym, ale tak¿e przeniós³
siê do sfery realnej gospodarki, powoduj¹c obni¿enie aktywnoœci gospodarczej. Problemy finansowe banków i ich klientów przenios³y siê na bran¿ê poœrednictwa i doradztwa finansowego, która równie¿ zaczê³a
odczuwaæ kryzys i spadek aktywnoœci. Rysunek 3 przedstawia kszta³towanie siê sprzeda¿y kredytów hipotecznych przez doradców finansowych w okresie 2004-2012, w roku 2009 widoczna jest ujemna dynamika
wzrostu sprzeda¿y w porównaniu z rokiem 2008, a w roku 2012
w porównaniu z rokiem 2011.
Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran¿ê doradztwa
finansowego mo¿na podzieliæ na:
–

kana³ bezpoœredni (oddzia³ywanie poprzez sferê finansow¹) – jest on
zwi¹zany z oddzia³ywaniem szeroko pojêtej sfery finansowej, w tym
sektora bankowego i innych poœredników finansowych oraz rynków
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finansowych, a tak¿e infrastruktury wspomagaj¹cej sprawne dzia³anie systemu finansowego w tym sieci bezpieczeñstwa finansowego (financial safety net) na dzia³alnoœæ spó³ek doradztwa finansowego – ich
wyniki sprzeda¿owe oraz finansowe,
kana³ poœredni (oddzia³ywanie poprzez sferê realn¹) – jest on zwi¹zany z oddzia³ywaniem szeroko pojêtej sfery realnej, w tym dochodów
ludnoœci, zatrudnienia i bezrobocia, aktywnoœci gospodarczej oraz nastrojów spo³ecznych na dzia³alnoœæ spó³ek doradztwa finansowego –
ich wyniki sprzeda¿owe oraz finansowe.

Rysunek 3. Wartoœæ kredytów hipotecznych udzielonych za poœrednictwem
doradców finansowych w Polsce (w mld z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie statystyk spó³ek i danych ZFDF.

Bior¹c pod uwagê oddzia³ywanie kana³u bezpoœredniego i kana³u
poœredniego kryzysu finansowego na bran¿ê doradców finansowych,
w tablicy 1 zaprezentowano elementy sk³adowe oddzia³ywania w ramach ka¿dego z kana³ów.
Wymienione w tablicy sk³adowe oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran¿ê doradców finansowych wskazuj¹, ¿e banki na skutek niepewnej sytuacji znacz¹co zaostrzy³y procedury kredytowe i zwiêkszy³y
koszt pieni¹dza poprzez zwiêkszenie mar¿y, prowizji i op³at, ograniczaj¹c tym samym dop³yw taniego pieni¹dza na rynek nieruchomoœci, co
oznacza³o wiêksz¹ ni¿ dotychczas odrzucalnoœæ wniosków kredytowych.
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Tablica 1. Mechanizm wp³ywu kryzysu finansowego na bran¿ê doradców
finansowych
Kana³ bezpoœredni
(sfera finansowa)

Kana³ poœredni
(sfera realna)

Ograniczenie akcji kredytowej przez banki, Obni¿enie aktywnoœci
w tym w zakresie kredytów hipotecznych gospodarczej – os³abienie
dynamiki wzrostu PKB
Koncentracja przez banki na zwiêkszaniu
efektywnoœci kosztowej oraz
restrukturyzacja zewnêtrznych kana³ów
dystrybucji (w tym renegocjacja umów lub
rozwi¹zywanie umów z doradcami
finansowymi)

Restrukturyzacja zak³adów pracy
maj¹ca na celu obni¿enie
kosztów, wi¹za³a siê ze
zwolnieniami w wielu bran¿ach
gospodarki, co powodowa³o
wzrost bezrobocia

Zwiêkszenie wymogów zdolnoœci
kredytowej przez banki, przez co
nastêpowa³o zwiêkszenie wskaŸnika
odrzuceñ wniosków kredytowych przez
banki

Spektakularne upad³oœci firm
wywo³ane kryzysem
finansowym, opcjami
walutowymi oraz
przekredytowaniem

Bessa na GPW i straty funduszy
inwestycyjnych powodowa³y, ¿e
oszczêdzaj¹cy kierowali swoje nadwy¿ki
finansowe do bezpiecznych form
oszczêdzania – depozyty bankowe,
obligacje skarbowe

Spadek cen mieszkañ, os³abienie
aktywnoœci deweloperskiej,
wyczekiwanie na dalsze spadki,
co powoduje, ¿e liczba transakcji
na rynku nieruchomoœci jest
mniejsza

Wprowadzanie przez nadzór finansowy
kolejnych rekomendacji (S II, T), które
prowadzi³y do jeszcze wiêkszego
zaostrzenia wymogów zdolnoœci
kredytowych potencjalnych
kredytobiorców

Wzrost niepewnoœci co do
przysz³oœci, awersja przed
ryzykiem, odk³adanie decyzji
o zakupie mieszkania
i zaci¹gniêciu kredytu
hipotecznego na póŸniej

Program preferencyjnych kredytów
„Rodzina na Swoim” z dop³atami do
odsetek z BGK, szczególnie w okresie
kryzysu stabilizowa³ popyt na kredyty,
a w pod koniec 2012 r. (wygaszanie
programu) by³ czynnikiem dynamizuj¹cym
akcjê kredytow¹ banków
ród³o: Opracowanie w³asne.

Ponadto banki, koncentruj¹c siê na wewnêtrznych problemach,
w czêœci przypadków zwiêksza³y mar¿ê lub prowizjê dla klientów doradców, a nawet rozwi¹zywa³y umowy z podmiotami zewnêtrznymi, od
których co do zasady trafia³y kredyty obarczone wiêkszym ryzykiem
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i wy¿szym wskaŸnikiem szkodowoœci. Dodatkowo nadzór finansowy,
pocz¹tkowo ze strony Komisji Nazoru Bankowego, a od 2008 r. jako KNF,
dostrzegaj¹c zagro¿enia wynikaj¹ce z d³ugoterminowego zad³u¿ania siê
w walutach obcych, a tak¿e problematykê nadmiernego zad³u¿enia, zarówno krótko-, jak i d³ugoterminowego, wyda³ rekomendacje nadzorcze
skutkuj¹ce zmniejszeniem dostêpnoœci kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych dla Polaków.
Za bardzo wa¿ny czynnik oddzia³ywania kryzysu na bran¿ê doradców finansowych nale¿y wskazaæ ograniczenie zaufania klientów do banków i instytucji finansowych, w tym doradców, a tak¿e wzrost niepewnoœci co do przysz³ej sytuacji gospodarstwa domowego, skutkuj¹cy
wstrzymywaniem siê z podjêciem decyzji zakupowej na rynku nieruchomoœci lub znacznie wyd³u¿aj¹cy proces decyzyjny.
Nale¿y wskazaæ, ¿e wspó³praca banków z doradcami finansowymi
na obecnym etapie ich rozwoju i regulacji dzia³alnoœci, choæ zyskuj¹ca na
znaczeniu i cechuj¹ca siê wieloma pozytywnymi aspektami dla stron
wspó³pracuj¹cych, niesie ze sob¹ równie¿ wiele zagro¿eñ nie tylko dla
poszczególnych banków, ale równie¿ dla ca³ego systemu bankowego6.

3. Dzia³ania dostosowawcze spó³ek doradztwa finansowego
w Polsce w czasie kryzysu finansowego
Wszystkie wymienione czynniki zarówno bezpoœrednie ze strony
systemu finansowego i infrastruktury instytucjonalno-prawnej, jak i poœrednie ze sfery realnej gospodarki wywar³y ogromny wp³yw na dzia³alnoœæ spó³ek doradztwa finansowego w ró¿nych aspektach, pocz¹wszy
od za³o¿eñ strategicznych i koniecznoœæ ich redefinicji, poprzez wewnêtrzne zmiany w instytucjach doradztwa finansowego, a¿ po ich wyniki sprzeda¿owe w zakresie kredytów hipotecznych i produktów inwestycyjnych oraz wyniki finansowe – przychody ze sprzeda¿y i wynik
finansowy. Efekty tych zmian s¹ nadal widoczne. Najwa¿niejsze skutki,
jaki wywo³a³ kryzys finansowy w dzielnoœci krajowych doradców finansowych, by³y nastêpuj¹ce:
–

6

restrukturyzacja spó³ek doradztwa finansowego podyktowana chêci¹
zwiêkszania efektywnoœci dzia³alnoœci, a w niektórych przypadkach
bêd¹ca warunkiem przetrwania spó³ki na rynku. Dotyczy³a ona restrukturyzacji sieci placówek w³asnych i partnerskich, liczby zatrudnionych doradców finansowych,

Wiêcej na ten temat zob. tak¿e [Waliszewski, 2010d].

Kana³y oddzia³ywania kryzysu finansowego na bran¿ê doradztwa...

639

–

konsolidacja bran¿y doradztwa finansowego przejawiaj¹ca siê w fuzjach i przejêciach spó³ek s³abszych funkcjonalnie i kapita³owo przez
spó³ki silniejsze (A-Z Finanse przej¹³ spó³kê Goldenegg, Home Broker
przej¹³ zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa Finamo, spó³ka Doradcy 24 przejê³a spó³kê Creditfield, A-Z Finanse podpisa³y porozumienie o wspó³pracy, które mia³o na celu w przysz³oœci po³¹czenie
spó³ek),

–

upad³oœæ spó³ek doradztwa finansowego (Homest Swiss z Poznania,
A-Z Finanse z Wroc³awia, Money-Expert z Warszawy, Family Finance
z Wroc³awia), która negatywnie oddzia³uje na zaufanie do ca³ej bran¿y i zawodu doradcy finansowego,

–

zmniejszenie koniunktury na rynku nieruchomoœci i kredytów hipotecznych, a tak¿e w zakresie produktów inwestycyjnych doprowadzi³o w wiêkszoœci przypadków, poza nielicznymi wyj¹tkami, do
zmniejszenia przychodów ze sprzeda¿y doradców finansowych,
a w niektórych przypadkach do obni¿enia zysku lub osi¹gniêcia straty,

–

redefinicja za³o¿eñ strategicznych i strategii dzia³ania doradców finansowych poprzez zwiêkszenie nacisku na doradztwo inwestycyjne
oraz poszukiwanie nisz rynkowych i nowych obszarów dzia³alnoœci
spó³ek doradztwa finansowego,

–

poszukiwanie nowych mo¿liwoœci zarobkowania przez doradców finansowych poprzez zdobywanie licencji domu maklerskiego (Dom
Inwestycyjny Xelion), przez co klienci uzyskaj¹ dostêp do kolejnych
produktów, m.in. mo¿liwoœci inwestowania w akcje, obligacje czy
tzw. ETF-y (exchange traded fund) oraz rozszerzanie zakresu us³ug
o doradztwo dla przedsiêbiorstw oraz propozycje nowatorskich rozwi¹zañ na pograniczu rynku nieruchomoœci i inwestycji 7.

4. Rynek doradztwa finansowego w Polsce – prognozy na okres
pokryzysowy
Dyskusja nad kwesti¹ nadzoru doradców finansowych – szczególnie
w okresie po aferze Amber Gold – jest nadal aktualna. Wystêpuj¹ce
obecnie przejawy samoregulacji rynku poprzez zrzeszanie w samorz¹7

Spó³ka Home Broker zaoferowa³a osobom korzystaj¹cym z poœrednictwa przy zakupie
nieruchomoœci, by op³atê, jak¹ ponieœliby z tego tytu³u, zamienili na inwestycjê. Kwota,
jak¹ zarówno kupuj¹cy, jak i sprzedaj¹cy zap³aciliby za poœrednictwo, staje siê tzw.
sk³adk¹ inicjuj¹c¹ w produkcie regularnego oszczêdzania. Produkt inwestycyjny stanowi
lokatê strukturyzowan¹ z 15-letnim horyzontem oszczêdzania. Wiêcej na ten temat zob.
tak¿e [Doradcy finansowi w Polsce..., 2011].
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dach gospodarczych, dobrowolnej certyfikacji dla wype³nienia przez bran¿ê wa¿nej funkcji w zarz¹dzaniu finansami osobistymi Polaków wydaj¹
siê niewystarczaj¹ce. Docelowy system bezpieczeñstwa bran¿y doradców
finansowych powinien obejmowaæ (zob. tabl. 2):
– nadzór i licencjonowanie spó³ek i podmiotów doradztwa finansowego8 ze strony KNF, gdzie elementami branymi pod uwagê by³yby:
odpowiednie wykszta³cenie i przygotowanie zarz¹du spó³ki, odpowiedni poziom kapita³u, doœwiadczenie kierownictwa wy¿szego
i œredniego szczebla w bran¿y finansowej oraz œwiadomoœæ i umiejêtnoœæ zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym, zwi¹zanym z dzia³aniem
ludzi i systemów.
– standaryzacja pracy doradcy finansowego i obowi¹zkowa certyfikacja
osób pracuj¹cych w spó³kach i podmiotach dzia³aj¹cych w bran¿y doradztwa finansowego, obejmuj¹ca sprawdzenie wiedzy, kompetencji
i umiejêtnoœci w zakresie finansów, bankowoœci, rynków finansowych, ryzyka walutowego, stopy procentowej, inwestycyjnego, planowania finansowego, w tym umiejêtnoœci w zakresie optymalizacji
finansów osobistych klienta. Ma ona na celu standaryzacjê dzia³alnoœci doradców finansowych w obszarze finansów osobistych.
Tablica 2. Dwupoziomowy system bezpieczeñstwa bran¿y doradztwa finansowego w Polsce
Poziom I Licencjonowanie spó³ek/podmiotów doradztwa finansowego
przez KNF. nadzór nad spó³kami doradztwa finansowego ze
strony KNF
Poziom II Stworzenie standardu pracy doradcy finansowego i obligatoryjny
system certyfikacji osób pracuj¹cych w spó³kach doradztwa
finansowego realizowany przez KNF lub organizacje samorz¹du
gospodarczego doradców (ZFDF, EFPA Polska, FECIF Polska,
EFFP Polska)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Poza sam¹ regulacj¹ i samoregulacj¹ bran¿y9 potrzebna jest równie¿
edukacja, zarówno po stronie klientów tych instytucji, która ma prowadziæ do wiêkszej œwiadomoœci finansowej, jak i po stronie osób zajmuj¹cych siê doradztwem finansowym.

8

Wiêcej na temat nadzoru i licencjonowania doradców finansowych zob. tak¿e [Waliszewski, 2010b].
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wp³yw kryzysu finansowego na m³od¹ i dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê bran¿ê doradztwa finansowego w Polsce. Wyró¿niono
dwa kana³y oddzia³ywaniu kryzysu finansowego na bran¿ê doradców finansowych – kana³ bezpoœredni zwi¹zany ze sfer¹ finansow¹ – systemem finansowym
i jego infrastruktur¹ instytucjonalno-prawn¹, i kana³ poœredni zwi¹zany ze sfer¹
realn¹ gospodarki. Ponadto wskazano czynniki oddzia³ywuj¹ce na rynek doradztwa finansowego w Polsce w ka¿dym z tych kana³ów. Dokonano równie¿
charakterystyki reakcji spó³ek doradztwa finansowego na zjawiska kryzysowe.
W koñcowej czêœci opracowania podjêto próbê przedstawienia perspektyw rozwojowych bran¿y doradców finansowych w Polsce w najbli¿szej przysz³oœci, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wprowadzenia nadzoru i licencjonowania spó³ek/

9

Wiêcej na temat regulacji i samoregulacji bran¿y doradców finansowych zob. tak¿e
[Waliszewski, 2010a].
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/podmiotów dzia³aj¹cych na rynku doradztwa finansowego, standaryzacji dzia³añ i certyfikacji osób zajmuj¹cych siê doradztwem finansowym.

S³owa kluczowe
kryzys finansowy, doradztwo finansowe, licencjonowanie i nadzór
doradców finansowych, certyfikacja doradców finansowych

Interaction channels of financial crisis on the financial advisory
market in Poland (Summary)
This paper presents the impact of the financial crisis on a young and rapidly
growing financial advisory industry in Poland. It was indicated 2 impact
channels of the financial crisis on the industry’s financial advisers – a direct channel associated with the financial sphere – the financial system and its institutional
and legal infrastructure and indirect channel associated with the sphere of the
real economy. In addition, it was identified factors affecting the financial advice
market in Poland, in each of these channels. Paper include also characteristic of financial advisory companies’ reactions on crisis. In the final part of the paper author attempt to present perspectives of industry financial advisors in Poland in
the near future, with particular emphasis on the introduction of supervision and
licensing company/business operators in financial consultancy.
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financial crisis, financial advisory, licensing and supervision of financial
advisors, certification of financial planners

