VI EUROPEJSKI
KONGRES FINANSOWY –
KAPITAŁ XXI WIEKU
Po raz szósty spotkaliśmy się na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, aby zastanowić się nad najważniejszymi szansami i wyzwaniami dla sektora
finansowego oraz by przedstawić polski punkt widzenia w europejskiej debacie
na temat bezpieczeństwa finansowego i rozwoju gospodarczego. Tak jak w poprzednich latach zaproponowaliśmy rozwiązania ukierunkowane na wspólny sukces Polski i Europy. Europejski Kongres Finansowy wyróżnia bowiem to, że nie
tylko diagnozuje rzeczywistość, ale przede wszystkim stara się pomóc zmienić
ją na lepszą.
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Polityka zapraszania imigrantów do
Europy nie była dowodem solidarności Europy, ale klasycznym

W VI Europejskim Kongresie Finansowym wzięło udział ponad 1500 uczestników.
Zainteresowanie, którym cieszyły się jego debaty, potwierdziło rangę sopockiego
Kongresu jako unikalnej platformy współpracy środowisk polityki, biznesu i nauki. Gośćmi Kongresu byli m.in. Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister
Rozwoju, Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005, Marek
Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016, prezesi banków
centralnych: Portugalii – Carlos da Silva Costa, Szwecji – Stefan Ingves, Danii
– Lars Rohde i Austrii – Ewald Nowotny; Yves Mersch, członek zarządu Europejskiego Banku Centralengo, szefowie Europejskich Urzędów Nadzoru: Steven
Maijoor, przewodniczący European Securities and Markets Authority oraz Andrea
Enria, przewodniczący European Banking Authority, Elke König, przewodnicząca
Single Resolution Board, Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, Klaus Regling, dyrektor zarządzający European Stability Mechanism, członkowie zarządów instytucji rozwojowych z Niemiec, Francji i Hiszpanii,
a także Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group.

naruszeniem zewnętrznych granic
Europy i kontroli tych granic. Jak
możemy mówić o Europie, skoro nie
możemy mówić o granicach Europy?
(…) Konsekwencją takiej sytuacji
może być jeszcze większe zagrożenie,
którym jest pomysł ściślejszej Unii. To
jest recepta na katastrofę. Większość
Europejczyków nie popiera tego
pomysłu.
Jan Krzysztof BIELECKI
Przewodniczący Rady Programowej

Pierwszy dzień Kongresu wypełniły wystąpienia i debaty poświęcone największym
europejskim wyzwaniom. Zważywszy na fakt, że VI Europejski Kongres Finansowy
odbywał się w czasie, gdy euroentuzjazm przegrywa z europesymizmem, a Unia
Europejska stoi w obliczu największego egzaminu w swojej historii, Kongres wysłał światu optymistyczny sygnał. Zdecydowanie najczęściej używanym słowem
podczas pierwszego dnia Kongresu była „przyszłość”. Prelegenci nie zastanawiali
się, czy, ale jaką przyszłość ma przed sobą Europa. Unia przetrwa – mówił mocnym głosem Joschka Fischer. – To, co przeżywa obecnie Europa, to nie jest jeden
kryzys, to łańcuch kryzysów, ale wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi. Europejczycy zrozumieją, że jedna Europa leży w interesie każdego z nas.

Europejskiego Kongresu Finansowego

Wicepremier Mateusz Morawiecki, mówiąc o szansach i miejscu Polski w Europie, sięgnął po analogię piłkarską: Możemy, jak nasza narodowa reprezentacja,
wygrywać z każdym, ale musimy być jedną druż yną. Wypracowanie efektywnego systemu, bazującego na ścisłej współpracy biznesu, nauki, ośrodków badawczych, administracji czy instytucji odpowiedzialnych za promocję eksportu, to
w ocenie Mateusza Morawieckiego jeden z kluczowych czynników budujących
konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.
Wicepremier odniósł się też do roli Europejskiego Kongresu Finansowego w dialogu na temat przyszłości Europy i Polski: Europejski Kongres Finansowy jest
apolitycznym, technokratycznym wydarzeniem. Pełni rolę dużego, bardzo ważnego think tanku, który ma na celu rozpoznawanie trendów przyszłości. Przywołując słowa najlepszego hokeisty wszech czasów Mateusz Morawiecki podkreślił:
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Wayne Gretzky, pytany o tajemnicę swojego geniuszu, odpowiadał: jadę tam,
gdzie będzie, a nie gdzie jest krążek. Podobne myślenie łączy uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego, którzy trafnie diagnozują to, gdzie za 3-5 lat
będzie Polska oraz Europa i do tego obrazu dopasowują lub proponują najlepsze
polityki i narzędzia.
Wzmocnienie długoterminowych oszczędności Polaków, ucieczka z pułapki
średniego wzrostu i niskich płac przez stopniową zamianę roli podwykonawcy na rolę innowatora i integratora, efektywne sposoby finansowania inwestycji
infrastrukturalnych – kwestie, które należą do priorytetów polityki rozwoju gospodarczego, swoje koncepcyjne początki miały podczas wcześniejszych edycji
Kongresu i znalazły odzwierciedlenie w Rekomendacjach EKF.
Dużym zainteresowaniem uczestników pierwszego dnia Europejskiego Kongresu
Finansowego cieszyły się debata plenarna prezesów banków centralnych z państw
Unii Europejskiej, poświęcona wpływowi regulacji sektora finansowego na gospodarkę, oraz debata członków kierownictwa polskich i zagranicznych instytucji rozwojowych o roli tych instytucji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Publiczność
dnia otwarcia Kongresu mogła też aktywnie uczestniczyć w debacie oksfordzkiej
wokół tezy mówiącej, że rynek kapitałowy wyprze banki z finansowania gospodarki.

Wojna na Ukrainie i powrót Rosji
do modelu mocarstwa wskazują, że
nie możemy opierać naszych relacji
z Rosją na iluzjach. Zmiany granic nie
mogą być wynikiem użycia siły. Dlaczego istnienie Unii Europejskiej jest
problemem dla polityki Rosji? Gdyż
Unia opiera się na wartościach. (…)
W jakiej kondycji będzie Unia Europejska za dziesięć lat? Czy nadal będzie

Kalendarz drugiego i trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego wypełniły dyskusje panelowe i debaty okrągłego stołu. Z każdym rokiem tematyka
debat jest coraz bardziej różnorodna, ale łączy je jedno: dążenie do wypracowania praktycznych rozwiązań, służących pełnemu wykorzystaniu potencjału
polskiej gospodarki.

istnieć? Oczywiście tak. Dlaczego?

Drugi dzień Kongresu otworzyła prezentacja Marka Mobiusa, jednego z najbardziej znanych i wpływowych zarządzających funduszami na świecie, z którego
zdaniem liczą się miliony inwestorów. W swoim wystąpieniu, poprzedzającym
debatę poświęconą atrakcyjności inwestycyjnej Polski, wielokrotnie odnosił się
do aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej naszego kraju. Podkreślił, że rynki
finansowe są już przyzwyczajone do tego, że kolejne ekipy rządowe realizują
swoje pomysły gospodarcze. Inwestor postawił przy tym tezę, że stymulujący
konsumpcję program świadczeń socjalnych, w tym transfery do rodzin wielodzietnych, może pozytywnie wpłynąć na warszawską giełdę.

Joschka FISCHER

Ponieważ Europejczycy zrozumieją,
że jest to w ich wspólnym interesie.
Przechodzenie przez liczne kryzysy nie
czyni nas słabszymi. Wręcz odwrotnie,
wzmacnia nas.

Wicekanclerz i Minister Spraw
Zagranicznych Niemiec
w latach 1998–2005

W długim terminie wartość i siłę gospodarki buduje przede wszystkim innowacyjność – nie mieli wątpliwości uczestnicy debaty o tym, jak odblokować
potencjał innowacji. Priorytetem Polski powinno być maksymalne wydłużenie
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łańcucha wartości innowacji poprzez wsparcie samych innowatorów, ale także
silniejsze zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw w absorpcję pionierskich
pomysłów oraz większą aktywność spajającego ekosystem innowacji państwa.
Źródłem innowacji coraz częściej są miasta; eksperci są przekonani, że to do
nich ma należeć XXI wiek. Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju miast
przyszłości spotkała się z żywymi reakcjami licznie zgromadzonych słuchaczy.
Najwięcej paneli drugiego dnia Kongresu dotyczyło – zgodnie z nazwą sopockiego wydarzenia – przeobrażeń dokonujących się w branży finansowej. Wiele
uwagi poświęcono zjawisku customer experience, czyli doświadczeniu klientów,
w tym tzw. millenialsów, i ścieżek, które wybierają oni w cyfrowych kanałach
bankowych. Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego szukali też odpowiedzi na pytania o to, jak bankowość może wspierać rozwój Polski Cyfrowej
oraz kto – państwo, obywatel czy biznes – odpowiada za wysokość przyszłych
emerytur. Drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego zakończyła debata
okrągłego stołu, poświęcona uwarunkowaniom funkcjonowania sektora banko-
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wego w Polsce na tle Europy i wynikających z tego konsekwencji dla kondycji
sektora oraz całej gospodarki. Debatę otworzyło wystąpienie Yvesa Merscha,
Członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.
Debaty podczas trzeciego dnia tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego odbywały się w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok dotyczył
pozyskiwania i finansowania innowacji, nowych technologii oraz start-upów.
Drugi poświęcony był ekspansji zagranicznej firm, a zwłaszcza wsparciu, jakiego
w tym procesie mogą udzielić instytucje finansowe.
Przedstawione zostały także nowe publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, upowszechniające dorobek Rad Programowych, Komitetów Sterujących,
grup eksperckich oraz debat i dyskusji odbywających się podczas specjalistycznych konferencji w ciągu całego roku pomiędzy spotkaniami w Sopocie.
Kongres tradycyjnie zakończyło ogłoszenie Rekomendacji oraz debata oksfordzka
Akademii EFC.

EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

5

Dorobek pierwszych pięciu edycji EKF to 45 Rekomendacji. W tym roku lista ta
rozszerzyła się o kolejne 16 rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju sektora finansowego, wzmacniania innowacyjności Polski i wzrostu gospodarki, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa sektora finansowego, profesjonalnego
zarządzania majątkiem kraju oraz gromadzenia długoterminowych oszczędności
krajowych. Wzorem poprzedniego roku, listę Rekomendacji uzupełnili najmłodsi
uczestnicy Kongresu – członkowie Akademii EFC, którzy mają pomysł na to, jak
pobudzić przedsiębiorczość wśród swoich rówieśników.
Aktywność Akademii EFC to już tradycja Kongresu. Młodzi Europejczycy –
członkowie Akademii EFC – w tym roku „wyprowadzili” Kongres poza Centrum
Konferencyjne, organizując debaty otwarte. Zaprosili mieszkańców i gości Trójmiasta do udziału w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej oraz roli młodych
w reformowaniu Polski.
Kongres nigdy nie śpi. Trzydniowe spotkanie najważniejszych osób świata polityki, biznesu i nauki w Sopocie to tylko wycinek naszej całorocznej pracy nad
najlepszymi rozwiązaniami dla Polski i świata – mówił Jan Krzysztof Bielecki.
Należy pamiętać, że Europejski Kongres Finansowy nie kończy się wraz z wyjazdem z gościnnego Sopotu ostatniego uczestnika Kongresu. Eksperci Kongresu pracują przez cały rok, a wypracowane przez nich Rekomendacje EKF,
jak również stanowiska przygotowane w międzynarodowych konsultacjach są
istotnym wkładem Polski w prace toczące się w najważniejszych międzynarodowych gremiach: Radzie Stabilności Finansowej (FSB), Komisji Europejskiej czy
Europejskich Urzędach Nadzoru.
Europejski Kongres Finansowy ma szczególny mandat do tego, by zabierać głos
w najważniejszych dla Unii sprawach. Dostępne publicznie Rekomendacje od
sześciu lat stanowią nielobbystyczne propozycje dla wszystkich decydentów
mających wpływ na praktykę życia gospodarczego i politycznego w Polsce oraz
Unii Europejskiej.
Warto już dziś zarezerwować sobie czas w kalendarzu w dniach 5-7 czerwca
2017 roku, by przekonać się, jakie odpowiedzi na największe wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju polskiego oraz europejskiego sektora finansowego zaproponuje kolejny Europejski Kongres Finansowy.
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KOMITET HONOROWY
EUROPEJSKIEGO
KONGRESU
FINANSOWEGO
Lech Wałęsa
Prezydent RP w latach 1990–1995

Tadeusz Gocłowski
Ks. Arcybiskup Senior Archidiecezji Gdańskiej

Jan Krzysztof Bielecki
Premier RP w roku 1991

Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową

Janusz Lewandowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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RADA PROGRAMOWA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU
FINANSOWEGO 2016
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Jan Krzysztof BIELECKI

Michał CHYCZEWSKI

Przewodniczący Rady
Programowej Europejskiego
Kongresu Finansowego

Stały Przedstawiciel RP
przy WTO

Jerzy GAJEWSKI

Tomasz GIBAS

Prezes Zarządu NDI S.A.

Doradca ds. ekonomicznych
w Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Polsce

Maciej H. GRABOWSKI

Zbigniew JAGIEŁŁO

Dyrektor ds. programowych
Europejskiego Kongresu
Finansowego

Prezes Zarządu
PKO Banku Polskiego

Sławomir JĘDRZEJCZYK

Mirosław KACHNIEWSKI

Wiceprezes Zarządu ds.
Finansowych, PKN Orlen S.A.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych

Dariusz KACPRZYK

Jacek KARNOWSKI

Prezes Zarządu Banku
Gospodarstwa Krajowego
w latach 2013 – marzec 2016

Prezydent Miasta Sopotu

Stefan KAWALEC

Andrzej KOPYRSKI

Prezes Zarządu
Capital Strategy

Wiceprezes Zarządu
Banku Pekao S.A.

Tadeusz KOŚCIŃSKI

Iwona KOZERA

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju

Partner, Lider Doradztwa
Biznesowego, Europa Centralna
i Południowo-Wschodnia, EY

Jarosław KROC

Wojciech KWAŚNIAK

Prezes Zarządu Accenture

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego

Stacy LIGAS
Partner, Szef Działu Audytu
Instytucji Finansowych i Szef
Sektora Finansowego w KPMG
w Polsce i CEE

Małgorzata
O’SHAUGHNESSY
Dyrektor Zarządzająca
Regionem Europy ŚrodkowoWschodniej, Visa Europe

Waldemar MARKIEWICZ
Prezes Zarządu Izby
Domów Maklerskich

Mirosław PANEK
p.o. Prezesa Zarządu Banku
Gospodarstwa Krajowego
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Wojciech PAPROCKI

Leszek PAWŁOWICZ

Profesor, Katedra Transportu,
Szkoła Główna Handlowa

Dyrektor Gdańskiej Akademii
Bankowej

Grzegorz PIWOWAR

Jerzy PRUSKI

Wiceprezes Zarządu
Banku Pekao S.A.

Prezes Zarządu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego
w latach 2009-2016

Andrzej REICH
Dyrektor Departamentu
Regulacji Bankowych, Instytucji
Płatniczych i Spółdzielczych
Kas OszczędnościowoKredytowych, Komisja Nadzoru
Finansowego
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Marek ROSIŃSKI
Partner Zarządzający,
Baker & McKenzie

Jacek ROSTOWSKI

Małgorzata RUSEWICZ

Wicepremier i Minister
Finansów w latach
2007–2013

Prezes Izby Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych

Mirosław SKIBA

Andrzej SŁAWIŃSKI

Członek Zarządu Banku
Zachodniego WBK S.A.

Dyrektor Instytutu
Ekonomicznego, Narodowy
Bank Polski

Jacek SOCHA

Zdzisław SOKAL

Wiceprezes, Partner,
PwC Polska

Prezes Zarządu Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego

Iwona SROKA

Małgorzata STARCZEWSKAKRZYSZTOSZEK

Prezes Zarządu Krajowego
Depozytu Papierów
Wartościowych S.A.

Główna ekonomistka Konfederacji
Lewiatan

Beata STELMACH

Andrzej Marcin SUSZYCKI

Prezes GE w Polsce
i Krajach Bałtyckich

Dyrektor przedstawicielstwa
w Polsce, Joschka Fischer
& Company

Dariusz SZKARADEK

Jadwiga SZTABIŃSKA

Partner, Lider Sektora
Instytucji Finansowych,
Deloitte

Redaktor Naczelna,
Dziennik Gazeta Prawna

Adam P. ŚWIRSKI

Małgorzata ZALESKA

Wiceprezes Zarządu Banku
Gospodarstwa Krajowego

Prezes Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
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REKOMENDACJE
EUROPEJSKIEGO KONGRESU
FINANSOWEGO 2016

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
A ODPOWIEDZIALNY
ROZWÓJ GOSPODARCZY

Z czterech swobód wspólnego rynku
Unii Europejskiej trzy działają spraw-

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powinien wspierać mechanizmy finansowania
rozwoju gospodarczego co do zasady neutralne z punktu widzenia długu publicznego oraz powinien pełnić funkcję koordynacyjną w obszarze interwencjonizmu państwowego. Powinien zatem stanowić istotny instrument stabilizujący
finanse publiczne oraz wspierający długoterminowe finansowanie rozwoju gospodarczego.

nie. Natomiast swoboda przepływu
usług – która mogłaby służyć przede
wszystkim tzw. krajom doganiającym,
mającym głód sukcesu i wolę walki na
rynku, czyli Europie Środkowej – nie
działa prawie w ogóle. Jeżeli chcemy
by przyszłość krajów Europy Środko-

Ważnym celem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powinno być zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej strategicznych projektów rozwojowych oraz ograniczanie ryzyka kapitału prywatnego. Projektując strategię oraz strukturę PFR,
należy skorzystać z doświadczeń głównych instytucji rozwojowych w Unii Europejskiej.

wej w Unii Europejskiej była świetlana,
to w naszym wspólnym interesie jest,
żeby swoboda przepływu usług zadziałała, zwłaszcza w tych dziedzinach,
w których mamy przewagi konkuren-

Ważne są w szczególności następujące aspekty:
1. PFR powinien być spółką niepodlegającą pod nadzór bankowy.

cyjne. Tam gdzie bogate kraje mają
swoje przewagi konkurencyjne, ta
swoboda działa już od lat.
Mateusz MORAWIECKI
Wicepremier i Minister Rozwoju
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2. Docelowo różne rodzaje działalności powinny być prowadzone przez odrębne podmioty w strukturze holdingowej. Definicja modeli biznesowych,
implementowanych przez PFR w poszczególnych segmentach działalności,
powinna wynikać z celów określonych w Planie na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju oraz uwarunkowań krajowego systemu finansowego. Integracja instytucji wchodzących w skład PFR powinna pociągać za sobą wzrost efektywności poprzez eliminację zdublowanych funkcji oraz jasne określenie
centrów kompetencyjnych.
3. PFR powinien realizować działalność komplementarną w stosunku do instytucji prywatnych. Należy podkreślić, iż działalność banku państwowego
w obecnym kształcie nie może zaburzać konkurencji na rynkach finansowych, a więc powinna być addytywna w stosunku do oferty rynku komercyjnego. Dobrym przykładem takiej działalności był program gwarancji de
minimis oferowany przez BGK.

Jednym z istotnych elementów
strategii Polskiego Funduszu Rozwoju
powinno być elastyczne dostosowywanie instrumentów do zmieniających

4. PFR powinien katalizować dopływ długoterminowego finansowania i inwestycji z rynków międzynarodowych do polskiej gospodarki oraz wspierać
ekspansję zagraniczną i innowacyjność polskich przedsiębiorców.

się priorytetów gospodarki. Przez
najbliższe trzy, cztery lata pieniądze
nie będą kluczowym problemem.
(…) Problemem Europy i Polski są
obecnie projekty inwestycyjne, czyli

5. Działalność PFR powinna mieć charakter antycykliczny, tzn. łagodzić amplitudę wahań cyklu gospodarczego.

strona podażowa. Ważnym priorytetem PFR będzie stymulowanie strony
podażowej, kreowanie projektów
inwestycyjnych. Jest duża potrzeba
doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie instrumentów, z jakich mogą
korzystać, jak się odnaleźć na rynku
eksportowym.
Paweł BORYS
Prezes Zarządu,
Polski Fundusz Rozowoju
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ZWIĘKSZENIE
DŁUGOTERMINOWYCH
OSZCZĘDNOŚCI KRAJOWYCH

Regulacje krępujące rynki finansowe
nie zapewnią stabilności. Rynki i tak je

W Polsce konieczna jest przebudowa zasad dobrowolnego oszczędzania na
emeryturę, zaangażowanie w ten proces w pierwszej kolejności oszczędzających
oraz pracodawców i stworzenie systemu o charakterze bardziej powszechnym.
Takie zmiany nie tylko wesprą rozwój polskiej gospodarki, ale i będą odpowiedzią na oczekiwania Polaków, pomagając zamortyzować postępujący spadek
stopy zastąpienia w obowiązkowym systemie emerytalnym.

obejdą. Trzeba dążyć do tego, by rynki
stały się bardziej przejrzyste. Jeśli
tak się nie stanie, to może dojść do
kolejnego kryzysu. Świat finansów jest
tak nieprzejrzysty, że nawet inwestorzy
nie wiedzą, jak działają nowoczesne
instrumenty inwestycyjne.
Mark MOBIUS
Executive Chairman, Templeton
Emerging Markets Group
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Ważne jest, aby przebudowany system dodatkowego oszczędzania na emeryturę
był systemem:
›› trwałym – musi istnieć gwarancja, że nie będzie podlegał częstym zmianom,
a warunki ustalone początkowo nie mogą zmienić się na gorsze;
›› bezpiecznym – instytucje zarządzające aktywami powinny być podległe
nadzorowi, w szczególności nadzorowi profesjonalnej instytucji publicznej,
a także przedstawicieli oszczędzających oraz pracodawców. Do organizacji
systemu powinny zostać dopuszczone wszystkie instytucje rynku finansowego (banki, towarzystwa emerytalne, spółdzielcze instytucje finansowe,
fundusze inwestycyjne czy domy maklerskie), co zwiększy jego konkurencyjność i ograniczy koszty funkcjonowania;
›› prostym i przejrzystym – zasady muszą być jasne, kwoty limitów powinny
być zaokrąglone itp.;
›› efektywnym – obciążony niskimi kosztami dla uczestników i skutecznie zachęcającym do gromadzenia w nim środków;
›› relatywnie tanim dla budżetu państwa; państwo też będzie musiało jednak
ponieść pewne koszty, ponieważ samo pełni rolę pracodawcy;
›› uwzględniającym indywidualny apetyt na ryzyko oszczędzających – powinna
być zapewniona możliwość wyboru różnorodnych profili inwestycyjnych;
›› domyślnym – powinien zastosowany mechanizm, w którym pracownicy
zostaną automatycznie zapisani do programu i motywowani do pozostania
w nim, ale będą mogli zadecydować o wycofaniu się z niego;
›› koherentnym – spójnym z obowiązkowym powszechnym systemem emerytalnym.

REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2016

UZASADNIENIE
Poziom oszczędności w Polsce w stosunku do innych krajów UE jest bardzo
niski. Na koniec ubiegłego roku wynosił zaledwie 11% w stosunku do PKB, podczas gdy np. w Niemczech stanowił ponad 25%. Choć 2015 rok był okresem dużego wzrostu zainteresowania dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę (na IKE
zgromadzono 5,7 mld. zł, czyli o 0,7 mld więcej w stosunku do 2014 roku, zaś na
IKZE 0,6 mld, czyli nastąpiło podwojenie kwoty w stosunku do 2014 roku), to nie
możemy mówić o wzroście, który przekłada się na istotne podniesienie poziomu
oszczędności krajowych.
Co więcej, Polska od początku transformacji korzystała z oszczędności zagranicznych, a średni poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących Polski wynosił 4%. PKB w latach 2000-2014 i w efekcie ujemna międzynarodowa pozycja
inwestycyjna netto Polski narosła do -67%. PKB na koniec 2014 roku, gdy za poziom bezpieczny uznaje się -35% PKB. Słabość finansowa polskiej gospodarki
widoczna jest również w podatności na ryzyko odpływu kapitału zagranicznego
i niski poziom krajowego majątku netto.
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W konsekwencji tylko mobilizacja krajowych oszczędności, w tym przede wszystkim oszczędności emerytalnych, pozwoli osiągnąć konieczne wskaźniki relacji
inwestycji do PKB bez konieczności nadmiernego zadłużania się za granicą.
Z drugiej strony, utrzymanie się obecnych trendów demograficznych oznaczać
będzie znaczący spadek świadczeń emerytalnych w ciągu nadchodzących lat.
Ograniczenie tego negatywnego efektu wymaga nie tylko zachęcenia Polaków do
gromadzenia długookresowych oszczędności, co stanowi warunek niezbędny do
budowy kapitału koniecznego do zapewnienia godnego poziomu życia w okresie
emerytalnym, ale także podjęcia stosownych działań legislacyjnych celem przyjęcia odpowiednich rozwiązań prawnych umożliwiających rozwój trzeciego filara
emerytalnego w Polsce.
Jako rynek kapitałowy w tej części
Europy, gdzie przeważają narodowe
giełdy, które spełniają swoją rolę
dostarczyciela kapitału dla lokalnych
przedsiębiorstw, mamy największy
potencjał, aby oszczędności gospodarstw domowych transferować do
spółek. Cały czas możemy czerpać

Ta idea znajduje swoje poparcie społeczne. Z badań Świadomość Emerytalna
Polaków przeprowadzonych w maju 2016 roku wynika, że odsetek oszczędzających obecnie na emeryturę (21,2%) rośnie ponad trzykrotnie (do 68%), jeśli
chodzi o deklarowaną gotowość do oszczędzania, gdyby inni dopłacali drugie
tyle do składki respondenta (50% stopa zwrotu od razu na wejściu). To oznacza,
że istnieje potencjał gotowości do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

ze wzrostu organicznego, z oszczędności Polaków zgromadzonych na
depozytach bankowych, ze wzrostu
rodzimych spółek, które aby zachęcać
inwestorów do aktywności na rynku
kapitałowym, powinny wypłacać
dywidendę.
Iwona SROKA
Prezes Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych

Doświadczenia innych krajów pokazują, że powszechne uczestnictwo w dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę gwarantują przymusowe lub quasi-przymusowe programy oszczędzania, którymi są obejmowani pracownicy różnych
instytucji. W wypadku systemów dobrowolnych dużą liczbę uczestników udaje
się pozyskać, jeśli zapisanie do nich następuje automatycznie. Wycofanie się
z takich programów z reguły wymaga aktywnej decyzji; jednocześnie uczestnicy
otrzymują czytelne zachęty finansowe skłaniające do pozostania w systemie.
Właśnie takie rozwiązania proponujemy zastosować w Polsce.
Niezbędna jest przy tym także ogólnonarodowa, wielopłaszczyznowa edukacja
Polaków na temat oszczędzania na emeryturę, rynku kapitałowego oraz zasad
ekonomii.
Na efekty zmian w systemie dodatkowego oszczędzania trzeba będzie jednak poczekać kilka lat. Do tego czasu warto przyjrzeć się już istniejącym instytucjom,
takim jak OFE, które dzięki zwiększeniu wachlarza instrumentów inwestycyjnych
przyczyniłoby się nie tylko do wsparcia ambitnych planów rozwojowych, ale także służyłoby dywersyfikacji ryzyka prowadzącej do zwiększenia bezpieczeństwa
inwestowanych środków, a więc także bezpieczeństwa przyszłych emerytów.
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Dlatego rekomendujemy dopuszczenie OFE do inwestowania w:
›› obligacje finansujące projekty infrastrukturalne i programy rozwojowe, w tym
np. infrastrukturę telekomunikacyjną, kolejową, bloki energetyczne czy inwestycje komunalne w samorządach;
›› nieruchomości komercyjne, w tym budownictwo pod wynajem;
›› programy rozwojowe, w tym projekty innowacyjne.

UZASADNIENIE
Fundusze emerytalne już dziś wspierają polską gospodarkę, dostarczając kapitał
do firm notowanych na GPW. Kapitał zainwestowany przez OFE tylko w polskie
spółki notowane na GPW stanowi ok. 20% ich całkowitej wartości. Istnieje bardzo dużo przykładów polskich firm emitujących kapitał na GPW, które się rozwinęły dzięki środkom z OFE. Potencjał, który dają fundusze emerytalne, mógłby
być jeszcze lepiej wykorzystany – z korzyścią dla oszczędzających i polskiej
gospodarki. Rynek kapitałowy jest miejscem, gdzie kapitał mogą pozyskiwać
chociażby polskie mniejsze i średnie polskie firmy, w tym także start-upy czy firmy innowacyjne. Rynek bankowy z naturalnych przyczyn nie jest zainteresowany
finansowaniem takich przedsiębiorstw.

Obecny repartycyjny system emerytalny nie był przygotowany na wyzwanie
związane z dziurą demograficzną.
W perspektywie najbliższych 25-30
lat liczba osób aktywnych na rynku
pracy nie będzie wystarczająca, żeby
zapewnić świadczenia emerytom.
Oznacza to, że wysokość świadczeń
zostanie znacząco obniżona. Dlatego
tak ważne jest to, aby odkładać aktywa

Na skutek reformy emerytalnej z 2014 roku znacznie skurczyły się jednak alternatywne, bezpieczniejsze instrumenty, w które OFE mogłyby inwestować powierzone im środki. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy ponad 80% portfela
inwestycyjnego OFE ulokowane jest w akcjach. W swojej dotychczasowej historii
OFE dość chętnie wspierały projekty infrastrukturalne, m.in. przez zakup tzw.
obligacji autostradowych emitowanych przez BGK. Przy obecnych regulacjach
prawnych nie jest to już możliwe. Już przy 5% zaangażowaniu OFE w projekty
infrastrukturalne mogłyby one liczyć na 7 mld zł dodatkowych funduszy. Dla
porównania, w roku 2014 całkowite nakłady na budowę obiektów o charakterze
infrastrukturalnym w Polsce (wg GUS) wyniosły w sumie około 36 mld zł.

na poczet przyszłych zobowiązań
emerytalnych. Zmiany w systemie
budowania oszczędności emerytalnych są potrzebne. Jednak w mojej
ocenie trzeba je budować w oparciu
o już istniejącą infrastrukturę systemu
emerytalnego.
Wojciech SASS
Prezes Zarządu,
Nationale-Nederlanden

Z uwagi na powszechny, stabilny i długookresowy charakter, fundusze zgromadzone w OFE stanowią bardzo atrakcyjne źródło finansowania dla rozwoju
polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę zasób kapitałowy znajdujący się w zarządzaniu funduszy, potencjalnie stabilne źródło finansowania, jakim jest część
obowiązkowych składek emerytalnych Polaków oraz quasi-publiczny charakter
zgromadzonych tam aktywów, poważne ujęcie OFE w planie budowy długoterminowego oszczędzania jest po pierwsze naturalne, a po drugie pożądane.
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO
SEKTORA FINANSOWEGO
Zarządy największych banków w Polsce wskazują, że cyberbezpieczeństwo jest
kluczowym wyzwaniem, z którym sektor musi się zmierzyć w najbliższym czasie. Niniejsza rekomendacja jest rozwinięciem rekomendacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa z 2015 roku.

Banki transformują swoją działalność

CELE

poprzez cyfryzację, odpowiadając
na potrzeby klientów. Równocześnie

1. Zapewnienie efektywnej, spójnej, jednolitej ochrony instytucji finansowych.

o relacje z klientami banków zabiegają
podmioty z segmentu FinTech. Tu nie
ma oczywistych wygranych lub przegranych, w najbliższych latach będzie
następowała dynamiczna konwergencja. Banki będą coraz bardziej „Tech”,
a firmy technologiczne coraz bardziej
„bankowe”.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa obecnie funkcjonujących i planowanych rozwiązań w sektorze finansowym.
3. Wykorzystanie doświadczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa sektora finansowego w działaniach realizowanych we współpracy z Narodowym Centrum
Cyberbezpieczeństwa (NCC).

Feliks SZYSZKOWIAK
Członek Zarządu
Banku Zachodniego WBK zarządzający

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA

Pionem Transformacji Cyfrowej

1. Kontynuacja koordynacji działań sektora finansowego w zakresie wymiany
informacji i przeciwdziałania cyberzagrożeniom w ramach powstałego Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (BCC).
2. Współdziałanie z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa:
›› wdrożenie modelu i struktury współpracy BCC i NCC;
›› wprowadzenie procesów umożliwiających szybkie wykrywanie zagrożeń dotyczących świadczonych usług cyfrowych i reagowanie na nie,
z uwzględnieniem zaangażowania organów ścigania;
›› zdefiniowanie kluczowych międzybankowych procesów biznesowych
podlegających monitoringowi bezpieczeństwa w trybie 24/7;
›› współpraca z innymi kluczowymi sektorami.
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3. Wypracowanie wraz z firmami telekomunikacyjnymi, dostawcami usług internetowych i firmami technologicznymi wspólnych standardów oraz zdefiniowanie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa
użytkownika końcowego.
4. Opracowanie powszechnego programu edukacyjno-informacyjnego dla
obywateli w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz bankowości
elektronicznej, czy też szerzej – usług cyfrowych.
5. Zdefiniowanie i wdrożenie w ramach działalności BCC katalogu wspólnych
usług dotyczących bezpieczeństwa dla uczestników sektora bankowego
w celu wyrównania i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa
(m.in. rozwiązania anty-fraud, anty-phishing, analiza złośliwego oprogramowania).
6. Współpraca uczestników sektora bankowego przy implementacji regulacji
krajowych i europejskich (m.in. PSD II, eIDAS) w celu zapewnienia jednolitych standardów i mechanizmów bezpieczeństwa, z zachowaniem dobrych
praktyk i zasad bezpieczeństwa przyjętych w polskim systemie bankowym;
w szczególności utrzymania zasady poufności narzędzi uwierzytelniających
wykorzystywanych w bankowości elektronicznej.
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JAK POZYSKIWAĆ, WDRAŻAĆ
I ROZWIJAĆ INNOWACJE?

Millenialsi to pokolenie, które w podejściu do konsumpcji bardzo różni
się od poprzednich generacji. Młodzi

STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO
SYSTEMU WSPARCIA
FISKALNEGO DLA
DZIAŁALNOŚCI B+R
PRZEDSIĘBIORSTW

ludzie nie odczuwają potrzeby posiadania. Chętnie natomiast korzystają
z wynajmu usług i produktów takich
jak np. Airbnb czy Uber. Dążąc do
dalszego rozwoju, instytucje finanso-

CEL

we powinny więc za główny cel obrać
zrozumienie potrzeb tego pokolenia
i dopasowywać swoją ofertę tak, aby
spełniała oczekiwania nowego klienta.

Zachęcenie przedsiębiorstw do generowania własności intelektualnej poprzez
zwiększenie aktywności w sferze B+R oraz zachęcenie ich do komercjalizacji
w Polsce.

Kazimierz STAŃCZAK
Senior Advisor, Bain & Company

REKOMENDACJE
Postuluje się opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia fiskalnego dla działalności B+R, zachęcającego do prowadzenia prac B+R i generowania w ich ramach własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników tych
prac. Aby zapewnić zwiększenie nakładów na działalność B+R w Polsce oraz jednocześnie przeciwdziałać transferowi własności intelektualnej za granicę, system
taki powinien zapewnić obniżenie kosztów prowadzenia prac B+R oraz zwiększyć
opłacalność komercjalizacji wyników prac B+R w Polsce. Założenia nowego kompleksowego systemu powinny obejmować co najmniej takie aspekty, jak:
›› uatrakcyjnienie ulgi podatkowej z tytułu ponoszenia kosztów B+R,
›› wprowadzenie super ulgi podatkowej dla podmiotów przeznaczających znaczące środki na działalność B+R,
›› wprowadzenie ulgi podatkowej typu patent box, wspierającej komercjalizację
wyników prac B+R na terenie Polski,
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››

uzależnienie możliwości korzystania z ulg od raportowania do GUS nakładów
na działalność B+R.

Uatrakcyjnienie ulgi na B+R powinno polegać na zwiększeniu wielkości odpisu kosztów działalności badawczo-rozwojowej z obecnych 130% do poziomów
oferowanych przez najbardziej atrakcyjne lokalizacje, tj. 200-250% kosztów prowadzonej działalności B+R. Kluczowym aspektem powinna być prostota mechanizmu, polegająca na możliwości zwiększania kosztów uzyskania przychodu
w oparciu o szeroki katalog kosztów operacyjnych, o ile zainteresowany podmiot
prowadzi wydzieloną ewidencję tych kosztów i potrafi udowodnić badawczo-rozwojowy charakter prowadzonych działań.
Super ulga podatkowa dotyczyłaby podatku dochodowego i miałaby wspierać
podmioty opierające swój rozwój na działalności B+R. Mogłaby polegać na zastosowaniu obniżonej stopy podatkowej, np. na obniżeniu stawki z 19% do 15% dla
całej działalności przedsiębiorstwa. Warunkiem skorzystania z ulgi i preferencyjnego sposobu opodatkowania miałby być wysoki udział prac B+R w ogóle kosztów działalności przedsiębiorstwa lub wysoki udział sprzedaży wyników prac B+R
w obrotach przedsiębiorstwa. Poziom mógłby zostać ustalony w okolicach 50%.

Jedno z zagrożeń, przed jakimi stają
obecnie banki, wiąże się z dyrektywą
PSD2, której zadaniem jest otwarcie
dostępu do rachunków bankowych
i danych zgromadzonych tam przez
klientów dla instytucji trzecich technologicznych, które mogą te
dane przetwarzać i agregować.
Mam nadzieję, że prawo to zostanie

Patent box obejmować miałby przychody z uzyskanych (wytworzonych, a nie nabytych) patentów lub wzorów użytkowych, tj. przychody ze sprzedaży i licencjonowania patentów i wzorów użytkowych lub produktów/usług na nich opartych.
Na tej podstawie wyodrębnione i zaewidencjonowane przychody byłyby objęte

w odpowiedni sposób dopracowane
i sprecyzowane. Dopuszczenie do
tych danych instytucji, które nie będą
odpowiednio regulowane i których
poziom bezpieczeństwa i ochrony
danych jest dziś niższy niż w bankach,
niesie z sobą ryzyko.
Zbigniew JAGIEŁŁO
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
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preferencyjną stawką CIT/PIT lub byłyby traktowane jako przychód podatkowy
w obniżonej wartości. Najlepszym rozwiązaniem w odniesieniu do tego mechanizmu byłoby zastosowanie obniżonej stopy podatkowej z tytułu tych przychodów (np. zamiast 19% stosowanie stawki 10%). Ta obniżona stawka odnosiłaby
się do każdego uzyskanego patentu, wzoru użytkowego lub produktów na nich
opartych, których sprzedaż przynosi przedsiębiorcy przychody.
Kryterium obligatoryjnym skorzystania z jakiegokolwiek wsparcia podatkowego
na prowadzenie działalności B+R powinien być obowiązek raportowania nakładów B+R w ramach uproszczonego formularza GUS. Obecnie duża część
nakładów B+R nie jest raportowana z powodu braku sankcji. Brak możliwości skorzystania z atrakcyjnych ulg na działalność B+R działałby motywująco
i przyczyniałby się do zwiększenia szansy na osiągnięcie przez Polskę założonych poziomów udziału nakładów na B+R w stosunku do PKB.

UZASADNIENIE
Fiskalny system wspierania działalności B+R wymaga wprowadzenia wielu zmian.
Są one niezbędne do osiągnięcia celu, którym jest zwiększenie działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorców oraz polskich jednostek naukowo-badawczych, a tym samym korzystanie w głównej mierze z polskiego kapitału.
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Proponowane rozwiązania stanowią kompletny system. Zakładają bowiem wsparcie dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Dotyczą one
dwóch stron działalności: zarówno kosztowej, jak i przychodowej. Działają również
pobudzająco na nawiązywanie współpracy w zakresie prowadzenia prac B+R.
Proponowany system instrumentów fiskalnych jest łatwy do wdrożenia i – co
ważne – przejrzysty dla potencjalnych beneficjentów. Pozwala to na dobre planowanie tego typu aktywności. Nowe mechanizmy będą określały dokładnie
i precyzyjnie katalog kosztów podlegających ulgom, tak aby przedsiębiorcy bez
trudu mogli poprawnie zidentyfikować przedmiot ulgi.
Zaprezentowane powyżej instrumenty i ich wdrożenie do systemu przyczynią
się do wzrostu konkurencyjności Polski dla inwestorów planujących działalność
naukowo-badawczą, a także powinny w znacznym stopniu przyczynić się do wypełnienia przez Polskę nałożonych zobowiązań. Dzięki wprowadzeniu mechanizmów poprawie ulegnie także innowacyjność, zarówno w skali przedsiębiorstw,
jak i całej gospodarki, a Polska zyska szansę na rozwój oparty w dużej mierze na
wiedzy i innowacjach.

Aby uniknąć upadłości, banki mogą
zmniejszyć skalę swego działania,
mogą zamykać oddziały i zmniejszać zatrudnienie, mogą sprzedać
części swojego biznesu. Ta droga
jest bezpieczniejsza i tańsza niż
resolution. (…) Bank, który sobie nie
radzi, powinien upaść. Resolution
banku nie powinno oznaczać jego
‘zmartwychwstania’. (…) Tworzenie
trzeciego filaru unii bankowej, czyli
paneuropejskiego funduszu gwarancji
depozytów dopiero się zaczyna. Bez
tego elementu nie będziemy mogli
zbudować skutecznego systemu.
Elke KÖNIG
Chair of the Single Resolution Board,
Chair of the Financial Stability Board
Resolution Steering Group
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JAK POZYSKIWAĆ, WDRAŻAĆ
I ROZWIJAĆ INNOWACJE?

Kołem zamachowym innowacyjności

WZMOCNIENIE MOŻLIWOŚCI
ABSORPCJI INNOWACJI
PRZEZ DUŻE POLSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWA

mogą być dojrzałe, duże przedsiębiorstwa, mające siłę finansową, aktywa
i dostęp do rynku. PKN ORLEN może
zaoferować młodym polskim innowatorom trudno dostępne, a mogące
przesądzić o powodzeniu komercjalizacji pomysłów, formy wsparcia – od
specjalistycznych laboratoriów po
ogromną sieć detaliczną, w której
możemy wspólnie podejmować testy
konsumenckie. Ta symbioza jest
korzystna także dla nas i przedsiębiorców. Wierzę też w filozofię reversed
coaching’u – obserwacje myślących
nieschematycznie, czujących nowe
trendy młodych ludzi mogą stanowić
cenny wkład w rozwój i zwiększanie
konkurencyjności naszego biznesu.
Andrzej KOZŁOWSKI
Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii
i Zarządzania Projektami,

W celu wzmocnienia możliwości absorpcji innowacji przez duże przedsiębiorstwa rekomendujemy następujące działania:
1. Polskie korporacje powinny podjąć dynamiczne działania w celu stworzenia
własnych strategii innowacyjności spójnych z ich strategiami biznesowymi.
Strategia innowacyjności powinna obejmować przynajmniej następujące
elementy:
›› zdefiniowanie celów biznesowych, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć dzięki innowacjom;
›› określenie obszarów biznesowych, technik, technologii i rodzaju poszukiwanych innowacji dla realizacji tych celów biznesowych;
›› oszacowanie planowanych nakładów finansowych na pozyskiwanie
i rozwój innowacji;
›› określenie strategii pozyskiwania innowacji (tzn. jakie modele pozyskiwania innowacji będą wykorzystywane do realizacji strategii innowacyjności);
›› plan działań i harmonogram realizacji strategii innowacyjności.

PKN ORLEN S.A.

Znajomość strategii innowacyjności tych przedsiębiorstw pozwoli na skuteczny rozwój całego ekosystemu innowacyjnego w Polsce – przykładowo
projektom innowacyjnym zgodnym ze strategią tych grup będzie można
nadać wyższe priorytety w finansowaniu i w procesie rozwoju w ich wczesnej fazie.
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2. Polskie korporacje powinny zbudować systemy zarządzania pozyskiwaniem,
rozwojem i komercjalizacją innowacji. Systemy te powinny obejmować:
›› zdefiniowane procesy biznesowe i procedury, określające sposób zarządzania działaniami związanymi z kreacją, pozyskiwaniem i selekcją
innowacji, rozwojem innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacją.
›› dedykowane struktury organizacyjne, realizujące te procesy i procedury,
zajmujące odpowiednio wysokie miejsce w organizacji (np. członek zarządu lub dyrektor raportujący bezpośrednio do członka zarządu).
›› system finansowania projektów innowacyjnych pozyskiwanych wewnątrz
i z zewnątrz organizacji, uwzględniający długi horyzont realizacji oraz
ryzyko niepowodzenia pojedynczych projektów.
›› dedykowany system portfelowego zarządzania projektami innowacyjnymi, obejmujący też specjalny mechanizm kontrolingu poszczególnych
projektów innowacyjnych.
›› system wskaźników (tzw. KPI) monitorujących efektywność działań innowacyjnych całej korporacji.
3. Polskie korporacje powinny też zwrócić szczególną uwagę na budowę proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, obejmującej takie elementy, jak:
›› stworzenie specjalnych warunków (miejsc pracy, działań) stymulujących
kreację, przedsiębiorczość oraz współpracę pracowników wykraczającą
poza obecne silosy organizacyjne;
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››
››
››

mechanizm pozyskiwania, rozwoju i retencji pracowników o potencjale
innowatorów (tzw. kreatorów);
dedykowany system motywacyjny (finansowy i pozafinansowy), nagradzający skuteczne działania proinnowacyjne i obejmujący również
aspekt praw autorskich;
skuteczne podejście do zarządzania ryzykiem i akceptacji ryzyka w przypadku innowacyjnych projektów.

4. Ponadto jako rozwiązanie docelowe proponujemy, by duże polskie korporacje, po pierwszych doświadczeniach z projektami innowacyjnymi, rozważyły celowość stworzenia własnych korporacyjnych funduszy typu CVC jako
oddzielnych przedsiębiorstw w ramach własnej grupy.
Są dwa obszary, gdzie konieczny jest
większy postęp celem właściwego
podziału ryzyka. Oba odnoszą się

Państwo powinno aktywnie stymulować działania proinnowacyjne największych
spółek w Polsce.

do możliwości absorpcji wstrząsów
gospodarczych w Unii. Szoki te mogą
być absorbowane albo przez rynki,
co wymaga lepszej integracji rynków
finansowych, np. realizacji projektów
unii bankowej i unii rynków kapitało-

1. Państwo, tworząc politykę gospodarczą, której jednym z filarów są innowacje, powinno stworzyć rozwiązania instytucjonalne i regulacyjne wspierające największe przedsiębiorstwa w efektywnym wykorzystywaniu innowacji
tworzonych w Polsce.

wych, albo przez kanały fiskalne.
Klaus REGLING
Managing Director of the European
Stability Mechanism, Chief Executive
Officer of the European Financial
Stability Facility

2. Aby zachęcić duże przedsiębiorstwa do wzmocnienia działań innowacyjnych, konieczne jest stworzenie systemu proinnowacyjnych zachęt finansowych. W przypadku polskich korporacji, w których Państwo jest kluczowym
akcjonariuszem, Państwo powinno też wykorzystać swoją rolę jako właściciela do stymulowania dynamicznych działań tych spółek, polegających na:
›› stworzeniu strategii innowacyjności,
›› wdrożeniu strukturalnych systemów zarządzania pozyskiwaniem/kreacją, rozwojem i wdrażaniem innowacji,
›› tworzeniu proinnowacyjnej kultury organizacyjnej,
›› pozyskaniu/budowie kompetencji niezbędnych do sprawnego działania
w zakresie innowacji.
3. Docelowo Państwo powinno dążyć do stworzenia warunków stymulujących
powstanie korporacyjnych funduszy inwestycyjnych, które są uznawane na
świecie jako jedno z najsprawniejszych mechanizmów pozyskiwania innowacji z zewnątrz organizacji.
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JAK POZYSKIWAĆ, WDRAŻAĆ
I ROZWIJAĆ INNOWACJE?
JAK WYNAJDOWAĆ
I FINANSOWAĆ START-UPY?
UWAGI WSTĘPNE

Jaki jest główny problem Unii
Europejskiej? Mamy kraje, które są

Celem rekomendacji jest przedstawienie konkretnych działań mających na celu
ulepszenie systemu wsparcia dla start-upów, obejmującego mechanizm wynajdowania i integracji członków społeczności start-upowej oraz finansowani start-upów.
Rekomendacje dotyczące wynajdowania start-upów:

dłużnikami i kraje które są wierzycielami. (…) Antidotum na ten problem
mogą stanowić wzrost gospodarczy
lub reformy strukturalne. Ale reformy
strukturalne nie mogą zostać przeprowadzone bez wzrostu gospodarczego.
Brigitte GRANVILLE

1. Stworzenie przyjaznego ekosystemu w ramach uczelni oraz innych przestrzeni networkingowych.

Professor, Director of the Centre for
Globalisation Research, Queen Mary
University of London

2. Wyłuskiwanie nowych podmiotów i pomoc w chwili rejestracji.
Rekomendacje dotyczące finansowania start-upów:
1. Wprowadzenie zwolnień podatkowych dla aniołów biznesu.
2. Zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w start-upy i uproszczenie procedur dla inwestorów.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy finansowej z Unii Europejskiej.
4. Wzbogacenie instrumentów finansowania.
5. Stworzenie zachęt systemowych, np. podatkowych, które wspierałyby inwestycje w B+R.
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UZASADNIENIE
Według badania fundacji Startup Poland liczebność polskich start-upów wynosi
ok. 2,4 tys. podmiotów (głównie producentów oprogramowania). Są to przedsięwzięcia niezwykle skalowalne – ponad połowa polskich start-upów to eksporterzy oferujący rozwiązania będące nowością w skali globalnej. Niemal co trzeci
start-up osiąga roczny wzrost przychodów rzędu ponad 50%. Polska gospodarka
potrzebuje przedsiębiorców aktywnych w obszarze nowych technologii, zdolnych już w fazie początkowej szybko podbić rynek globalny (micro-multinationals). Ich sukces i ekspansja dzięki know-how i technologii mogą uchronić nasz
kraj przed pułapką średniego dochodu.

JAK WYNAJDOWAĆ START-UPY?
1. Stworzenie przyjaznego ekosystemu w ramach uczelni oraz innych przestrzeni networkingowych
Naturalnym środowiskiem narodzin start-upów są uczelnie i to właśnie tam należy ich szukać. Aby środowiska akademickie w pełni realizowały ten potencjał,
muszą zacząć sprzyjać rozwojowi innowacji. W tym celu konieczna jest zmiana
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myślenia, zwiększenie poziomu zaufania do biznesu oraz zmiany programowe na
uczelniach. Postulowane zmiany obejmują takie działania, jak:
›› zapewnienie styczności środowisk akademickich ze światem biznesu, żeby
lepiej identyfikować zapotrzebowanie na innowacje;
›› dodanie uczelniom misji komercjalizacyjnej (a nie tylko dydaktycznej) i zmiana sposobu myślenia (szkoły wyższe wciąż jeszcze nie rozumieją korzyści
związanych z komercjalizacją badań);
›› rozwiązanie problemu, kto komercjalizuje wynik badań – naukowiec czy
uczelnia. Obecnie bowiem brak dobrego modelu transferu własności intelektualnej, co powoduje blokadę patentów na uczelniach;
›› zmiana modelu wyceny patentów przez uczelnie (według metodologii uniwersyteckiej patenty są czasem warte wielokrotnie więcej niż rynek jest gotowy za nie zapłacić);
›› prowadzenie przez uczelnie biznesowych programów akceleracyjnych.
Oprócz zmian na uczelniach niezwykle istotne dla lepszej identyfikacji sceny
startupowej jest także tworzenie przez sektor publiczny i prywatny przestrzeni
integrujących społeczność startupową (inkubatory, kampusy), umożliwiających
wymianę doświadczeń pomiędzy obecnymi lub przyszłymi przedsiębiorcami,
mentoring, pozyskanie finansowania, kontakty z funduszami VC, kontakty start-upów z korporacjami. Każde miasto powinno mieć przynajmniej jedną darmową przestrzeń wspieraną przez uczelnie, władze lokalne lub korporacje. Takie
przestrzenie powinny być także platformą networkingu z ekosystemami start-upów z innych krajów.
2. Wyłuskiwanie nowych podmiotów i pomoc w chwili rejestracji
Jednym z efektywnych sposobów na dotarcie do polskich start-upów jest wyłuskiwanie podmiotów w trakcie procedur związanych z rozpoczęciem działalności
biznesowej w sektorze wysokich technologii (np. rejestracji domeny lub firmy)
oraz w ramach programów akceleracyjnych i oferowanie im np. konkretnego
wsparcia mentoringowego, aby firmy wiedziały, jak rozwijać swój biznes (stąd
m.in. postulat stworzenia pod auspicjami instytucji publicznej bazy akredytowanych mentorów z różnych dziedzin). Wsparcie mentoringowe i programy akceleracyjne są niezwykle istotne dla pobudzenia aktywności bardzo obszernej grupy
start-upów, tj. tych przedsiębiorców, którzy wprawdzie doceniają swój produkt,
ale nie interesuje ich dalszy rozwój biznesu, nie chcą skalować aktywności i podejmować ryzyka. Kompleksowy program wsparcia oprócz wartości dodanej
dla start-upów byłby spoiwem łączącym start-upy na bardzo wczesnym etapie
rozwoju.

Przede wszystkim sądzę, że aby znaleźć
rozwiązanie europejskich problemów,
potrzebujemy więcej Europy.
Jestem głęboko przekonany, że dla wzmocnienia naszej Unii nie ma tu alternatywy.
Wszyscy mamy świadomość, że perspektywa członkostwa w UE była kluczowym
czynnikiem motywującym transformację
polskiej gospodarki.
Powinniśmy rozpocząć od odbudowy
zaufania i solidarności w relacjach wewnątrz
Unii Europejskiej, budując zaufanie
pomiędzy obywatelami Unii. Szybki wzrost
gospodarczy powinien pozostać priorytetem
dla europejskich rządów.
I trwały wzrost gospodarczy, w oparciu
o inwestycje, a nie transfery finansowe.
Równowaga także jest ważna, ale powinna
być częścią programu, ponieważ potrzebna
jest równowaga oraz wzrost. Potrzebujemy
obu elementów.
Potrzebujemy rynku pracy, gdzie będzie
łatwo znaleźć nową pracę.
Odpowiedź na problemy systemowe musi
być systemowa; nie można rozwiązywać
poszczególnych problemów osobno, na
zasadzie case-by-case. Nie rozwiążemy
żadnego globalnego kryzysu finansowego
na poziomie pojedynczego państwa. Dlatego
jest ważne, aby Unia Bankowa zaczęła w pełni funkcjonować. Potrzebujemy głębszej
politycznej - i fiskalnej – integracji. I potrzebujemy mówić wspólnym europejskim
głosem.

Luigi LOVAGLIO
Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
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JAK FINANSOWAĆ START-UPY?
Łatwy dostęp do różnych źródeł finansowania jest niezbędny do rozwoju każdej działalności gospodarczej, a w szczególności dla start-upów. Konieczne jest
zwiększenie aktywności inwestycyjnej prywatnych aniołów biznesu, wprowadzenie zachęt podatkowych i rozszerzenie instrumentów finansowania oraz zwiększenie liczby inwestorów, którzy poza pieniędzmi oferują niezbędną wartość dodaną – wiedzę, kontakty czy pomoc w prowadzeniu działalności.
1. Wprowadzenie zwolnień podatkowych dla aniołów biznesu

Nierentowne banki nie są w stanie
się rozwijać i nie wspierają gospodarki, a w takiej kondycji mogą tkwić
długo. Płynność nie wystarczy. Bez
rentowności banków nie powrócimy
do wzrostu gospodarczego. A do
tego konieczny jest kapitał. Jeśli bank
podniesie swój kapitał, żeby uporać
się ze złymi długami, to początkowo
wykaże stratę, ale potem rentowność
wzrośnie.
Carlos da Silva COSTA
Governor of Banco de Portugal

Na początku życia start-upów rola aniołów biznesu jest kluczowa. Dzięki ich
wsparciu młode przedsiębiorstwa mają szansę na pozyskanie funduszy, najczęściej większych niż początkowy własny wkład na rozpoczęcie działalności. Na
tym etapie nie mają jeszcze dostępu do finansowania venture capital. Aniołowe
biznesu podejmują znaczące ryzyko – inwestują własne fundusze bez żadnej
gwarancji sukcesu dofinansowanego przedsięwzięcia. Niezbędne są rozwiązania
prawne, które zachęcą aniołów biznesu do większej aktywności w Polsce. Dziś
jest niestety minimalna. Aniołowie biznesu są najbardziej aktywni w krajach,
które wprowadziły systemy zachęt podatkowych. W Unii Europejskiej na takie
rozwiązania zdecydowały się: Belgia, Francja, Irlandia, Włochy, Niemcy, Luksemburg, Portugalia i Wielka Brytania.
2. Zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w start-upy i uproszczenie procedur dla inwestorów
Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem start-upów (np. program SYNChem, polegający na wsparciu badań naukowych i prac
rozwojowych nad nową generacją produktów w przemyśle chemicznym, realizowany przez NCBR i z firmę Synthos SA). Polskich i zagranicznych inwestorów
do inwestowania w polskie start-upy mogą jednak zniechęcać zbyt skomplikowane regulacje i wymogi proceduralne, np. skomplikowana procedura złożenia
podpisu przez inwestora zagranicznego w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa pod podwyższeniem kapitału polskiej spółki, wymagająca
pełnomocnictw, apostille MSZ, oryginału wyciągu z instytucji odpowiadającej
naszemu KRS. Podobna sytuacja występuje w przypadku każdego zgromadzenia
wspólników, po którym dokument zostaje wysłany do Krajowego Rejestru Sądowego, co zdecydowanie utrudnia i znacznie wydłuża m.in. proces finalizowania
inwestycji oraz przelewu środków i może skończyć się całkowitym zablokowaniem rozwoju start-upu.
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Postulujemy, aby maksymalnie uprościć procedury przewidziane dla polskich
i zagranicznych inwestorów, m.in. poprzez likwidację konieczności posiadania
notarialnie potwierdzonego apostille oraz umożliwienie elektronicznego składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego bez konieczności posiadania
przez wszystkie strony bezpiecznego podpisu elektronicznego. Z kolei instrumentem zachęcającym kapitał prywatny i uwiarygadniającym dofinansowywane
przedsięwzięcie może być m.in. zaangażowanie środków publicznych (nawet na
poziomie 10-15%) poprzedzone wnikliwą procedurą ewaluacyjną.
3. Zwiększenie skuteczność i dostępności pomocy finansowej z Unii Europejskiej
Wiele unijnych pieniędzy wydaje się na wsparcie przedsiębiorczości. Skuteczność mierzy się jednak wyłącznie liczbą założonych małych firm, zamiast
okresem ich przetrwania na rynku i rozwojem do poziomu średnich lub dużych
firm. Przyznawanie środków obwarowane jest ponadto wieloma ograniczeniami proceduralnymi. W przyznawaniu dotacji potrzebna jest natomiast swoboda i większe zaufanie do przedsiębiorców ze strony organizacji dysponującymi
funduszami. Dobrym przykładem jest działalność Narodowego Centrum Badań

Polska europejskim zagłębiem FinTech? (…) Polskie banki są rozpoznawane w Europie jako jedni z liderów
bankowości cyfrowej. Jednak sukces
mogą odnieść tylko te FinTechy, które
ściśle współpracują z istniejącymi
bankami, mają skalowalne rozwiązania
oraz te, które z powodzeniem można
„sprzedawać” w innych krajach.
Jerzy KALINOWSKI
Partner, Szef Grupy Doradczej
w Sektorze Nowych Technologii,
Telekomunikacji i Mediów
w KPMG w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej
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i Rozwoju, który dokumentację rozliczającą w programie GO – GLOBAL sprowadził do niezbędnego minimum.
Warto rozważyć również wprowadzenie interaktywnych konsultacji w sprawie
wyboru najbardziej przydatnych i skalowalnych projektów, które będą miały
szansę się rozwijać i pozytywnie wpływać na rozwój innych pomysłów.

Do 2020 roku swoje pieniądze,

Ponadto postulujemy opracowanie lepszego mechanizmu dystrybuowania środków finansowych z Unii Europejskiej, aby wspierać tych inwestorów, którzy oferują wsparcie nie tylko finansowe, ale także merytoryczne. Jednym z pomysłów
może być przyznawanie środków polskim programom akceleracyjnym na niewielkie inwestycje w każdy podmiot, który ukończył ich program, oraz wsparcie
finansowe na część edukacyjną (w formie np. grantu rocznego).

swoje zasoby kapitału, do Internetu i do
modeli transakcyjnych podłączy 3 mld

4. Wzbogacenie instrumentów finansowania

ludzi (…), którzy dzisiaj jeszcze nie są
konsumentami digitalnymi. Kluczem
do technologii jest użytkownik, który
przeskoczy pewne etapy w technologii.
Magdalena DZIEWGUĆ
Head of Google for Work CEE, Google
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Tworzenie prostych i przejrzystych instrumentów inwestycyjnych powinno być
priorytetem podczas formułowania odpowiednich przepisów.
Dobrym przykładem są rozwiązania stosowane w Stanach Zjednoczonych: 90%
amerykańskich start-upów korzysta z mechanizmu convertible debt. To pożyczka
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udzielana przez inwestora, najczęściej anioła biznesu albo fundusz seed capital, z możliwością konwersji na udziały przy spełnieniu konkretnych warunków.
Popularność tego mechanizmu wynika z faktu, że convertible debt jest transparentnym dokumentem, którego warunki mieszczą się zazwyczaj na jednej stronie
A4 – umożliwia to szybki przelew środków.
Drugi bardzo popularny mechanizm to tzw. option pool (pula opcji). W Polsce
istnieje w formie tzw. phantom shares. Jest to imitacja amerykańskiego mechanizmu option pool, który umożliwia istnienie nieprzypisanych do nikogo udziałów. W Polsce takie rozwiązanie jest niemożliwe do zrealizowania w spółce z o.o.,
a także bardzo utrudnione w spółce akcyjnej.
Kolejne proponowane rozwiązanie to fundusz funduszy dla prywatnych fund managerów. Z uwagi na inny profil ryzyka czasem trudne jest łączenie kapitału prywatnego z państwowym. Rozwiązaniem mogłoby być stworzenie państwowego
funduszu funduszy, który będzie jedynym dostawcą kapitału, fund managerowie
będą wybierani w drodze konkursów, a ich wyniki w pełni jawne. Pozwoli to
na weryfikację i selekcję najlepszych managerów, którzy będą dostawać więcej
środków w przyszłości.

Ponad 40 proc. PKB Polski stanowi
eksport a prawie 50 proc. PKB to
wkład małych i średnich firm. Jednym
z priorytetów jest zatem ich rozwój
poprzez ekspansję zagraniczną. Rola
ubezpieczeń kredytów eksportowych
jest tu ogromna, gdyż zdejmując
ryzyko z eksportera ułatwiają firmom
wyjście za granicę (...) KUKE staje się

Kolejnym instrumentem finansowania mógłby być uproszczony kontrakt na

ważnym filarem „Planu Morawieckiego” stymulującym gospodarkę
poprzez eksport.
Marek CZERSKI
Prezes Zarządu, KUKE S.A.
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opcje pracownicze – nieopodatkowane w żaden sposób w momencie przyznania
(tylko w momencie sprzedania) – jako alternatywa dla płacenia pensji, na które
start-up często nie ma pieniędzy.
5. Stworzenie zachęt systemowych, np. podatkowych, które wspierałyby inwestycje w B+R
Potrzebne jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia fiskalnego dla działalności B+R, zachęcającego do prowadzenia prac B+R i generowania w ich ramach własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników
tych prac. Aby zapewnić zwiększenie nakładów na działalność B+R w Polsce
oraz jednocześnie przeciwdziałać transferowi własności intelektualnej za granicę, system taki powinien zapewnić obniżenie kosztów prowadzenia prac B+R
oraz zwiększenie opłacalności komercjalizacji wyników prac B+R w Polsce. Założenia nowego kompleksowego systemu powinny obejmować co najmniej takie
aspekty, jak:
›› uatrakcyjnienie ulgi podatkowej z tytułu ponoszenia kosztów B+R,
›› wprowadzenie super ulgi podatkowej dla podmiotów przeznaczających znaczące środki na działalność B+R,
›› wprowadzenie ulgi podatkowej typu patent box wspierającego komercjalizację wyników prac B+R na terenie Polski.
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JAK POZYSKIWAĆ, WDRAŻAĆ
I ROZWIJAĆ INNOWACJE?
POWOŁANIE
WYSPECJALIZOWANYCH
SĄDÓW DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

W Europie jest zbyt wiele banków,
wiele z nich jest nierentownych.
Poziom kredytów niespłacanych

WPROWADZENIE
Od kilku lat w Polsce budowany jest ekosystem wspierający działalność innowacyjną. W Planie Morawieckiego innowacyjność stanowi jeden z priorytetów.
Dzięki środkom unijnym powstały programy wspierające rozwój start-upów,
powstają dedykowane inkubatory i fundusze seedowe. Również duże polskie
przedsiębiorstwa coraz śmielej tworzą programy stymulowania innowacyjności.
Firmy globalne zakładają centra B+R. Wprowadzane są ulgi podatkowe. Kolejnym etapem będzie obrót innowacjami oraz związanymi z nimi prawami.

jest bardzo wysoki. (…) Bez zmian
strukturalnych w sektorze finansowym
nie będzie rozwoju. Lepiej doprowadzić do nich szybciej niż zwlekać.
(…) Kapitał własny banków, a nie
pasywa kwalifikowane, które można
konwertować na kapitał, powinien być
wystarczająco duży.
Stefan INGVES
Governor of Sveriges Riksbank,
Chairman of the Basel Committee

Istotnym elementem tworzenia takiego rynku jest efektywna i przewidywalna
ochrona praw własności intelektualnej. Dlatego rekomendujemy wprowadzenie
jednolitego systemu wyspecjalizowanych sądów obejmującego wszystkie prawa
własności intelektualnej.

on Banking Supervision

REKOMENDACJA
Jedynym wyspecjalizowanym sądem PWI obecnie działającym w Polsce jest
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Obejmuje
on tylko mały wycinek praw własności intelektualnej. Jednocześnie jest to modelowy przykład sprawnie funkcjonującego sądu – zarówno pod względem szybkości rozstrzygnięć, jak i spójnego i przewidywalnego orzecznictwa. Wszystkie
inne spory dotyczące PWI trafiają do sądów powszechnych.
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Wprowadzenie jednolitego systemu wyspecjalizowanych sądów obejmującego
wszystkie prawa własności intelektualnej może zostać dokonane na jeden z poniższych sposobów:
›› przez utworzenie odrębnych sądów,
›› przez utworzenie wyspecjalizowanych wydziałów w ramach istniejących
struktur,
›› przez wprowadzenie specjalizacji dla wybranych sędziów, do których trafiałyby sprawy z zakresu PWI.
Aby był to spójnie działający system, należałoby zapewnić, aby powstały wyspecjalizowane sądy dwóch instancji. Wprowadzenie któregoś z powyższych modeli
jest stosunkowo proste i nie wymaga istotnych nakładów.
Skala operacji „bail-out” w państwach
Unii Europejskiej stworzyła zagrożenie
dla demokracji. (…) Dyrektywa BRRD

UZASADNIENIE

daje uprawnienia i narzędzia, by radzić
sobie z problemami w sektorze bankowym na wczesnym etapie, by podejmować działania restrukturyzacyjne.
Umożliwia też ograniczenie ryzyka, że
kredyty nieregularne będą blokować
możliwości udzielania nowych kredytów podmiotom gospodarczym.
Yves MERSCH
Member of the Executive Board,
European Central Bank

Polskie prawo jest zharmonizowane z prawem UE i poza drobnymi wyjątkami
spełnia wysokie standardy międzynarodowe. W ostatnim czasie toczy się dyskusja na temat reformy PWI w taki sposób, aby prawa wyłączne nie blokowały postępu i rozwoju technologii. Niezależnie nie od tego, jak zakończy się ta dyskusja
i w jakim kierunku pójdzie ewentualna ewolucja PWI, kwestia systemu wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnych nie budzi wątpliwości i stanowi
powszechnie przyjęty standard. Z raportu amerykańskiego urzędu patentowego
w 88 na 90 krajów objętych badaniem funkcjonują wyspecjalizowane sądy do
spraw własności intelektualnej. Są to nie tylko wiodące kraje w dziedzinie innowacyjności, takie jak Stany Zjednoczone, Japonia i UE, ale również na przykład
Rosja, Turcja czy Białoruś.
Dlaczego wyspecjalizowane sądy PWI stały się w ciągu ostatnich kilkunastu lat
standardem? Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na szybki rozwój
technologii, prawo często nie definiuje precyzyjnie wielu nowych pojawiających
się obszarów i rolą sądów jest dokonywanie interpretacji prawa – które nie zawsze nadąża – zgodnie ze zwyczajami rynkowymi i trendami w orzecznictwie
innych krajów. Po drugie, rozstrzyganie sporów z zakresu PWI wymaga wiedzy
specjalistycznej, a czasami nawet wykształcenia innego niż prawnicze. Na przykład w Niemczech, które są jednym z trzech największych centrów rozstrzygania
sporów patentowych w Europie, w składach orzekających zasiadają sędziowie
z wykształceniem technicznym. Po trzecie, działalność takich sądów istotnie

38

REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2016

wzmacnia poczucie ochrony PWI dzięki temu, że rozstrzygnięcia są szybkie,
przewidywalne i zgodne ze zwyczajami rynkowymi i trendami w orzecznictwie
światowym.
Debata dotycząca wprowadzenia wyspecjalizowanych sądów toczy się w Polsce
od ponad 10 lat. Inicjatywa ta nie jest kontrowersyjna i jest popierana przez
przedstawicieli środowiska (w tym UPRP). Wprowadzenie takich sądów zwiększyłoby istotnie pewność obrotu w zakresie obrotu PWI. Dzięki temu inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia, które i tak są obarczone wysokim ryzykiem, nie generowałoby dodatkowego ryzyka polegającego na niepewności
w zakresie PWI. Ponadto stworzyłoby to warunki do dalszego przesuwania się
polskich przedsięwzięć w górę łańcucha wartości – tworzący się obecnie rynek komercyjnego wykorzystywania usług i produktów innowacyjnych z czasem
ewoluowałby w rynek, na którym przedmiotem obrotu w coraz większym stopniu
byłyby licencje i prawa do korzystania z innowacyjnych produktów, a nie tylko
same produkty.
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JAK KSZTAŁTOWAĆ
ROZWÓJ GOSPODARKI
I INFRASTRUKTURY
W WARUNKACH ERY
CYFRYZACJI?
Konieczne jest dokończenie budowania unii bankowej oraz wprowadzenie
w życie projektu unii rynków kapitałowych. Wspólne ramy regulacyjne
i nadzorcze wspierają integrację
rynku jako całości. EBA angażuje się
w zapewnienie ścisłej współpracy
pomiędzy SSM i innymi nadzorcami

1. Cyfryzacja jest procesem, którego kontynuacja może i powinna być programowana i realizowana w ramach Imperium obejmującego władzę publiczną
na szczeblu Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz władz samorządowych. Zaangażowanie władzy publicznej uzasadnia już występujący oraz
spodziewany wpływ technologii wywrotowych (disruptive innovations) na
funkcjonowanie całego systemu społeczno-gospodarczego w poszczególnych regionach świata, w tym w Europie.

w UE. Działając w oparciu o te same
zasady SSM oraz organy nadzorcze
w państwach członkowskich UE mogą
harmonijnie współpracować na wspólnym rynku.
Andrea ENRIA
Chairperson of the European Banking
Authority

2. Władza publiczna oraz podmioty gospodarcze, a także konsumenci stoją
przed wspólnym wyzwaniem wykorzystania procesu cyfryzacji, która stwarza nowe szanse skokowego zwiększenia efektywności działania w sferze
produkcyjnej oraz w sektorze publicznym, jak również nowe możliwości
podwyższenia bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania gospodarstw
domowych. Władza publiczna powinna wspierać robotyzację procesów wytwórczych oraz obsługi gospodarstw domowych, a także upowszechnianie
się gospodarki współdzielenia się zasobami (sharing economy). Nowe szanse należy dostrzec i wykorzystać. Każdy, kto wykreuje, zrozumie i zaakceptuje nowe reguły postępowania, może więcej konsumować i jednocześnie
zmniejszyć zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz ograniczyć
negatywny wpływ swej aktywności na środowisko naturalne.
3. Szczególnie trudne wyzwania pojawiają się w sektorach energetyki i transportu, w których cyfryzacja procesów wytwarzania oraz zużywania zasobów
pozwala na redukcję zużycia nieodnawialnych nośników energii pochodzenia organicznego. Procesy rozwojowe powinny być skoordynowane w skali
europejskiej, przy uwzględnieniu zróżnicowanego dostępu do poszczegól-
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nych rodzajów nośników energii oraz zróżnicowanej zdolności gospodarek
poszczególnych krajów do realizacji wieloletnich programów rozwojowych.
Koordynacja prowadzona przez władze publiczne nie może ograniczać funkcjonowania mechanizmu rynkowego, który w długim okresie zapewnia bardziej racjonalną alokację zasobów niż administracyjne decyzje promujące
lub blokujące określone procesy gospodarcze.
4. Upowszechnianie cyfryzacji w każdej grupie wiekowej w społeczeństwie
wymaga uzupełnienia programów edukacji i upowszechnienia nowych form
kształcenia, które powinno przekształcać się w kształcenie ustawiczne (lifelong learning).
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PODATEK BANKOWY –
CZAS NA ZMIANY
Pierwsze miesiące stosowania podatku od niektórych instytucji finansowych
wskazują na występowanie jego negatywnych skutków dla gospodarki. Polegają
one zwłaszcza na zaburzeniach na rynku międzybankowym i zmniejszeniu dostępności kredytów długoterminowych, co w szczególności będzie hamowało
rozwój bankowości hipotecznej. Rozpoczyna się proces substytucji, polegający
na wypieraniu kredytowania gospodarki przez finansowanie deficytu budżetowego.
Zgodnie z wcześniej wyrażanymi obawami, konstrukcja podatku zaburza dotychczasowe relacje biznesowe między bankami i ich klientami.
Jednocześnie odnotowujemy, że niektóre zapisy ustawy są sprzeczne z deklarowaną polityką rządu, gdyż prowadzą do ograniczenia dostępności taniego
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kredytu dla polskich przedsiębiorstw, obniżenia konkurencyjności polskich podmiotów za granicą (poprzez opodatkowanie aktywów zagranicznych oddziałów
polskich banków) oraz utrudniają proces finansowania mieszkalnictwa (poprzez
zastosowanie ogólnych zasad opodatkowania do banków hipotecznych).
Uznając prawo Państwa do nakładania obciążeń podatkowych na podmioty gospodarcze, należy dążyć do takiego kształtowania podatków, które nie będzie
negatywnie wpływać na rentowność poszczególnych sektorów gospodarczych.
Rekomendujemy wprowadzenie zasadniczej zmiany w podatku bankowym, polegającej na oparciu podstawy opodatkowania na rzeczywistych wynikach finansowych działalności zamiast na sumie aktywów.
Bardzo niskie stopy procentowe

UZASADNIENIE

stymulują wzrost gospodarki realnej,
stymulują konsumpcję i inwestycje.
Jeśli jednak niskie stopy procentowe

Kilka miesięcy obowiązywania podatku bankowego pokazało, że instytucje finansowe podjęły działania w celu dostosowania sposobu swojego funkcjonowania do nowych obciążeń fiskalnych, a dochody budżetowe z tego tytułu będą
istotnie niższe od pierwotnych założeń. Wysoki poziom obciążenia podatkowego
spowodował, że banki podjęły działania dostosowawcze, zmierzające m.in. do
zmiany oferty kredytowej, obniżenia oprocentowania depozytów, a także wzrostu
zaangażowania w aktywa typu „tax-free”, jakimi stały się obligacje Skarbu Państwa. Nie są to zmiany sprzyjające realizacji strategii długookresowego, odpowiedzialnego rozwoju. W szczególności ograniczają wzrost stopy oszczędności
oraz zachęcają do finansowania deficytu budżetowego kosztem kredytów gospodarczych. Podatek od aktywów stanowi również zagrożenie dla stabilności
mniej rentownych instytucji finansowych. Ponadto, w ocenie podatników ustawa
zawiera liczne nieprecyzyjne zapisy, które powodują niepewność rozliczeń podatkowych. Podatek wprowadził również nierówne zasady dla wszystkich instytucji finansowych, gdyż część z nich została z niego zwolniona. Próg kwotowy
zwolnienia od podatku na poziomie 4 mld zł dla banków oraz 2 mld zł dla zakładów ubezpieczeń jest zdecydowanie zbyt wysoki w warunkach polskiego rynku
finansowego. Narusza to równe zasady konkurowania na rynku finansowym.
Z tych powodów warto już po kilku miesiącach dokonać przeglądu funkcjonowania podatku i zaproponować rozwiązanie, które będzie bardziej neutralne pod
względem wpływu na strategie biznesowe banków i ich klientów.

utrzymują się przez długi okres czasu,
to zwiększają zagrożenia dla stabilności finansowej, np. poprzez znaczny
wzrost cen aktywów niefinansowych.
Wpływają też na system emerytalny,
wymuszając większe oszczędności,
a w efekcie zmniejszając popyt w skali
makro.
Lars ROHDE
Chairman of the Board of Governors,
Danmarks Nationalbank
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WPROWADZENIE I PROMOWANIE
AKCEPTACJI PŁATNOŚCI
ELEKTRONICZNYCH W SFERZE
RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
Akceptacja nowoczesnych, masowych, elektronicznych instrumentów płatniczych – w tym kart płatniczych – przez jednostki administracji centralnej i samorządowej powinna być obowiązującym standardem. Pozwoli to upowszechnić
obrót bezgotówkowy i spowoduje rozwój gospodarki dzięki uzupełniającym się
działaniom: przeniesieniu dobrych doświadczeń konsumenta z sektora prywatnego do sektora publicznego, zarówno w środowisku tradycyjnym, jak i na platformach internetowych, oraz nadaniu czytelnego sygnału ze strony władz co do
zalet płatności bezgotówkowych.
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UZASADNIENIE
Polacy jako konsumenci docenili bezpieczeństwo i wygodę płatności bezgotówkowych – według szacunków Narodowego Banku Polskiego już ponad połowa
Polaków woli płacić bezgotówkowo, a liczba samych tylko kart płatniczych w naszych portfelach przekracza 35 mln.
Badania pokazują, że Polacy chcieliby równie wygodnie i bezpiecznie płacić
„jako obywatele”, czyli regulując należności publiczno-prawne:
›› ponad 70% osób korzystających z kart płatniczych chciałoby płacić kartą
w urzędzie,
›› ponad 70% takich osób chciałoby móc opłacić kartą podatek dochodowy
lub mandaty.

W ekosystemie płatniczym – naturalnym środowisku działania instytucji

Dla rozwoju akceptacji płatności kartowych w sferze publicznej nie ma żadnych
barier prawnych czy technologicznych. Co ważne, od strony kosztów nie tylko
obowiązują ustawowe ograniczenia opłaty interchange fee, ale i dodatkowe ograniczenia górnego pułapu takich płatności w sferze publiczno-prawnej. Wprowadzono je lokalną decyzją polskich banków zaangażowanych w funkcjonowanie
jednej z organizacji specjalizujących się w zakresie technologii i rozwiązań
płatniczych, w celu umożliwienia i przyspieszenia rozwoju akceptacji w sektorze
rządowym i samorządowym. W praktyce interchange fee w przypadku płatności
publiczno-prawnych kartą debetową nie może wynieść więcej niż 20 groszy,
a w przypadku płatności kartą kredytową więcej niż 30 groszy – niezależnie od
opłacanej kwoty.

finansowych – zachodzą ostatnio
bardzo dynamiczne zmiany wywołane
przez nowe technologie, działania
gigantów internetowych oraz tzw.
„fintechów”, regulacje i (co być może
najważniejsze) szybko zmieniające się
oczekiwania konsumentów (klientów
banków). Po to, by w pełni skorzystać
z nowych możliwości, sprostać nowym
wyzwaniom i utrzymać dotychczasową
rolę w takim „nowym świecie” – z myślą o dalszym dynamicznym rozwoju
płatności bezgotówkowych z korzyścią
dla polskich konsumentów, detalistów,

Wdrożenie akceptacji nowoczesnych, elektronicznych instrumentów płatniczych
to nie tylko wygoda dla obywateli. To również większe bezpieczeństwo, lepsze
zabezpieczenie przed oszustwami oraz większe możliwości kontroli. To znaczne zwiększenie szybkości obsługi oraz obniżenie kosztów obsługi płatności, co
pokazują przykłady wdrożeń płatności kartowych w jednostkach administracji
publicznej i w transporcie miejskim w rosnącej liczbie polskich samorządów.

banków i całej gospodarki – powinniśmy współpracować i w naszym
tradycyjnym gronie, i z nowymi
partnerami, korzystając z najlepszych
globalnych rozwiązań. […] Jak mówi
w dosłownym tłumaczeniu stare,
dobre powiedzenie: „Jeśli chcesz
iść szybko, idź sam – ale jeśli chcesz

Rozwiązania przedstawiane w ramach tej rekomendacji są zbieżne z rządowymi
priorytetami określonymi w Programie rozwoju cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki, łączącym działania przedstawicieli administracji rządowej oraz biznesu.
Program ten ma na celu na celu usprawnienie działania administracji publicznej
i zapewnienie warunków do rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

zajść daleko, idź z innymi”. […]
Małgorzata O’SHAUGHNESSY
Dyrektor Zarządzająca Regionem
Europy Środkowo-Wschodniej,
Visa Europe
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WIĘCEJ RYNKU W STOPACH
REFERENCYJNYCH
Poniższa rekomendacja stanowi uszczegółowienie rekomendacji EKF z 2012
roku pt. Więcej rynku w sektorze bankowym i poszerzenie rekomendacji z EKF
z 2015 roku pt. Więcej rynku w stopach referencyjnych.

Wysoki poziom zaawansowania tech-

W świetle przyjętych nowych regulacji UE dotyczących stawek referencyjnych
rekomenduje się, aby kraje UE przeprowadziły reformę stawek referencyjnych
rynku pieniężnego. Reforma powinna uwzględnić:

nologicznego w polskim sektorze bankowym wynika głównie z zastosowania
rozwiązań wymyślonych w bankach,
wewnątrz organizacji. Teraz czas, by
banki nauczyły się współpracować
z firmami zewnętrznymi i umiejętnie
wykorzystywały potencjał startupów.

1. Modernizację obecnych stawek referencyjnych, na których bazuje wycena
bardzo dużej części instrumentów finansowych.
2. Stworzenie nowych stawek referencyjnych rynku pieniężnego, które stanowiłyby alternatywę dla obecnie stosowanych.

Z kolei polskie fintechy, aby odnieść
prawdziwy sukces, powinny myśleć
w kontekście rozwoju swojego biznesu
nie tylko o Polsce czy Europie, ale
mieć ambicje globalne. Temu między
innymi ma służyć platforma wspiera-

3. Obniżenie ryzyka nieadekwatności stawek referencyjnych poprzez odniesienie ich do rzeczywistych transakcji zawieranych na rynkach referencyjnych.
Ceny na rynkach referencyjnych powinny być gromadzone w systemach
monitoringu cen transakcyjnych.

jąca współpracę między korporacjami
i startupami The Heart Warsaw, której
Mastercard jest współfundatorem.
Bartosz CIOŁKOWSKI
Dyrektor generalny polskiego
oddziału Mastercard

Z dotychczasowych analizy i doświadczenia Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową (IBnGR), jak również z prac analitycznych prowadzonych na rozwiniętych rynkach finansowych wynika, że:
›› wprowadzenie stawek rynkowych do wskaźników finansowych lub powiązanie wskaźników z realnie zawieranymi transakcjami obniża ryzyko niezgodności wynikające z Rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i umowach finansowych,
›› wprowadzenie do wyliczania stawek referencyjnych danych z rzeczywiście
zawieranych transakcji obniża ryzyko systemowe na rynkach finansowych,
›› użycie danych transakcyjnych jest komplementarne w stosunku do innych
form szacowania stawek referencyjnych i w świetle regulacji Unii Europejskiej jest priorytetem.
Reforma powinna zapewnić poprawę funkcjonowania oraz odporność na manipulację stawek referencyjnych stosowanych w UE. Powinna wspomagać również
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system nadzoru. Modernizacja stawek referencyjnych powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne systemu
bankowego.
Wprowadzenie elementów rynkowych zapewni oparcie stawek referencyjnych
(w szczególności nowych) o reprezentatywne zbiory transakcyjne instrumentów
finansowych, tak aby zmniejszyć ryzyko manipulacji oraz zwiększyć transparentność i reprezentatywność stawek referencyjnych.
Celowe jest powołanie grupy roboczej, która kompleksowo zaprojektuje i będzie
konsultowała proces reformy stawek referencyjnych w Polsce oraz dostosuje
proces implementacji do potrzeb i charakterystyki rynku polskiego. Grupa ta
powinna składać się nie tylko z przedstawicieli banków, ale również regulatorów
i innych interesariuszy systemu finansowego. Ponadto informacje potrzebne do
zrozumienia stawek referencyjnych oraz informacje dotyczące reformy stawek
powinny być przedstawiane finalnym użytkownikom i konsumentom.
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CZAS NA KREDYTOWANIE
OPARTE O STAŁE STOPY
PROCENTOWE

Reforma indeksów wzięła się z potrzeby zaradzenia oszustwom dotyczącym
LIBOR. Okazało się przy tym, że trzeba

Polski system finansowy charakteryzuje się wyjątkowo dużym udziałem kredytów opartych o zmienne stopy procentowe. W środowisku historycznie niskich
stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i na świecie występują wyjątkowo
sprzyjające okoliczności, aby przygotować standard kredytów opartych o stałe stopy procentowe. Standard zapewni porównywalność oferty bankowej oraz
umożliwi oferowanie kredytów o stałej stopie procentowej na skalę nieporównywalnie większą niż dotychczas.

tę reformę przeprowadzić również dlatego, że kwotowania te są coraz mniej
znaczące. (...) Jak najbardziej słuszny
jest postulat, by oprzeć wskaźniki na
tych miejscach na rynku gdzie jest
obrót. Czy jednak rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego w sprawie

Stałe stopy procentowe w kredytowaniu długoterminowym są standardem na
rynkach rozwiniętych. Stałe oprocentowanie kredytu jest postrzegane jako lepiej chroniące konsumenta przed zmianą stóp procentowych. Zmniejsza ryzyko
systemu finansowego związanego z niewywiązaniem się klienta ze zobowiązań
kredytowych.

wskaźników finansowych odpowiada
obecnym wyzwaniom? Moim
zdaniem nie.
Mirosław PANEK
p.o. Prezesa Zarządu,
Bank Gospodarstwa Krajowego
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Z inicjatywy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na początku 2016 roku
dwadzieścia banków działających w Polsce przystąpiło do wypracowania standardowych zasad, które byłyby oferowane w kredytach hipotecznych. Wypracowanie tych zasad oznaczać będzie:
›› sprawienie, że oferta kredytowa stanie się bardziej zrozumiała i przystępna
dla klientów,
›› lepsze dopasowanie profilu ryzyka kredytu do możliwości przyjmowania ryzyka przez konsumenta,
›› wypracowanie instrumentów prawnych i finansowych do systemowego przejęcia ryzyka stóp procentowych od klientów i zabezpieczania ryzyka stałej
stopy procentowej w systemie bankowym.
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POWOŁANIE PLATFORMY
WSPARCIA POLSKICH
FIRM W PRZETARGACH
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ ORGANIZACJE
MIĘDZYNARODOWE
Pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki musi oznaczać zwiększenie
obecności polskich firm poza granicami kraju. Priorytetem polityki gospodarczej Polski powinna stać się poprawa konkurencyjności i odrodzenie przemysłu.
Każde nowoczesne państwo zmierza w kierunku ograniczania ryzyk wejścia na
inne rynki dla swoich firm. Kompleksowe i spójne podejście do publicznego
wsparcia internacjonalizacji działalności polskich firm jest konieczne. Niezbędna
jest efektywna, skoordynowana i nastawiona na praktykę życia gospodarczego
działalność instytucji publicznych, takich jak: MSZ, MR, PARP czy PAIIZ .

Gdy system bankowy jest dobrze
równoważony przez rynek kapitałowy,
to cały system finansowy staje się
bardziej stabilny. Bardzo pozytywna
reakcja EBC na projekt unii rynków
kapitałowych potwierdza pogląd, że
politykę pieniężną można prowadzić
lepiej, gdy rynek kapitałowy jest silny.
Unia Europejska zapłaciła bardzo
wysoką cenę za to, że jej system
finansowy jest tak zdominowany przez

Jednym z wymiarów internacjonalizacji jest realizacja zamówień publicznych
ogłaszanych i przeprowadzanych według własnych zasad przez organizacje międzynarodowe, takie jak: Bank Światowy, ONZ i jego agendy. Do tej pory udział
polskich firm na tym rynku był marginalny. Informacyjne programy publiczne
wspierają działalność firm w tym zakresie i są z pewnością potrzebne. Nie wystarczają jednak, aby dynamicznie i skutecznie zapewnić udział w przetargach.

banki, co spowodowało, że ostatni
kryzys był dużo poważniejszy w Europie niż w innych częściach świata.
Steven MAIJOOR
Chair of the European Securities and
Markets Authority

Zorganizowanie platformy odpowiadającej potrzebom potencjalnych beneficjentów tych przetargów oraz przedstawicieli instytucji finansowych operujących
równolegle na rynku polskim i rynku, gdzie zamówienie jest ogłaszane, może
wzmocnić działalność informacyjną wspieraną publicznie oraz doprowadzić do
rzeczywistych rezultatów.
Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dołączenia do zawiązanej przy Europejskim Kongresie Finansowym inicjatywy powołania platformy
wsparcia polskich firm, w tym rodzinnych eksporterów towarów i usług, których
odbiorcami są organizacje międzynarodowe.
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REKOMENDACJE DLA
POLITYKI INWESTYCYJNEJ
1. Aktualne i możliwe przyszłe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gospodarczego Polski wymuszają (lub wymuszą w najbliższej przyszłości) prowadzenie polityki zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
W takiej sytuacji jedyną możliwością relatywnego przyspieszenia wzrostu
gospodarczego jest wzrost udziału inwestycji w PKB (szczególnie tych, które zwiększają wydajność pracy i konkurencyjność polskiej gospodarki).
Zmianom regulacyjnym, zwłaszcza tak
daleko idącym, jak te, które pod koniec roku opublikuje Komitet Bazylej-

2. Czynnikami decydującymi o wzroście inwestycji jest i będzie otoczenie
prawno-regulacyjne oraz oszczędności krajowe.

ski, towarzyszy zawsze ocena skutków
regulacji. Pokazuje ona konsekwencje
nowych regulacji w momencie ich
wejścia w życie. Ale prawdziwe skutki
ujawniają się po pewnym czasie,
zwykle stosunkowo długim, gdy banki
dostosują swoją działalność, swój mo-

3. System prawny powinien być stabilny, przejrzysty i zrozumiały dla uczestników życia gospodarczego, tak by niepewność w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych mogła być ograniczona do akceptowalnego poziomu (obecnie jest to najistotniejszy czynnik wpływający na decyzje o rozpoczynaniu
inwestycji).

del biznesowy, do nowego otoczenia
regulacyjnego.
Andrzej REICH
Dyrektor Departamentu

4. Polityka makroekonomiczna powinna wpływać na zwiększenie skłonności
do oszczędzania we wszystkich sektorach polskiej gospodarki (czyli w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i finansach publicznych).

Regulacji Bankowych, Instytucji
Płatniczych i Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych,
Komisja Nadzoru Finansowego
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SYSTEM PRAWNY
A FUNKCJONOWANIE
GOSPODARKI
UWAGI WSTĘPNE
Wypada stwierdzić, że istnieje korelacja między jakością systemu prawnego
a sprawnością funkcjonowania gospodarki. Im wyższa jakość systemu prawnego, tym sprawniejsza gospodarka – jakkolwiek nie jest to zależność ścisła,
ponieważ system nie jest czynnikiem jedynym.

Mamy dziś bardzo skuteczny nadzór
nad europejskimi bankami, na dobrej
drodze jest projekt jednolitego

Polski system nie wyznacza kierunków funkcjonowania gospodarki – przeciwnie,
poprzez definiowanie materii konstytucyjnej dla ograniczenia wolności gospodarczej zdaje się jedynie zachęcać do wprowadzania restrykcji. Przez to brak jest
determinacji do kształtowania, wspierania wolności gospodarczej, która niejako
istnieje sama przez się i co najwyżej należy ją ograniczać.

systemu resolution. Natomiast trzeci
filar, czyli system gwarantowania depozytów, który jest kluczowy dla całej
konstrukcji, został zablokowany. (…)
Konieczne jest przygotowanie planów
naprawczych i planów dotyczących
przymusowej upadłości. Chodzi

Relacje te winny zostać biegunowo odwrócone – system prawny powinien opierać się na założeniu, że wolności gospodarczej nie ma, a powinna być. Prawodawca powinien każdą interwencję ustawodawczą, obojętne czy w ramach
reglamentacji działalności, czy w ramach regulowania bezpieczeństwa powszechnego, oceniać z punktu widzenia tego, czy określona regulacja utrzymuje, czy zwiększa wolność gospodarczą. Dopiero jako drugie kryterium powinien
być brany pod uwagę interes publiczny. Jeżeli bowiem nie da się tych dwóch
wartości pogodzić, to oznacza, że nowe prawo, choćby zasadnie potrzebne ze
względów społecznych, pozostaje w sprzeczności z zasadą wolności gospodarczej, której powinno się przyznawać prymat.

o to, żeby móc zrobić jak najwięcej
przed resolution, by uniknąć znacznie
większych strat.
Roberto NICASTRO
General Manager of UniCredit
in 2010-2015, President
of the Good Banks

REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Prawo wymaga stabilizacji. Należy wyeliminować stany, w których prawo
– nim właściwie wejdzie w życie – wymaga zmian lub zastąpienia nowymi
rozwiązaniami. Kształt prawa stabilny – to prawo, które może uzyskać trwałe zakotwiczenie w orzecznictwie, a przez to porządkować system prawny.
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Każda interwencja ustawodawcza powinna być zatem przemyślana, aby wykluczyć, a co najmniej ograniczyć, konieczność zmiany.
2. Zasadny staje się postulat kodyfikacji, rozumianej jako instrument porządkowania prawa. Pozwala ona na zebranie zespołów norm dedykowanych
określonej potrzebie społecznej w ujęcie jednolite systemowo. I niekoniecznie chodzi tu o kodyfikację w tradycyjnym rozumieniu jako unormowanie
dziedzin wspólnych (jednorodnych), lecz jako konsolidację ustaw podporządkowanych jednemu zagadnieniu, podobnie jak ma to miejsce w wielu
krajach Europy kontynentalnej, w szczególności w Niemczech. Konsolidacja
taka wychodzi naprzeciw potrzebom regulacji i nie jest zależna od dogmatycznego podejścia do procesu tworzenia i stosowania prawa.
Otoczenie w jakim działa polski
system bankowy podlega wielu
zmianom. Należy do nich sytuacja
ekonomiczna w strefie Euro, potencjalne konsekwencje Brexitu, zmiany
demograficzne i technologiczne
oraz wyzwania regulacyjne. Również
klienci banków zwiększają swoje

3. Wykładnia systemowo-celowościowo (dynamiczna), powinna być szerzej
stosowana i, jeśli nie dominować, to być trwale ugruntowywana w praktyce orzeczniczej, zwłaszcza organów administracji. Organy stosowania
prawa nie mogą być ślepe na zmieniającą się rzeczywistość społeczną czy
gospodarczą. Odchodzenie od wyłącznie wykładni gramatycznej staje się
koniecznością.

oczekiwania oraz sposoby kontaktów
z bankami na kanały elektroniczne,
nakładają się na to coraz istotniejsze
kwestie cyberbezpieczeństwa. Ponadto, w Polsce mamy do czynienia ze
specyficznymi dla naszego kraju kwestiami, takimi jak obciążenia z tytułu
podatku bankowego czy kwestia tzw.

4. Inwentaryzacja i monitoring prawa gospodarczego są sprawami zaniedbywanymi przez ostatnie lata. Konieczne jest dokonanie kompleksowego przeglądu systemu prawa, celem zweryfikowania:
›› czy system jest kompletny,
›› czy wymaga zmian, uzupełnień, szerzej – modernizacji,
›› czy i w jakich materiach wymaga uregulowania.

portfela kredytów hipotecznych we
frankach. Tworzy to złożoną sytuację
dla sektora bankowego, istotne jest
aby sektor bankowy i interesariusze
tego sektora rozwiązywali wszystkie
istotne zagadnienia z uwzględnieniem

Istnieje potrzeba, aby jakiś określony podmiot, niezależny od rządu, był odpowiedzialny za tak rozumiany monitoring, ponieważ tylko wówczas można liczyć
na to, że zostaną dokonane właściwe oceny i zidentyfikowana potrzeba dokonania koniecznych zmian.

potencjalnych skutków dla klientów
banków i gospodarki.
Iwona KOZERA
Partner, Lider Doradztwa
Biznesowego, Europa Centralna
i Południowo-Wschodnia, EY
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POBUDZENIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WŚRÓD MŁODEGO POKOLENIA –
REKOMENDACJA AKADEMII EFC

Akademia

WPROWADZENIE
Polska nie jest wciąż przyjazna osobom z inicjatywą biznesową, co potwierdzają zarówno międzynarodowe rankingi, jak i opinie aktualnych i potencjalnych
przedsiębiorców. Innowacyjność polskiej gospodarki już wkrótce będzie w dużej
mierze oparta na umiejętnościach biznesowych młodego pokolenia. To właśnie
innowacje mogą zapewnić wyższe marże, a więc także większą wartość dodaną
dla naszej ekonomii. Główne hamulce przedsiębiorczości w Polsce to:
1. Brak ukierunkowania edukacji na pobudzenie przedsiębiorczości
Polskie uczelnie oraz szkoły średnie nie stymulują chęci do działania i realizowania własnych pomysłów. W polskich szkołach za mało stawia się na kształcenie
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umiejętności komunikacji i realizacji innowacyjnych idei. Uniwersytety w niewystarczającym stopniu współpracują ze środowiskiem przedsiębiorstw, a studenci
po zakończeniu studiów nie wiedzą, jak rozpocząć, rozwijać i finansować własne
biznesy.
Analizując badania przeprowadzane przez zewnętrzne organizacje, możemy
zauważyć, że rośnie liczba młodych ludzi chcących prowadzić własne przedsiębiorstwa. Według organizacji Amway oraz Akademii Liderów dr Bogusława
Federa, aż 70% młodych osób chciałoby prowadzić własną firmę. To wciąż mniej
w porównaniu z takimi krajami jak Dania (89%), lecz warto zauważyć, że liczba
ta stale rośnie.
Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na inne dane (Fundacja Kronenberga przy Citi
Handlowy), możemy zauważyć, że już tylko 25% studentów ostatnich lat swoich
studiów myśli o założeniu firmy. Może to oznaczać, że edukacja uniwersytecka
nie przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, co z kolei
może być powodem stosunkowo niskiej, choć rosnącej, innowacyjności polskiej
gospodarki.
2. Brak prostego wsparcia dla początkujących przedsiębiorców
Osoby rozpoczynające swój pierwszy biznes potrzebują prostej i klarownej ścieżki
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pokazującej kolejne kroki w założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dostępne
obecnie narzędzia nie zapewniają odpowiedniej wiedzy oraz powodują zagubienie
młodych przedsiębiorców już na samym starcie biznesowej przygody.
48% Polaków uważa finanse za główną przeszkodę w prowadzeniu firmy, a aż
28% potencjalnych przedsiębiorców uważa wsparcie finansowe za najważniejszy
element prowadzenia biznesu. W dalszej kolejności wskazują oni strach przed
porażką, brak kompetencji/pomysłu oraz biurokrację.
Co więcej, z rozmów z początkującymi przedsiębiorcami wynika, że mimo dużej
liczby instytucji potencjalnie oferujących swoje wsparcie, brakuje przejrzystości
i prostoty w ich działaniu.
3. Nieprzyjazne środowisko prawno-podatkowe
Polskie przepisy bardzo ograniczają początkujących przedsiębiorców, a konieczność znajomości ciągle zmieniających się regulacji odwraca uwagę od skutecznego prowadzenia biznesu.
Zarówno opinie przedsiębiorców, jak i ekspertów zgodnie pokazują, że polskie
przepisy są wyjątkowo mało przyjazne dla osób chcących podążać drogą biznesową. Prawo (również podatkowe) w Polsce jest także wyjątkowo niestabilne.
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Aby zapoznać się ze wszystkimi zmianami przepisów wprowadzanymi w Polsce
w ciągu roku, należałoby poświęcić ok. 3 godzin i 26 minut każdego dnia. Przykładowo, według danych przygotowanych przez Grand Thornton, w 2014 roku
przyjęto aż 25 tys. stron nowych aktów prawnych (najwięcej od 1918 r.).
Skomplikowane przepisy podatkowe są szczególnie uciążliwe dla mniejszych
firm, objętych takimi samymi przepisami jak duże podmioty. W związku z tym
duże podmioty (szczególnie korzystające z optymalizacji podatkowej) zyskują
przewagę konkurencyjną, a firmy małe ukrywają działalność w szarej strefie i nie
mają motywacji do zwiększenia rozmiarów działalności (aby nie stracić uprawnień do korzystania z uproszczonych form opodatkowania).
Pokolenie millenialsów wymusiło na
instytucjach finansowych zmiany.

REKOMENDACJA Z OBSZARU „EDUKACJA”

Rozwijamy naszą ofertę i możliwości
obsługi, dopasowując je do młodszych klientów przy wykorzystaniu
pożądanych przez nich technologii.
Dla mBanku to jedno z kluczowych
wyzwań. Zmieniamy się także jako

Młode osoby potrzebują edukacji pod kątem przedsiębiorczości. Polskie uczelnie wciąż skupiają się na kształceniu przyszłych naukowców, a nie przedsiębiorców. Kluczem do poprawy sytuacji jest większa współpraca uczelni zarówno
z pracodawcami, jak i inwestorami.

organizacja, aby w pełni wykorzystać
potencjał nowego pokolenia na rynku
pracy.
Cezary STYPUŁKOWSKI
Prezes Zarządu, mBank S.A.

1. Wprowadzenie przedmiotu „Start-up” na uczelniach, prowadzonego przez
przedsiębiorców
Drogą do pobudzenia przedsiębiorczości na etapie szkolnictwa jest większe
zaangażowanie instytucji edukacyjnych we współpracę ze światem biznesu.
Polscy studenci nie są dziś przygotowywani do prowadzenia własnej firmy,
a większość z nich postrzega swoich wykładowców jako naukowców, a nie
mentorów mogących wskazać im drogę do osiągnięcia osobistego sukcesu.
Obowiązkowy przedmiot „Start-up”, wprowadzony nie tylko na biznesowych,
ale także technicznych i humanistycznych uczelniach, umożliwiłby studentom
poznanie praktycznych podstaw prowadzenia przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie zespołem lub pozyskiwanie inwestorów. Przedmiot powinien skupiać
się głównie na umiejętnościach miękkich. Kluczem jest jednak współpraca
z przedsiębiorcami.
2. Poszerzenie funkcji inkubatorów uczelnianych
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to instytucja z ogromnym potencjałem. Niestety, ich funkcja nie jest w pełni wykorzystywana, a duża część osób
kończących studia nie miała okazji poznać, jakie rozwiązania są przez nie ofero-
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wane. Wymaga to poszerzonej współpracy z uczelniami, a każdy inkubator akademicki powinien mieć z góry przydzieloną szansę przybliżenia swojej oferty na
każdym kierunku studiów, w każdym mieście akademickim. Co więcej, panuje
przekonanie, że główną zaletą inkubatorów jest obniżenie kosztów działalności
gospodarczej. Rekomendujemy skupienie się na inkubatorach jako instytucji zapewniającej wiedzę oraz kontakty, ponieważ są to najważniejsze elementy przy
starcie przedsiębiorstwa.
3. Rekomendacja dodatkowa – Organizacja „Polskiego Konkursu Startupowego”
Współpraca uczelni z inwestorami powinna prowadzić do dotarcia do najbardziej innowacyjnych pomysłów biznesowych. Jednym z rozwiązań może być
stworzenie ogólnopolskiego konkursu startupowego, umożliwiającego indywidualne/grupowe przygotowanie prezentacji inwestycyjnej przed biorącymi udział
w projekcie inwestorami. Nagrodą mogłoby być wsparcie inwestorów w realizacji
projektu.
Przykłady działań w innych krajach – „Best practices”
„Startup Garage” (USA)

Kluczem do rozwoju polskiego rynku
kapitałowego i GPW jest to żeby, żeby
na Giełdzie był kapitał. Bardzo ważne
jest, żeby Polska była atrakcyjnym
miejscem do inwestowania dla
inwestorów krajowych. Inwestorzy
zagraniczni przychodzą i odchodzą,
taka jest ich rola i takie jest ich prawo.
Nie da się zbudować solidnego rynku
kapitałowego bez kapitału krajowego.

Startup Garage to intensywny, praktyczny kurs, podczas którego studenci pro-

Konrad KONARSKI
Partner, Baker & McKenzie
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jektują i testują nowe pomysły biznesowy odpowiadające na realne problemy.
Uczestnicy stosują myślenie projektowe, inżynieryjne, finansowe i wykorzystują
umiejętności organizacyjne.
Program „Exist” (Niemcy)

Z unikalnego na polskim rynku badania przeprowadzonego przez Deloitte
wynika, iż już obecnie są w Polsce
banki, których innowacyjność

Program wspiera naukowców z instytucji publicznych – instytutów badawczych
i uczelni. Zespoły składają się z absolwentów i byłych pracowników uczelni (do
5 lat po zakończeniu studiów) oraz studentów, którzy ukończyli przynajmniej
połowę studiów. Celem programu jest finansowanie innowacyjnych projektów
startupowych opartych na technologii oraz usług wykorzystujących odkrycia naukowych. Program pokrywa koszty utrzymania – doktorzy otrzymują 3 tysiące
euro na miesiąc, absolwenci 2,5 tysiąca euro, a studenci – tysiąc euro na miesiąc. Zapewnia również 5 tysięcy euro wydatków na coaching oraz od 10 do 30
tysięcy euro wydatków na materiały i wyposażenie. Maksymalny czas trwania
finansowania to rok.

w zakresie bankowości elektronicznej jest na światowym poziomie. Są
jednak i takie, przed którymi wciąż
sporo pracy, aby mogły sprostać

REKOMENDACJA Z OBSZARU „WSPARCIE”

konkurencji i oczekiwaniom klientów.
Ponadto nawet kreując „superbank”,
który łączyłby w sobie najbardziej
innowacyjne z oferowanych rozwiązań,
wciąż można znaleźć funkcjonujące już
na świecie rozwiązania, które w jeszcze większym stopniu wykorzystują
najnowsze technologie.

Dla młodych przedsiębiorców jednym z najważniejszych aspektów ich dalszej
pracy jest wsparcie merytoryczne. Wiele osób ma pomysł na swój własny biznes, jednak nie mają pojęcia, jak przebrnąć przez wszelkie formalności związane
z założeniem firmy i radzić sobie z obowiązkami (chociażby podatkowymi).
1. Utworzenie platformy informacyjnej zrzeszającej polskie inicjatywy wspierania start-upów

Dariusz SZKARADEK
Partner, Lider Sektora Instytucji
Finansowych, Deloitte
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Zasadniczą przeszkodą na starcie biznesu jest niewiedza przedsiębiorców na
temat tego, jak założyć, finansować i rozwijać firmę oraz do jakiej instytucji należy się zgłosić w celu uzyskania pomocy. Takie instytucje już istnieją, a ostatnio
możemy zaobserwować wzrost tego rodzaju działalności na rynku. Korzystając
z własnych doświadczeń, przedsiębiorcy pomagają założyć firmę, pozyskać inwestorów i na początku prowadzić działalność. Problemem jest jednak trafienie
do takiej instytucji na samym początku biznesowej przygody. Swojego zadania
nie spełnia inicjatywa Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności (CEIDG),
która w sposób bardzo mało czytelny i nieustrukturyzowany opisuje proces założenia firmy.
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Dlatego rekomendujemy stworzenie instytucji/platformy on-line pozwalającej
na szybkie i proste rozeznanie się w formalnościach związanych z zakładaniem
i finansowaniem przedsiębiorstwa. Taka platforma powinna również zapewniać
wsparcie w postaci wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju firmy i proponować
konkretne usługi/inwestorów/instytucje mogące pomóc na kolejnych etapach.
Co ważne, taka platforma powinna być dobrze znana, a w związku z tym musi
otrzymać odpowiednie wsparcie marketingowe.
2. Rekomendacja dodatkowa – Utworzenie platformy crowdfundingowej na
GPW
Crowdfunding to dla przedsiębiorców bardzo wygodny sposób finansowania,
który zapewnia także funkcję marketingową. Utworzenie platformy crowdfundingowej na GPW pozwoliłoby na finansowanie projektów innowacyjnych z Polski
i docelowo także z zagranicy (z Europy Środkowo-Wschodniej).
Przykłady działań w innych krajach – „Best practices”
Startup Estonia
Startup Estonia to platforma zrzeszająca inwestorów, akceleratory startupowe
oraz centra konsultingowe. Pozwala na bardzo szybkie rozeznanie, na jakim eta-
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pie rozwoju znajduje się moje przedsiębiorstwo oraz skąd i w jakim zakresie
można uzyskać pomoc na danym etapie rozwoju.
Poradnik startupowy (Estonia)
Estoński kompleksowy, ale zarazem prosty i przejrzysty przewodnik dla początkujących przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych, pozwalający na
szybkie rozeznanie się w formalnościach związanych z prowadzeniem i finansowaniem biznesu.
Rządowa ko-inwestycja (Izrael)
Wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa w mieście możliwy jest dzięki
inwestycjom zrealizowanym przez Gminę przy współudziale środków unijnych.
Idea zrównoważonego rozwoju musi
opierać się także na szerszej współpra-

W celu pobudzenia środowiska inwestorskiego oraz startupowego, izraelski rząd
zdecydował się inwestować w nowe inicjatywy wraz z funduszami venture/seed
capital. Jednocześnie zapewniał im możliwość odkupu udziałów objętych przez
rząd, jeżeli inwestycja się udała. W rezultacie rząd przejmował od inwestorów
część ryzyka inwestycyjnego, ale nie odbierał im korzyści.

cy samorządów, jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni.
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Jacek KARNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu
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Proste, jasne, stabilne i klarowne przepisy prawne to klucz do stworzenia przy-
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jaznego klimatu dla przedsiębiorczości. Konieczna jest częściowa deregulacja
działalności gospodarczej, a więc zmniejszenie liczby niepotrzebnych i nieprzejrzystych przepisów.
1. Stworzenie formy prawnej „Firma na próbę”
Rekomendujemy wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji
umożliwiającej próbne podjęcie działalności gospodarczej, aby każdy, kto ma
pomysł na uruchomienie własnego biznesu, mógł go przetestować w praktyce.
Skorzystanie z tej formy działalności powinno być maksymalnie proste i wymagać minimum formalności. Przedsiębiorcy w „okresie próbnym” byliby zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego (do 10 tys. zł) oraz
ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Działalność taką można będzie także zakończyć „od ręki”, bez poniesienia żadnych
opłat, lub w prosty sposób przejść na „zwykłą” działalność gospodarczą, składając jedynie oświadczenie. Podczas prowadzenia działalności w takiej formie
niemożliwe będzie zatrudnianie pracowników. „Firmę na próbę” będą mogły
prowadzić przez rok te osoby, które w ciągu 10 lat nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej i będzie dotyczyć wszelkich form działalności gospodarczej
za wyjątkiem tych objętych obowiązkiem uzyskania koncesji. Za zobowiązania
zaciągane w okresie próbnym osoby te odpowiadałyby tak samo jak przedsiębiorcy na zasadach ogólnych.
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2. Obowiązek szerszych konsultacji wprowadzanych regulacji prawnych

W przeszłości przedsiębiorstwa
świadczące usługi komunalne

Przy wprowadzaniu nowych legislacji bardzo ważna jest pewność, że wprowadzane regulacje nie przeszkadzają, ale pomagają w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce. Należy wprowadzić rozwiązania, które zobligują ustawodawcę do szerszych konsultacji przed wprowadzaniem proponowanych regulacji,
w szczególności z przedsiębiorcami, organizacjami pracodawców, środowiskami akademickimi, a także organizacjami pozarządowymi i think tankami. Konsultacje służą m.in. wypracowaniu wspólnych propozycji na temat wprowadzanych
rozwiązań i legislacji, biorąc pod uwagę opinie różnych środowisk. Uważamy
jednak, że takie konsultacje są przeprowadzane zbyt rzadko, a nowo wprowadzane prawo zbyt często jest dla przedsiębiorców źródłem problemów zamiast
usprawnień. Należy wprowadzić obowiązek szerszej konsultacji zmian prawa,
w szczególności dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.”.

funkcjonowały w łańcuchu liniowym – wytworzenie, dystrybucja,
konsumpcja, wystawienie rachunku.
Obecnie proces ten jest cyrkularny.
Klienci i miasta stają się dużo bardziej
aktywni. Partycypacja klientów
i miast wymaga jednak decyzyjności.
Biznes może zapewnić różnorodne
rozwiązania, ale potrzebne są decyzje
co miasto i jego społeczność chcą
osiągnąć za 10 czy 20 lat.
Markus RAURAMO

3. Rekomendacja dodatkowa – Stworzenie systemu e-obywatelstwa na wzór
estońskiego e-residency
Elastyczność w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa powinna dotyczyć
nie tylko Polaków, ale także zagranicznych przedsiębiorców chcących tworzyć
swoje firmy w Polsce. Efektywnie wdrożony program e-obywatelstwa nie tylko
pozwoliłby przyciągnąć zagranicznych inwestorów, ale także odciążyłby zaangażowanie urzędników w sprawy formalne związane z obsługą obywateli..
Przykłady działań w innych krajach – „Best practices”

Executive Vice President, Fortum

„Okres próbny” przed założeniem przedsiębiorstwa (UK)
Rozwiązanie prawne wprowadzone w Wielkiej Brytanii umożliwia rejestrację
przedsiębiorstwa w ciągu 3 miesięcy od rzeczywistego rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Daje to przedsiębiorcom elastyczność w podejmowaniu decyzji
odnośnie rozpoczęcia i kontynuowania prowadzenia działalności.
E-obywatelstwo (Estonia)
Estoński program „e-residency” pozwala każdemu obywatelowi świata zdalnie
otrzymać tożsamość na terenie Estonii w celu założenia przedsiębiorstwa w tym
kraju. Serwis umożliwia również zdalne przesyłanie oraz podpisywanie dokumentów.
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WYSTĄPIENIA
Jaka przyszłość Polski w Europie?
Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju
Europe’s future – possible scenarios
Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998 – 2005
Balance between the banking and capital market systems
Steven Maijoor, Chair of the European Securities and Markets Authority
Poland’s capital markets through an emerging markets lens
Mark Mobius, Executive Chairman, Templeton Emerging Markets Group
The future of European integration
Klaus Regling, Managing Director of the European Stability Mechanism
Grasping the new normal of the banking industry – a view from a European Central Banker
Yves Mersch, Member of the Executive Board, European Central Bank
Wystąpienie wprowadzające do debaty pt. Optymalizacja kapitału w bankach wobec planowanych
rozwiązań regulacyjnych
Andrea Enria, Chairperson of the European Banking Authority
Wystąpienie wprowadzające do debaty pt. Uporządkowana restrukturyzacja i likwidacja banków
– perspektywa kraju goszczącego
Elke König, Chair of the Single Resolution Board, Chair of the Financial Stability Board Resolution
Steering Group

DEBATY PLENARNE

GOSPODARZ

Jaka przyszłość Europy? Możliwe scenariusze

Bank Pekao S.A.

Debata oksfordzka Rynek kapitałowy zastąpi banki w finansowa-

Giełda Papierów Wartościo-

niu rozwoju gospodarczego

wych w Warszawie S.A.

Rozwój sektora finansowego i jego wpływ na gospodarkę
Instytucje rozwojowe i ich wpływ na rozwój gospodarczy
Ogłoszenie Rekomendacji VI Europejskiego Kongresu
Finansowego
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PKO Bank Polski S.A.

DEBATY I SESJE SPECJALISTYCZNE

GOSPODARZ

Wykorzystanie nowych technologii w usługach finansowych

KPMG, PKO Bank Polski S.A.

– czy i jak fintechy zmieniają sektor bankowy?
„Bank mój widzę...”

Accenture

Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Optymalizacja kapitału w bankach wobec planowanych rozwią-

Komisja Nadzoru Finansowego

zań regulacyjnych
Jak efektywnie wykorzystać paneuropejskie i światowe inicjaty-

mBank S.A., NDI S.A.

wy służące finansowaniu infrastruktury?
Jak odblokować potencjał innowacji?

PKN ORLEN S.A.

Ścieżki klientów bankowych w kanałach cyfrowych

Deloitte

Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego

NDI S.A.

Uporządkowana restrukturyzacja i likwidacja banków

Bankowy Fundusz

– perspektywa kraju goszczącego

Gwarancyjny, Deloitte

Czy i jak bankowość może wspierać rozwój Polski Cyfrowej?

PKO Bank Polski S.A.
Współgospodarze debaty:
MasterCard, Visa

Czy pokolenie millenials to lojalni klienci instytucji finansowych?

Bain & Company

Miasto przyszłości = miasto zrównoważone, czyli współpraca

Fortum, Miasto Sopot

biznesu i samorządów w adaptacji miast do zmian klimatu oraz
innowacyjnym rozwoju
Jakie szanse i zagrożenia dla sektora bankowego wynikać będą

Instytut Badań nad

z reformy indeksów UE?

Gospodarką Rynkową

Customer experience

Bank Pekao S.A., EY

Cyfryzacja płatności – kto powinien współpracować z kim i jak

Visa

w nowej rzeczywistości?
Państwo – obywatel – biznes. Kto odpowiada za wysokość

Izba Gospodarcza Towa-

naszych przyszłych emerytur?

rzystw Emerytalnych,
Nationale Nederlanden

Zwiększenie zaufania na rynku kapitałowym – nowe propozycje

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.

Jak kształtować rozwój gospodarki i infrastruktury w warunkach

NDI S.A.

cyfryzacji?
Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie realizują międzynarodo-

Bank Pekao S.A.

wych zamówień publicznych?

przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

System prawny a sprawność funkcjonowania i finansowania
gospodarki
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DEBATY I SESJE SPECJALISTYCZNE

GOSPODARZ

Jak Polska może wykorzystać potencjał fintechów?

MasterCard

Uwarunkowania funkcjonowania sektora bankowego w Polsce

EY

na tle Europy i ich wpływ na sytuację sektora i gospodarkę
Jak pozyskiwać, wdrażać i rozwijać innowacje?

Baker & McKenzie

Jak instytucje finansowe wdrożyły innowacje w swoich organi-

Google

zacjach? Najciekawsze przykłady
Wyzwanie dla zarządzających – Czy w Polsce brakuje start-

Dziennik Gazeta Prawna, Bank

up’ów i gdzie ich szukać?

Gospodarstwa Krajowego

Instytucje finansowe partnerem międzynarodowej ekspansji firmy

Bank Pekao S.A., Bank

– szanse, jakie stwarza współpraca z instytucjami finansowymi

Gospodarstwa Krajowego

Instytucje finansowe partnerem międzynarodowej ekspansji

Bank Pekao S.A., Korpora-

firmy – ograniczenie ryzyka w ekspansji zagranicznej

cja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A.

DEBATY I SPOTKANIA ZAMKNIĘTE

GOSPODARZ

ORAZ WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Spotkanie autorskie Stefana Kawalca
„Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”
Konwersatorium Nowoczesny Liberalizm
„Brexit – skutki polityczne i biznesowe dla Europy”
Nowe inicjatywy w sektorze bankowym w zakresie cyberbezpie-

EY, Microsoft, PKO Bank

czeństwa

Polski S.A.

Innowacje po godzinach: Jak skomercjalizować dobry pomysł,

Dziennik Gazeta Prawna, Agen-

pomóc polskiej firmie i po drodze jej nie rozpuścić?

cja Rozwoju Przemysłu S.A.

Śniadanie Znanych Ekspertek

AKADEMIA EFC
Debaty:
Jaka przyszłość Europy? – możliwe scenariusze
European young professionals and their impact on economies of their countries
debata oksfordzka Unia Europejska rozpadnie się w ciągu najbliższych 5 lat
Spotkania z Liderami:
Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998 – 2005
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Stacy Ligas, Partner, Szef Działu Audytu Instytucji Finansowych i Szef Sektora Finansowego
w KPMG w Polsce i CEE
Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku S.A.
Warsztat Bain & Company pt. “Value of loyalty in the financial sector”
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WYSTĄPIENIA I DEBATY

STATYSTYKI

5%

10%
9%

PODZIAŁ
WG ZAJMOWANYCH
STANOWISK

35%

ŁĄCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW

1512
41%

Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
Członkowie zarządów i rad nadzorczych

Przedstawiciele wyższych uczelni
Pozostali

Dyrektorzy
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5%

6%

5%

6%
28%

PODZIAŁ
WG BRANŻ

12%

ŁĄCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW

1512
10%

6%
13%

Administracja rządowa i samorządowa
Bankowość, rynek kapitałowy, ubezpieczenia
Infrastruktura i budownictwo
Nauka i szkolnictwo wyższe
Media
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9%

Innowacje, IT
Konsulting i kancelarie prawne
Energetyka i paliwa
Organizacje pozarządowe
Pozostałe branże

KOMITETY STERUJĄCE
I RADY PROGRAMOWE
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KOMITETY STERUJĄCE VI EKF
KOMITET STERUJĄCY DEBAT NT. RESOLUTION BANKÓW
Krzysztof Broda

Andrzej Reich

Zastępca Prezesa Zarządu, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny

Leszek Pawłowicz

Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych,
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
Komisja Nadzoru Finansowego

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej,
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Andrzej Stopczyński

Filip Pilichowski

Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Departament Projektów Strategicznych,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Olga Szczepańska

Jerzy Pruski

Zastępca Dyrektora Departamentu Stabilności
Finansowej, Narodowy Bank Polski

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w latach 2009-2016

Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji
Finansowych w Polsce, Deloitte

KOMITET STERUJĄCY Z OBSZARU CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Piotr Alicki

Kazimierz Klarecki

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Partner w dziale Zarządzania Ryzykiem
Informatycznym, EY

Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Microsoft
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KOMITET STERUJĄCY DEBATY NT. OPTYMALIZACJI KAPITAŁU W BANKACH
WOBEC PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ REGULACYJNYCH
Iwona Kozera

Andrzej Reich

Partner, Lider Doradztwa Biznesowego,
Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia, EY

Leszek Pawłowicz

Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych,
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
Komisja Nadzoru Finansowego

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej,
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji
Finansowych w Polsce, Deloitte

KOMITET STERUJĄCY BLOKU DEBAT Z OBSZARU INTERNACJONALIZACJI BIZNESU
PT. „INTERNACJONALIZACJA BIZNESU A ROZWÓJ FIRMY”
Tomasz Budziak

Leszek Pawłowicz

Członek Zarządu, Inicjatywa Firm Rodzinnych

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej,
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Maciej Grabowski
Dyrektor ds. programowych Europejskiego
Kongresu Finansowego

Jerzy Jacek Szugajew

Rafał Hiszpański

Michał Walęczak

Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A. w latach 2012-2016

Dyrektor Wykonawczy, Pion Bankowości Korporacyjnej,
Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A.

Katarzyna Kacperczyk

Iwona Woicka-Żuławska

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych

Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy
Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
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KOMITET STERUJĄCY BLOKU DEBAT Z OBSZARU INNOWACJI
PT. „JAK POZYSKIWAĆ, WDRAŻAĆ I ROZWIJAĆ INNOWACJE?”
Maciej Borkowski

Rafał Pawełczyk

Dyrektor Zarządzający Europejskiego
Kongresu Finansowego

Dyrektor Biura Analiz i Strategii, Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A.

Adam Czyżewski

Leszek Pawłowicz

Główny Ekonomista, PKN Orlen S.A.

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej,
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Magdalena Dziewguć
Head of Google for Work CEE, Google

Leszek Grabarczyk

Marek Rosiński
Partner Zarządzający Baker & McKenzie

Zastępca Dyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju

Adam P. Świrski

Jerzy Kalinowski

Marek Tejchman

Partner, Szef Grupy Doradczej w Sektorze Nowych
Technologii, Telekomunikacji i Mediów w KPMG
w Polsce i w Europie Środkowo Wschodniej

Zastępca Redaktora Naczelnego
Dziennika Gazety Prawnej

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Bartosz Niedźwiedzki
Dyrektor w Grupie Zarządzania Innowacjami, EY

KOMITET STERUJĄCY DEBAT Z OBSZARU RYNKU KAPITAŁOWEGO
Maciej Borkowski

Jan Koleśnik

Dyrektor Zarządzający Europejskiego
Kongresu Finansowego

Doradca Prezesa Zarządu, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie

Paweł Czupryna

Waldemar Markiewicz

Dyrektor ds. Relacji z Klientami, Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie

Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Marcin Kaszuba
Dyrektor Zarządzający, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie
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Iwona Sroka

KOMITET STERUJĄCY DEBAT Z OBSZARU ROZWOJU GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY
Wojciech Paprocki

Mirosław Gronicki

Profesor zwyczajny, Katedra Transportu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

niezależny konsultant ekonomiczny, Minister
Finansów w latach 2004 – 2005

Jana Pieriegud

Marek Głuchowski

Profesor nadzwyczajny, Katedra Transportu,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Partner Zarządzający, Kancelaria Radców
Prawnych i Adwokatów Głuchowski
Siemiątkowski Zwara i Partnerzy

Jerzy Gajewski
Prezes Zarządu, NDI S.A.

Tomasz Siemiątkowski

Jerzy Hausner

Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor zwyczajny, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie

KOMITET STERUJĄCY DEBATY NT. DŁUGOTERMINOWYCH
OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNYCH
Maciej Borkowski

Małgorzata Rusewicz

Dyrektor Zarządzający Europejskiego
Kongresu Finansowego

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Prezes Zarządu, Capital Strategy

Grzegorz Chłopek
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KONGRES BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 2015
Zbigniew Jagiełło

Leszek Pawłowicz

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski –
Przewodniczący Rady Programowej

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

Mariusz Cholewa

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Jarosław Kroc
Prezes Zarządu, Accenture

Grzegorz Kuliszewski

Grzegorz Piwowar
Mirosław Skiba
Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.

Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Business Development Executive, Financial
Services Sector, IBM Polska

Dariusz Szkaradek

Małgorzata O’Shaughnessy

Partner, Lider Sektora Instytucji
Finansowych w Polsce, Deloitte

Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy
Środkowo-Wschodniej, Visa Europe

Alicja Wiecka
Dyrektor Zarządzająca, SAS Institute

KONGRES CONSUMER FINANCE 2015
Mariusz Cholewa

Marta Penczar

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Dyrektor Obszaru Badawczego, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową

Sławomir Grzelak
Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor S.A.

Andrzej Roter

Joann Krzyżanowska

Dyrektor Generalny, Konferencja
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Krzysztof Opaliński

Artur Sikora
Członek Rady Nadzorczej, Dom Kredytowy NOTUS

Członek Rady Nadzorczej, Fines S.A.

Leszek Pawłowicz

Edyta Szymczak
Prezes Zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Piotr Żabski
Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank S.A.
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KONGRES BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ 2015
Andrzej Kopyrski

Jacek Owczarek

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A. Przewodniczący Rady Programowej

Członek Zarządu, Grupa Eurocash

Dariusz Daniluk

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PKN Orlen S.A.

Dariusz Kacprzyk
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Leszek Pawłowicz
Jarosław Romanowski
I Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Michał H. Mrożek
Prezes Zarządu, HSBC Bank Polska S.A.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM W BANKACH 2016
Mirosław Boda

Witold Skrok

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Andrzej Burliga

Dariusz Szkaradek

Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.

Partner, Lider Sektora Instytucji
Finansowych w Polsce, Deloitte

Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Tomasz Kubiak
Dyrektor Zarządzający Departamentu Alokacji Kapitału
i Zarządzania Aktywami i Pasywami, Bank Pekao S.A.

Leszek Pawłowicz

Wiesław Thor
Doradca Zarządu, Deloitte

Józef Wancer
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Mariusz Zygierewicz

Andrzej Reich

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Regulacyjnego,
Związek Banków Polskich

Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych,
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych, Urząd
Komisji Nadzoru Finansowego
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IT W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH 2016
Andrzej Kawiński

Bartłomiej Nocoń

Regional Sales Director, Giesecke & Devrient
GmbH – Przewodniczący Rady Programowej

Dyrektor Zarządzający Departamentu Bankowości
Elektronicznej, Bank Pekao S.A.

Piotr Alicki

Leszek Pawłowicz

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Ryszard Drużyński

Jaromir Pelczarski

Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Obszaru Operacji
i Wsparcia Biznesu, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Roman Durka
Wiceprezes Zarządu, Sygnity

Magdalena Dziewguć
Head of Google for Work CEE, Google

Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Microsoft

Mariusz Kaczmarek

Dorota Poniatowska-Mańczak
Dyrektor Pionu IT, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Piotr Puczyński
Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Andrzej Sieradz
Enterprise Architect CEE, Microsoft

Prezes Zarządu, CompFort Meridian Polska

Robert Stanikowski

Justyna Kesler

Dyrektor w zespole Technology Advantage,
The Boston Consulting Group

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Grzegorz Kuliszewski
Dyrektor Sektora Finansowego, Financial
Services ESU Manager, IBM
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Feliks Szyszkowiak
Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK S.A.
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FOTORELACJA

ORGANIZATORZY
I PARTNERZY
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WSPÓŁORGANIZATORZY
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ORGANIZATORZY I PARTNERZY

PARTNERZY GŁÓWNI
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PARTNERZY

86

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

87

PATRONAT

Global Compact
Network Poland

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

POLSKI ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA

88

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI
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PRĄD JAK PRĄD,
ALE W STAŁEJ,
NIŻSZEJ CENIE.

Prąd jak prąd, ale lepiej, gdy jest tańszy
na dłużej. Skorzystaj z naszej oferty,
a Twój prąd będzie płynąć w niższej,
niezmiennej cenie nawet do 2019 roku!
*Szczegóły oferty, w tym dotyczące gwarancji ceny, zawarte są w regulaminie oferty,
dostępnym na www.zapewniamyenergie.pl, www.gkpge.pl lub pod numerem
telefonu 422 222 222 (koszt połączenia według taryfy operatora).
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7

lokalna wiedza.

globalne

doświadczenie.
PRZEMYŚLANY SPOSÓB

INWESTOWANIA.

PRZEDSTAWIAMY LEPSZE
PODEJŚCIE DO INWESTOWANIA
Franklin Templeton oferuje teraz możliwość korzystnego
zainwestowania oszczędności dzięki nowej ofercie
funduszy inwestycyjnych, łączących w sobie nasze
dwie najmocniejsze zalety – dogłębną lokalną wiedzę
i wyjątkowe globalne doświadczenie.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej nowej ofercie
lokalnych funduszy, odwiedź stronę
www.franklintempleton.pl/lokalnefundusze
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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O KPMG w Polsce
KPMG w Polsce od 1990 roku świadczy usługi z zakresu audytu,
doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz
doradztwa biznesowego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce
kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k., kompleksowe usługi
prawne. Zatrudniamy ponad 1 300 osób w siedmiu biurach
zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu,
Gdańsku, Katowicach i Łodzi.
Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom oraz
instytucjom ze wszystkich sektorów gospodarki, ze szczególnym
uwzględnieniem branży dóbr konsumpcyjnych, usług finansowych,
private equity, motoryzacyjnej, nieruchomości i budownictwa,
technologii informacyjnych, mediów i komunikacji (TMT),
transportowej (TSL), produkcji przemysłowej, a także sektora
publicznego.
U podstaw sukcesu KPMG leżą wysoka jakość oferowanych
usług oraz ludzie, których kapitałem jest wiedza zgromadzona
przez 174 tysiące pracowników w 155 krajach świata. Dzięki temu
świadczymy usługi kompleksowo, a jednocześnie każdego Klienta
traktujemy indywidualnie.
Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój
przedsiębiorczości w Polsce. Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem uczestnicząc w wydarzeniach merytorycznych,
konferencjach, seminariach, szkoleniach czy warsztatach
skierowanych dla biznesu. Współpracujemy również z izbami
handlowymi i stowarzyszeniami branżowymi oraz przygotowujemy
publikacje i opracowania dotyczące różnych gałęzi gospodarki.
W KPMG rozumiemy także, że w dzisiejszym świecie istotne jest
nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale też jej udział
w przedsięwzięciach służących rozwojowi społeczności lokalnych
i ochronie środowiska naturalnego. Wartości i misja KPMG
sprawiają, że naszą strategię realizujemy w sposób społecznie
odpowiedzialny.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy potrzebują
sprawdzonego partnera w biznesie.

Usługi
Audyt i usługi
poświadczające

Podatki

Usługi
doradcze

Usługi
księgowe

Doradztwo
prawne

Foreign Desks
China
Practice

French
Desk

German
Desk

Global Japanese
Practice

Italian
Desk

Biura KPMG w Polsce
Warszawa • Kraków • Poznań • Wrocław • Gdańsk • Katowice • Łódź
106

Korean
Desk

kpmg.pl

ORGANIZATORZY I PARTNERZY
© 2016 KPMG in Poland

@TYGODNIKWPROST

TYGODNIKWPROST

EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

107

108

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

109

110

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

NOTATKI

Instytut Badań
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