Warszawa, dn. 13 czerwca 2017 r.

Stanowisko European Fintech Forum
w sprawie utworzenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce

European Fintech Forum (EFF) z satysfakcją przyjmuje działania organów administracji
publicznej na rzecz rozwoju innowacji finansowych (ang. FinTech) w Polsce. Powołany w tym
celu Zespół roboczy przy Komisji Nadzoru Finansowego traktujemy jako impuls do zmiany
barier regulacyjnych w rozwoju podmiotów zajmujących się nowymi technologiami na rynku
finansowym.

Cele określone przez Zespół są zbieżne z kierunkiem, który realizuje European Fintech Forum.
Jako reprezentantowi środowiska firm z sektora FinTech zależy nam na budowaniu warunków
sprzyjających rozwojowi innowacji finansowych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że potencjał
innowatorów może uczynić z Polski rynkowego lidera w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. By tak się stało, potrzebne są mądre i proaktywne rozwiązania legislacyjne,
a także sprawna i efektywna współpraca z organem nadzoru.

Podmioty zajmujące się innowacjami finansowymi wskazują dziś na ograniczenia ich
działalności wynikające z wysokich barier wejścia na rynek, długotrwałych procesów
licencyjnych oraz nieskutecznej komunikacji z nadzorem. W efekcie, zanim tzw. FinTechom
udaje się dotrzeć ze swoją ofertą do klienta końcowego, przestaje ona być innowacyjna
z uwagi na miniony czas.

Biorąc powyższe pod uwagę, European Fintech Forum postuluje utworzenie tzw. piaskownicy
regulacyjnej (ang. regulatory sandbox), dedykowanej spółkom, które bez wymaganej prawem
licencji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nie mogą oferować swoich produktów
bezpośrednio na rynku. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju wielu
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innowacyjnych projektów. Piaskownica umożliwia bowiem testowanie nowych rozwiązań
na rzeczywistym rynku bez konieczności spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów
licencyjnych lub spełnienia ich w ograniczonym zakresie. To oznacza, że innowacyjne spółki
mogłyby szybko i sprawnie zweryfikować swój model biznesowy, a także zwiększyć
możliwości

finansowania

swoich

projektów

poprzez

podniesienie

wiarygodności

prowadzonego biznesu i działanie w bardziej stabilnym otoczeniu. To również istotny czynnik
z punktu widzenia inwestorów zewnętrznych.

Piaskownica regulacyjna to także rozwiązanie bezpieczne, bowiem kontrolę nad jej
funkcjonowaniem sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, mogąca podejmować
interwencje na każdym etapie testowania usługi lub produktu. Funkcjonowanie piaskownicy
usprawni także wymianę informacji między innowacyjnym środowiskiem biznesowym,
a przedstawicielami administracji publicznej, co wydaje się kluczowe z punktu widzenia
rozwoju całego rynku i dążenia do gospodarki cyfrowej.

Piaskownica regulacyjna z powodzeniem znajduje zastosowanie w Wielkiej Brytanii, gdzie
do programu w pierwszej edycji zakwalifikowało się 18 innowacyjnych spółek zajmujących się
nowymi technologiami na rynku finansowym, a do drugiej aplikowało 77 firm, spośród których
niebawem część zostanie zaproszona do testów. Uczestnicy, którzy kwalifikują się
do programu, przechodzą przez dostosowany do ich potrzeb uproszczony proces
autoryzacyjny, umożliwiający testowanie innowacyjnych rozwiązań na rynku, w ograniczonym
zakresie i zgodnie z wcześniej zaakceptowanymi uzgodnieniami z brytyjskim nadzorcą. Udział
w nim biorą nie tylko start-upy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, ale też duże
instytucje finansowe o ugruntowanej pozycji rynkowej, poszukujące nowych modeli
biznesowych. W ten sposób Londyn potwierdza swoją pozycję jako miejsca przyjaznego
do tworzenia innowacji finansowych. Korzyści z przyjęcia takiej strategii prezentują dane.
Według badania przeprowadzonego przez firmę EY, w 2015 roku brytyjski rynek FinTech,
którego wartość została oszacowana na poziomie 6,6 mld funtów, dawał zatrudnienie
ok. 61 tys. pracownikom i przyciągnął inwestycje o wartości 524 mln funtów.

W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej rynek innowacji finansowych wart jest 2,2 mld
euro, z czego ok. 860 mln euro przypada na rynek polski. Jesteśmy przekonani, że działania
na rzecz rozwoju sektora innowacji finansowych to dobry kierunek dla Warszawy, która
powinna umacniać swoją pozycję jako centrum finansowego regionu Europy Środkowo-
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Wschodniej. To także jasny sygnał dla inwestorów co do kierunku, w jakim podąża polska
gospodarka. Zmiany geopolityczne, które mają miejsce obecnie w Europie i na świecie, mogą
spowodować większą niż dotychczas mobilność centrów finansowych i część inwestorów
może poszukiwać nowych obszarów dla alokacji swojego kapitału.

Jesteśmy przekonani, że poprzez mądre i prorozwojowe inicjatywy, m.in. takie jak piaskownica
regulacyjna, Polska stanie się ważnym punktem na mapie finansowej Europy i świata.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Krzysztoszek
Prezes Zarządu
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