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ZMIANY ZACHODZ CE W A CUCHU WARTO CI
INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW DETALICZNYCH

Zmiany, które obserwujemy obecnie w sektorze finansów detalicznych,
mo na okre li  angielskim zwrotem deconstruction in value chain, czyli prze-
budow a cucha warto ci firmy. Proces ten dotyka praktycznie wszystkie
instytucje sektora finansów detalicznych. G ówne si y powoduj ce zmiany
w dotychczasowym a cuchu warto ci to:

rosn ca kompleksowo  rynku � zarówno po stronie poda owej
jak i popytowej. Jest spowodowana rosn cymi potrzebami klienta indywidu-
alnego, jak równie  rosn c  konkurencj , powi kszon  o nowe instytucje
sektora finansów detalicznych.
migracja elementów a cucha warto ci � powstanie nowych i umocnienie
dotychczasowych, s abo rozwini tych, niszowych instytucji. Przejmowanie
dystrybucji produktów finansowych przez instytucje do tej pory nie zaanga-
owane we wspó prac  z sektorem finansów detalicznych, pojawienie si

nowych instytucji finansowych przejmuj cych dystrybucj  wybranych pro-
duktów oraz rozwój nowych form kana ów dystrybucji mo na zaliczy
do jednych z wa niejszych zmian zachodz cych obecnie w sektorze finan-
sów detalicznych.
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ród o: Zestawienie w asne.

Powy szy rysunek przedstawia a cuch warto ci typowej instytucji finan-
sowej, takiej jak bank, czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Posiada ona dwa
g ówne dzia y: produkcji i dystrybucji, w ramach których mo na wyró ni : za-
rz dzanie ryzykiem, zarz dzanie aktywami, zobowi zaniami i p atno ciami.
Dekonstrukcja a cucha warto ci nie polega na rozbiciu tego typowego syste-
mu ka dej du ej instytucji. Proces prowadzi do powstania instytucji finanso-
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wych, które wkraczaj  w jeden z elementów typowego a cucha warto ci.
Instytucje te specjalizuj  si  w jednej niszowej cz ci rynku finansów detalicz-
nych.

1. Rosn ca kompleksowo  rynku

Rynek finansów detalicznych staje si  coraz bardziej z o ony. Jest to
wynik dwóch procesów:

rosn cej ilo ci skomplikowanych produktów finansowych. Z o one
produkty finansowe to odpowied  na wzrastaj c  konkurencj  oraz wynik
powstania instytucji wyspecjalizowanych na zapewnieniu konkretnej potrze-
by klienta. Na rynkach zachodnich obserwujemy eksplozj  produktów ubez-
pieczeniowych, maj cych form  inwestycyjn  oraz powstanie funduszy-
funduszy (funds of funds), w których klient mo e samodzielnie budowa
skomplikowane portfele inwestycyjne, w zale no ci od jego indywidualnych
preferencji. Na rynku detalicznym powstaj  produkty oparte na derywatach,
instrumentach dotychczas wykorzystywanych przez bankowo  inwestycyj-
n . Na rynku polskim ju  cztery instytucje zaoferowa y produkty bazuj ce
na derywatach, by y to: WBK, Kredyt Bank, Pekao SA oraz TFI Skarbiec
obecnie taki produkt wprowadza Citibank.
znaczny wzrost wiadomo ci i potrzeb klientów indywidualnych.
W ostatnich kilku latach znacznie wzros a wiadomo  i potrzeba zarz dza-
nia w asnymi finansami. W Europie Zachodniej mieli my do czynienia z:
- wzrostem zainteresowania samodzielnym inwestowaniem w akcje,

(szczególnie widoczne w Niemczech po d koniec lat 90.), oraz
- rosn cym zainteresowaniem formami inwestowania w celu zbudowania

indywidualnych planów emerytalnych, kiedy okaza o si , e obowi zuj -
cy system emerytalny nie sprawdza si .

Obs uga skomplikowanych produktów finansowych oraz zaspokojenie
wyszukanych potrzeb finansowych klientów s  trudne do zapewnienia w pla-
cówkach nastawionych na dystrybucj  produktów pojedynczej instytucji finan-
sowej. Dlatego coraz wi ksze znaczenie zaczynaj  odgrywa  instytucje, które
dotychczas pozostawa y w cieniu tradycyjnych instytucji � po rednicy finansowi
� oraz powstaj ce nowe instytucje finansowe, reprezentuj ce nowe modele
biznesu � niezale ni doradcy finansowi. Instytucje te wchodz  w a cuch war-
to ci du ych instytucji i wype niaj  luk  powsta  na rynku w wyniku zapotrze-
bowania na tego typu us ugi. W nast pnej cz ci zosta a przedstawiona migra-
cja a cucha warto ci z tradycyjnych instytucji finansowych.
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2. Migracja elementów a cuch

Migracja a cucha warto ci jest najbardziej widoczna w procesie dystry-
bucji. Jest to zwi zane, z poszerzaniem oferty produktowej i pojawiaj cymi si
skomplikowanymi produktami, którym dotychczasowe kana y dystrybucji nie
mog  sprosta  oraz wspomnianymi wy szymi potrzebami klientów. Obecnie
si a kana u dystrybucji nie polega na dobrze zorganizowanym systemie od-
dzia ów, ATM, systemie telefonicznym (call center), systemie internetowym.
Dobry system dystrybucji polega na zrozumieniu potrzeb klienta, a nast pnie
zamianie tych potrzeb na dochód instytucji finansowej. G ówne czynniki, które
powoduj , e typowe kana y nie sprawdzaj  si  przy rosn cej z o ono ci ryn-
ku, to:
 nastawienie sieci dystrybucji, takiej jak placówki banku, na obs ug  transak-

cji, a nie na szeroko rozumiane doradztwo finansowe,
 trudno  w zachowaniu obiektywizmu � w punkcie obs ugi klienta nale -

cym do danej instytucji klient nie dowie si  jaki produkt z oferty rynku jest
najta szy czy odpowiadaj cy najlepiej jego aktualnym potrzebom,

 koszty szkolenia � wyszkolenie profesjonalnego doradcy finansowego jest
bardzo czaso- i kapita och onne.

 czas � pracownik tradycyjnego punktu obs ugi klienta nie mo e sp dzi
2 godzin na wyt umaczenie klientowi zawi o ci jego planu emerytalnego,
czy innego produktu finansowego, gdy  spowoduje to kolejki w placówce
i niezadowolenie innych klientów. Doradca finansowy po wi ca klientowi
dwa razy wi cej czasu ni  po rednik, ten natomiast sp dza z klientem pra-
wie 30% czas ni  pracownik oddzia u banku.

W procesie migracji kana ów dystrybucji nast pi  podzia  na:
dystrybucj  prostych produktów finansowych  w tym wypadku nie
istnieje zapotrzebowanie na przeszkolonych pracowników, a g ównie chodzi
o dobrze rozwini t  sie  dystrybucyjn  o jak najwi kszym pokryciu rynku.
Dochodzi do wykorzystania niefinansowych instytucji do dystrybucji pro-
stych produktów, takich jak ubezpieczenia na ycie, ubezpieczenia tury-
styczne, e-konto, ROR-y, etc. Do dystrybucji wykorzystywane s  sieci
sprzeda y telefonów komórkowych, portale internetowe oraz inne firmy ge-
neruj ce du y ruch klientów. W Polsce sprzeda  kont i lokat mBanku (inter-
netowej cz ci BRE Banku) prowadzi np. Modex, dystrybutor Polkomtela,
operatora GSM. Sprzeda  wielu produktów finansowych prowadz  polskie
portale informacyjne, jak Wirtualna Polska, czy Onet.
dystrybucj  skomplikowanych produktów finansowych. W tym przy-
padku potrzebne jest zaplecze przeszkolonych pracowników. Du o mniej-
sz  rol  natomiast odgrywa lokalizacja punktów obs ugi klienta i nasilenie
ruchu generowane przez te punkty. Obserwujemy tutaj dwa wyra ne trendy:
- umocnienie pozycji po redników finansowych,
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- powstanie nowych wyspecjalizowanych instytucji, które mo na okre li
jako niezale nych doradców finansowych lub agregatorów ofert finanso-
wych.

3. Zmiany kana ów dystrybucji tradycyjnych instytucji finansowych:

ród o: Opracowanie w asne.

To w a nie doradcy i po rednicy finansowi, przejmuj  sprzeda  z o o-
nych produktów finansowych, takich jak kredyty mieszkaniowe, plany emery-
talne, fundusze-funduszy. Instytucje te mog  specjalizowa  si  w dystrybucji
jednego rodzaju produktu, np. tylko kredytów mieszkaniowych, albo zaspaka-
ja  wi kszo  potrzeb finansowych klienta indywidualnego. W tym wypadku
zapewniaj  mu doradztwo zarówno po stronie kredytowej, jak i inwestycyjnej.
Niezale ni doradcy finansowi, oferuj cy przegl d ca ego rynku i produkty wielu
instytucji finansowych buduj  kolejn  warto  dodan  w stosunku do po redni-
ków. G ówne ró nice pomi dzy po rednikiem finansowym a doradc  zosta y
przedstawiona w tabeli 2.

Tab. 2. Porównanie po rednika finansowego z doradc  finansowym
Oferta Sprzeda

Po rednik
Finansowy

Kilku dostawców produktów, z
którymi po rednik wspó pracuje.

Wyj cie od zaprezentowania
w asnej oferty i dopasowania jej
do potrzeb klienta

Doradca
Finansowy

Mo liwo  przegl du oferty
ca ego rynku.

Wyj cie od zbadania potrzeb
klienta i znalezienie dla niego
najodpowiedniejszej oferty pro-
duktowej na rynku.

ród o: Zestawienie w asne.
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Czy niezale ni doradcy stan  si  g ówn  instytucj  finansow  klientów
indywidualnych? Analizuj c zmiany na rynku finansów detalicznych, widzimy,
e w latach 1993-96 banki silnie traci y rol  g ównej instytucji finansowej na

rzecz nowych wówczas instytucji � brokerów papierów warto ciowych, jak
Schwab, Fidelity. W 1992 r. a  59% klientów uwa a o bank za swoj  g ówn
instytucj  finansow , w 1996 r. ju  tylko 49%. Ta zmiana nast pi a w wyniku
przesuni cia zainteresowania klientów z produktów typowo bankowych �
depozytów, na papiery warto ciowe. W latach 1993-95, w Stanach Zjednoczo-
nych, warto  depozytów wzros a o 84 mld USD, natomiast papierów warto-
ciowych o 782 mld USD.1

4. Wp yw na instytucje finansowe

Poni szy rysunek przedstawia w jaki sposób zachodz ce zmiany dzia aj
wobec tradycyjnego oddzia u banku. Zak adanie produktów depozytowych oraz
dokonywanie p atno ci realizowane jest przez klientów coraz cz ciej poprzez
telefon lub za po rednictwem Internetu. Mo na oczekiwa  równie , e celu
zapoznania si  z ofert  kilku instytucji zgromadzonych w jednym miejscu
w zakresie kredytów oraz produktów inwestycyjnych klienci skieruj  si  do
po redników lub doradców finansowych.

Trad ycy jny  oddz ia  banku pod w p yw em  s i  zew n trznych
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ród o: opracowanie w asne.

1 Personal financial services: A question of channels, �The McKinsey Quarterly�,
Number 3.
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Z podobn  sytuacj  b dziemy mieli do czynienia równie  w przypadku
tradycyjnych oddzia ów instytucji ubezpieczeniowych. Klienci w przypadku
produktów ubezpieczeniowych b d  chcieli uzyska  porównanie ofert z zakre-
su ubezpieczenia maj tkowego lub bardziej skomplikowanych produktów
z zakresu ubezpiecze  na ycie.

5. Migracja kana ów dystrybucji w banku detalicznym
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