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Podczas dorocznego spotkania w opocie przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki dyskutowaliśmy o kluczowyc szansac i wyzwaniac stojącyc przed sektorem nans w i całą gospodarką w dziesiątym roku po wybuc u globalnego kryzysu nansowo gospodarczego, kt ry poddał
w wątpliwość wiele paradygmat w dominującyc do niedawna w światowej polityce gospodarczej
ak powiedział podczas otwarcia obrad onorowy Przewodniczący ady Programowej
isc er, rok temu nikt nie myślał, że nastąpi Bre it, w

osc ka

A wygra w wyborac prezydenckic

onald Trump, a we rancji bliska wygranej b dzie Marine e Pen To jest dzwonek alarmowy dla
uropy

, by rozwiązać problemy dotyczące dalszego jej rozwoju

twierdził, że w wyniku obec-

nej sytuacji istnieje ryzyko powstania uropy wielu pr dkości i postawił pytanie, do kt rej grupy
pa stw b dzie należała Polska
wej

wnież nawiązując do Bre itu, Przewodniczący ady Programo-

an rzyszto Bielecki powiedział, że postawa Brytyjczyk w przypomina obecnie dum

z popełnianego samob jstwa
przyw dc w

Być może to znak, że w całej uropie potrzebujemy młodszyc

dodał

ebaty plenarne otwierające II uropejski ongres inansowy dotyczyły solidarności podatkowej
oraz roli polityki monetarnej we wspieraniu zr wnoważonego rozwoju gospodarki
czestnicy pierwszej z nic podkreślali, że unikanie podatk w przez wielkie korporacje to problem,
z kt rym muszą zmierzyć si wszystkie kraje na świecie Bez wsp łpracy i wzajemnej solidarności
nie ma szans na wygraną z pot żnymi interesami tyc , kt rzy procesy globalizacji wykorzystują do
unikania płacenia należnyc podatk w
aproszeni do dyskusji o polityce monetarnej uznali, że skomplikowana kondycja gospodarcza
uropy utrudnia bankom centralnym prowadzenie polityki monetarnej Pakiet stymulacyjny uropejskiego Banku entralnego działa, ale rynek pracy jest kruc y, a wzrost gospodarczy utrzymuje
si wciąż na niskim poziomie

szyscy uczestnicy debaty podkreślali, że kluczem do tego, by unik-

Nad programem Europejskiego Kongresu
Finansowego pracuje
nieustannie Rada
Programowa, w której
są osoby reprezentujące instytucje na
co dzień współpracujące, ale i również
konkurujące ze sobą
na rynku. Jednoczy
nas jednak chęć, aby
dyskusja środowiska
świata finansów była
maksymalnie otwarta
i szczera. (...) Chcemy,
aby jednym z istotnych
wyróżników Kongresu, było to, że jest on
miejscem rzetelnej,
niezależnej myśli.
Jan Krzysztof
BIE LECKI
Przewodniczący
Rady Programowej
Europejskiego Kongresu
Finansowego

nąć kolejnego kryzysu, jest dbanie o stabilność sektora bankowego
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Politycy i ekonomiści debatujący na wieczornym spotkaniu dotyczącym mi dzynarodowej solidarności w

I wieku podkreślili, że kluczowe jest pytanie o to, jak poj cie solidarności zde niować

i realizować w praktyce, przy r żnyc interesac poszczeg lnyc pa stw osc ka isc er w swym
wystąpieniu wskazał, że bez wzgl du na to, czy określamy si jako wierzący, czy nie, dziedzictwo
i wartości c rześcija skie powinny być podstawą solidarności i poczucia wsp lnoty w uropie Pro
usta o Piga przywołał znaną bajk

rancuskiego autora eana de la ontaine a o pracowitej mr w-

ce i lekkomyślnym koniku polnym Podkreślił, że wyrazem solidarności byłoby, gdyby w relacjac
wewnątrz
Solidarność europejska
była poddana próbie
przez kryzys finansowy. Formalnie wiele
zostało zrobione, by
pokonać ten kryzys, ale
w praktyce doszło do
podziałów i niechęci
między państwami
północnej Europy, czyli
sponsorami pomocy,
oraz upokorzonymi
państwami południa,
które czuły, że ich
suwerenność jest
zagrożona przez
warunkowość tej pomocy. Obecnie jeszcze
trudniejszym testem na
solidarność Europy jest
problemem migracji.
Janusz
LE WA N DOWSKI
Poseł do Parlamentu
Europejskiego
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sp lnoty zamożne kraje nie zatrzasn ły drzwi przed tymi, kt re wpadły w kłopoty

czestnicy dyskusji zwr cili uwag na ryzyko, jakim są podziały w uropie ak wskazała pro
ucrezia eic lin, istnieją badania dowodzące, że Amerykanie są bardziej podzieleni pod wzgl dem
swoic pogląd w niż uropejczycy Mimo tego nikt nie wspomina o możliwym rozpadzie

A,

a wewnątrz nii uropejskiej takie głosy pojawiają si coraz cz ściej
ieprzypadkowo debata ta odbyła si w uropejskim entrum olidarności w da sku

miejscu,

kt re nie tylko upami tnia osiągni cia ruc u olidarność w pokojowej walce o wolność, sprawiedliwość i prawa człowieka, ale także zaprasza do spotkania tyc , kt rzy czują si odpowiedzialni za
budowanie demokracji i mi dzynarodowego ładu w oparciu o wartości
rugi dzie
zwaniami, kt ryc

zdominowały rozmowy o przyszłości sektora bankowego Branża stoi przed wyr dłem b dzie nie tylko polityka bank w centralnyc , ale r wnież dynamiczny

rozw j nowyc tec nologii
debatac wzi li udział prezesi najwi kszyc bank w w Polsce, a także eksperci związani z bankowością, innowacjami i bezpiecze stwem w świecie nans w Przedstawiciele sektora bankowego
nie pomin li trudnyc dla branży temat w nowyc regulacji, niskic st p procentowyc czy rosnącyc wymaga kapitałowyc wobec instytucji nansowyc
poro miejsca podczas dyskusji poświ cono temu, jak zmieni si bankowość w perspektywie najbliższyc kilku lat, gdy jeszcze wi kszą rol zaczną odgrywać w niej nowe tec nologie

ksperci

podkreślali, że Polska jest w świecie pokazywana jako przykład tego, że innowacje w branży nansowej można wprowadzać szybko, a klienci c

tnie z nic korzystają

Polska bankowość cieszy si sławą nowoczesnej, a wszystkie tec nologie są w Polsce wyra nie
bardziej zaawansowane niż w innyc krajac

uropy rodkowej

liczb wygodnyc narz dzi mobilnyc i cy rowyc

onsumenci otrzymują ogromną

ednak lawinowy przyrost danyc cy rowyc

sprawia r wnież, że instytucje nansowe muszą si gać po coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie i analityk

oświadczenia ostatnic

lat pokazują, że bezpiecze stwo tec nologii

w branży nansowej ma wielkie znaczenie dla całej gospodarki
ednym z najważniejszyc temat w poruszonyc podczas trzeciego, ostatniego dnia II uropejskiego ongresu inansowego była kwestia budowy właściwyc relacji pomi dzy bankami i ic
klientami, a zwłaszcza konieczność odbudowy zau ania po stronie klient w

yskutowano też

o wsparciu, na jakie ze strony instytucji pa stwowyc mogą liczyć małe i średnie przedsi biorstwa,
stanowiące aż

polskiej gospodarki

ozmawiano r wnież o tym, jak wspierać polski biznes za granicą Aktywność mi dzynarodowa
rm jest niezwykle ważna, gdyż służy podwyższaniu pozycji polskic
c u tworzenia wartości

rm w globalnym ła cu-

prawdzie Polska notuje szybki wzrost udziału wartości dodanej

w gospodarce oraz w eksporcie, jednak zbliżamy si do punktu, w kt rym optymistyczne wska niki
mogą zwolnić ze wzgl du na wyczerpywanie si prostyc metod budowania wartości dodanej
śr d wydarze towarzyszącyc tegorocznej edycji uropejskiego ongresu inansowego tradycyjnie znalazła si Akademia

inicjatywa skupiająca ludzi młodyc i aktywnyc , student w

i absolwent w uczelni w Polsce oraz polskic student w z uczelni zagranicznyc , kt rzy c cą
włączyć si w debaty prowadzone w ramac

ongresu

złonkowie Akademii

ongresu przeprowadzili debat oks ordzką skoncentrowaną wok ł tezy
zniszczy ni

na zako czenie

uropa dw c pr dkości

uropejską

Po raz pierwszy natomiast w ramac

uropejskiego ongresu inansowego odbyły si Poland apital

ummit, Mi dzynarodowa on erencja aukowa

oraz opocki estiwal inansowy

Poland apital ummit to seria debat i spotka , na kt ryc omawiana była atrakcyjność inwestycyjna Polski Odpowiedzi na pytanie o ocen atrakcyjności i ryzyk inwestycyjnyc w Polsce
udzielili m in sze owie so ereign ratings z trzec najwi kszyc światowyc agencji ratingowyc

Solidarność w świecie
polityki oznacza,
że jesteśmy razem,
pomagamy sobie
nawzajem, a gdy pojawia się zagrożenie to
potrafimy bronić przed
nim innych. (…) Byłoby
niezwykle nieodpowiedzialne, gdybyśmy
dopuścili do rozpadu
Europy, gdyby zdominowały nas nacjonalizmy. Unia Europejska
to projekt, który
odniósł wielki sukces.
Nie widzę dla niego
alternatywy. Musimy
jednak dać właściwą
odpowiedź na potrzeby
obywateli.
Joschka
FISCH E R
Honorowy
Przewodniczący
Rady Programowej
Europejskiego Kongresu
Finansowego
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dyskusji przeważały opinie, że c oć polska gospodarka obecnie rozwija si dobrze, w dalszej
perspektywie duże znaczenie b dą miały inwestycje, kt ryc udział w P B w ostatnic latac si
obniża Potrzebna jest wi c strategia, kt ra określi i zbuduje dla polskiej gospodarki nowy silnik
nap dowy
Mi dzynarodowa on erencja aukowa

, kt rej wsp łorganizatorami były niwersytet kono-

miczny w Poznaniu, niwersytet da ski oraz niwersytet

arszawski, obejmowała debaty doty-

czące wpływu geopolitycznyc turbulencji i niepewności na rynki nansowe, polityki st p procentowyc na wsp łczesnyc rynkac
Rewolucja cyfrowa
sprawia, że banki
muszą skutecznie konkurować z mniejszymi,
wyspecjalizowanymi
graczami. To oczywiście duże wyzwanie
tym bardziej, że poza
satysfakcją klientów
musimy również dbać
o najwyższy poziom
bezpieczeństwa, w
tym także ponosić
ogromne nakłady na
cyberbezpieczeństwo
oraz przestrzegać
wielu innych regulacji.
To zarazem wielki
atut banków – znamy
naszych klientów,
dzięki nowoczesnym
technologiom możemy
wręcz wyprzedzać ich
potrzeby, a jednocześnie gwarantujemy
najwyższy możliwy
poziom bezpieczeństwa powierzonym
nam środkom.
G A JE WSKI
Prezes Zarządu,
Bank Zachodni WBK
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nansowyc oraz kierunk w re orm emerytalnyc

opocki estiwal inansowy stanowił cykl r żnorodnyc wydarze o tematyce nansowej skierowanyc do mieszka cwi gości opotu
ongres był też okazją do zaprezentowania nowyc publikacji

, kt re zostały przygotowane

w ostatnim roku w ramac prac programowyc prowadzonyc przez członk w ady Programowej
oraz omitet w terującyc poszczeg lnyc obszar w tematycznyc

II uropejski ongres inansowy zako czył si przedstawieniem ekomendacji

doty-

czącyc kwestii zasadniczyc dla przyszłego rozwoju kraju i unkcjonowania sektora nansowego
ekomendacje wypracowane zostały przed ongresem i w trakcie jego trwania przez ekspert w
reprezentującyc zar wno świat nans w, jak i nauki oraz biznesu
ącznie dorobek siedmiu lat uropejskiego ongresu inansowego obejmuje
tanowisk

w konsultacjac mi dzynarodowyc oraz

ekomendacji

,

publikacji książkowyc

olejna, sma edycja uropejskiego ongresu inansowego odb dzie si w dniac 18–20 czerwca
2018 roku w opocie
Łagodne wymogi regulacyjne doprowadziły
do katastrofy. Obecnie
banki są dużo lepiej
dokapitalizowane
i mają lepszą płynność.
Ale dużym problemem
jest tzw. kultura bankowa - banki nadal nie
czują odpowiedzialności
za gospodarkę. Jeśli to
się nie zmieni to wszyscy
będziemy przegrani.
Daniel
DÃIA N U
Member of the Board,
Banca Nationalã
a României

Nie można mówić
o solidarności jeśli nie
dopuszcza się zróżnicowania. Solidarność
wynika z moralnej
odpowiedzialności
i przejawia się w pomaganiu innym od nas
wtedy, gdy nadejdą dla
nich trudne czasy.
Ale warunkiem koniecznym, by przejawiła się
solidarność jest też
wspólnota historyczna.
Gustavo
PIG A
Professor, University
of Rome Tor Vergata
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Piotr A LICKI

Brunon BA RTKIE WIC Z

Tomasz BOGUS

Prezes Zarządu,
Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A.

Prezes Zarządu,
ING Bank Śląski S.A.

Prezes Zarządu,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Mariusz CHOLE WA

Michał CH YC Z E WSKI

Bartosz CIO ŁKOWSKI

Prezes Zarządu,
Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Dyrektor wykonawczy
w EY, Szef grupy doradztwa transakcyjnego
dla sektora finansowego
w Polsce

Dyrektor Generalny
polskiego oddziału
Mastercard Europe

Beata
DASZYŃSK A- MUZYCZK A

Maciej DUS ZC Z Y K

Jacek FOTE K

Prorektor ds. naukowych,
Uniwersytet Warszawski

Wiceprezes Zarządu,
Giełda Papierów
Wartościowych
w Warszawie S.A.

Jerzy G A JE WSKI

Tomasz GIBA S

Maciej H. G R A BOWSKI

Prezes Zarządu NDI S.A.

Doradca
ds. ekonomicznych
w Przedstawicielstwie
Komisji Europejskiej
w Polsce

Prezes Zarządu,
Centrum Myśli
Strategicznych

Mirosław G RONICKI

Jerzy H AUSN E R

Zbigniew JAGIE Ł ŁO

Niezależny konsultant
ekonomiczny, Minister
Finansów w latach
2004–2005

Profesor, Katedra
Administracji Publicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Prezes Zarządu,
PKO Bank Polski

Prezes Zarządu,
Bank Gospodarstwa
Krajowego

Krzysztof JE DL A K

Mirosław K ACH NIE WSKI

Jacek K A RNOWSKI

Redaktor naczelny,
Dziennik Gazeta Prawna

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych

Prezydent Miasta Sopotu

Stefan K AWA LEC

Basil KE R SKI

Andrzej KOPY R SKI

Prezes Zarządu,
Capital Strategy

Dyrektor Europejskiego
Centrum Solidarności

Wiceprezes Zarządu,
Bank Pekao S.A.

Iwona KOZ E R A

Jarosław KROC

Stacy LIG A S

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

Prezes Zarządu
Accenture w Polsce

Partner, szef sektora
finansowego w CEE
i Polsce, KPMG

Waldemar M A RKIE WIC Z

Tomasz MIRONC ZU K

Prezes Zarządu,
Izba Domów Maklerskich

Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową

Małgorzata
O’SH AUG H N E SS Y

Wojciech PA PROCKI

Leszek PAWŁOWIC Z

Tomasz PISU L A

Profesor, Katedra
Transportu, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie

Dyrektor Gdańskiej
Akademii Bankowej

Prezes Zarządu, Polska
Agencja Inwestycji
i Handlu S.A.

Grzegorz PIWOWA R

Jacek P OŚ WIATA

Wiceprezes Zarządu,
Bank Pekao S.A.

Dyrektor Zarządzający,
Bain & Company Poland

Marek ROSIŃSKI

Małgorzata RUSE WIC Z

Sławomir S. SIKOR A

Partner Zarządzający,
Baker & McKenzie

Prezes, Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych

Prezes Zarządu,
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Dyrektor Zarządzająca
Regionem Europy
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Visa
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iceprezes, Partner
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Cezary
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Prezes arządu,
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A

Prezes arządu,
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Polska wprowadza regulacje mające na celu ograniczenie uc ylania si od opodatkowania oraz
unikania opodatkowania Og lna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania przyj ta w
tego dobrym przykładem

Choć doceniam znaczenie przejrzystości,
to jednak nie akceptuję
powszechnego prawa
społeczeństwa do pełnego poznania kondycji
finansowej korporacji. Istnieje również
prawo korporacji do
prywatności. Musi być
zapewniona równowaga między otwartością
a prywatnością.

roku jest

ame regulacje krajowe i przyjmowane konwencje mi dzynarodowe nie

stanowią wystarczającej bariery dla ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej

drugiej

strony mali podatnicy i osoby zyczne są cz sto obciążane podw jnym opodatkowaniem w r żnyc
krajac

OM
•

A

prowadzenie specjalnyc zac

t dla rzetelnyc podatnik w, np pre erencji w zam wieniac

publicznyc i w dost pie do instrument w publicznego wsparcia dla przedsi biorc w o erowanyc np przez B
•

Philip
BA KE R QC
Professor, University
of Oxford

,

, PAIi , PA P,

Bi

celu zwi kszenia przejrzystości podatkowej

wprowadzenie prawnego obowiązku publiko-

wania danyc o zatrudnieniu, przyc odzie, zysku, aktywac i zapłaconyc podatkac według
kraj w działalności Obowiązek ten dotyczyłby rm o przyc odzie ponad

mln zł i działającyc

w co najmniej w dw c krajac
•

ainicjowanie przez Polsk debaty na orum europejskim na temat wprowadzenia zasady unikania podw jnego opodatkowania spadk w, w tym aktyw w wc odzącyc w skład rm rodzinnyc

OM

A

OP

I

O O

I A

O

O

A A

I

I

egulacje promujące rzetelnyc podatnik w nie są w polskiej praktyce cz ste, a przecież tacy podatnicy powinni być traktowani przez organy pa stwa w spos b szczeg lnie przyc ylny

ziałania

tego typu nie powinny być wyłącznie domeną samego prawa podatkowego i regulacji podatkowyc
zetelni podatnicy powinni być r wnież promowani przez instytucje pa stwa wspierające czy nansujące przedsi biorc w, takie jak B

, PAIi , PA P czy

O

Proponujemy wprowadzenie auru

zetelnego Podatnika

znanie rmy za rzetelnego podatnika

stanowiłoby r wnież wskaz wk dla inwestor w, klient w, opinii publicznej, partner w biznesowyc
i pracownik w Proces przyznawania tego wyr żnienia musi bazować na trzec gł wnyc zasadac
dobrowolności, niezależności i pro esjonalizmie

ryterium podstawowym byłaby relatywna wiel-

kość odprowadzonyc podatk w i składek w stosunku do przyc od w z uwzgl dnieniem specy ki
branży
Polskie przepisy podatkowe i okołopodatkowe wdrożyły europejskie standardy wymiany inormacji podatkowyc

mi dzy krajami In ormacje te nie są jednak dost pne dla szerokiej pu-

bliczności czy inwestor w

Obecna dyskusja na orum europejskim wskazuje na to, że zasady

raportowania aktywności według kraj w działalności, podobne do tyc , kt re obowiązują banki po wprowadzeniu

I , nie zostaną przyj te lub zostaną znacznie złagodzone Przez wpro-

wadzenie takic zasad Polska stałaby si jednym z lider w przejrzystości podatkowej ako lider
w tym zakresie mogłaby przyciągać inwestor w, dla kt ryc jest to ważne i kt rzy to publicznie
podkreślają , takic jak np norweski undusz narodowy
sta sieć bilateralnyc um w o unikaniu podw jnego opodatkowania nie obejmuje z zasady spadk w Prowadzi to nieraz do sytuacji podw jnego opodatkowania spadk w osobistyc

ystarczy

wskazać, że Polska ma zaledwie dwie umowy mi dzynarodowe dotyczące opodatkowania spadk w
i ponad osiemdziesiąt dotyczącyc opodatkowania doc od w Inne kraje europejskie są w podobnej
sytuacji Bre it stwarza dodatkowy impuls, aby temat podw jnego opodatkowania spadk w podjąć na
orum europejskim i przeprowadzić go skutecznie z korzyścią dla obywateli

Jeśli mówimy o przejrzystości korporacji to
ważne są równe reguły
gry dla międzynarodowych korporacji i
firm lokalnych. Lokalne
firmy muszą upubliczniać swoje sprawozdania finansowe.
Dlaczego międzynarodowe korporacje mogą
korzystać z prawa
przedstawiania tylko
skonsolidowanych
sprawozdań? Umożliwia to korporacjom
niepłacenie podatków
w krajach, gdzie prowadzą działalność.
Markus
M EIN Z E R
Director, Tax Justice
Network
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Mimo aktywnyc

działa

w zakresie cyberbezpiecze stwa realizowanyc

sektorowo i indywi-

dualnie przez instytucje nansowe oc rona przed zagrożeniem ze strony cyberprzest pc w jest
w dalszym ciągu jednym z najistotniejszyc wyzwa stojącyc przed sektorem nansowym

Polska weszła do
świata płatności
elektronicznych dość
późno, ale wykorzystaliśmy najbardziej
nowoczesne rozwiązania - pomijając czeki,
wdrażając mikroprocesor na karcie i
technologię zbliżeniową. Teraz pracujemy
nad pełną cyfryzacją
płatności, by płacenie
w świecie wirtualnym
było równie wygodne
i bezpieczne, jak w
środowisku fizycznym intensywnie wdrażamy
płatności mobilne wykorzystujące tokenizację, czy Visa Checkout
dla szybkich płatności
kartą w internecie.

ontynuując i rozwijając dotyc czasowe działania, uropejski ongres inansowy po raz kolejny
pragnie podkreślić istot zagadnienia poprzez wydanie poniższej ekomendacji

apewnienie e ektywnej, kompleksowej i sp jnej oc rony instytucji nansowyc
wi kszenie świadomości zagroże

i możliwości oc rony wśr d klient w instytucji sektora

nansowego poprzez zde niowanie sp jnyc

orm przekazu

Operacjonalizacja wsp łpracy wewnątrz sektora oraz mi dzysektorowyc

działa

z zakresu

cyberbezpiecze stwa
tworzenie odpowiednic i bezpiecznyc warunk w do implementacji przepis w prawa

OM

A

INFORMACJA I EDUKACJA
Intensy kacja działa in ormacyjno edukacyjnyc zmierzającyc do podniesienia poziomu świa-

O’SH AUG H N E SS Y
Dyrektor zarządzająca
regionem Europy
Środkowo-Wschodniej,
Visa

domości zagroże i możliwości oc rony wśr d klient w instytucji nansowyc
• Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania klient w sektora nansowego w kwestii zakresu,
sposobu i ormy in ormowania o zagadnieniac dotyczącyc cyberbezpiecze stwa
•

ypracowanie oraz wdrożenie nowoczesnyc standard w i orm komunikacyjnyc zapewniającyc maksymalnie szeroki zakres przekazu in ormacji dotyczącyc cyberbezpiecze stwa

• Podj cie działa zmierzającyc do opracowania mi dzysektorowyc kampanii in ormacyjnoedukacyjnyc

12
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de niowanie i określenie potrzeb sektora nansowego w zakresie pro lu kompetencyjnego
z obszaru cyberbezpiecze stwa, wypracowanie oraz wdrożenie odpowiedniego programu edukacyjnego przy wsp łpracy z organami oświaty

A AN A

RA

G

N

RA

N

acieśnienie wsp łpracy wewnątrzsektorowej z wykorzystaniem Bankowego

entrum yber-

bezpiecze stwa
• Intensy kacja prac nad stworzeniem docelowyc

mec anizm w umożliwiającyc

szybką

i bezpieczną wymian in ormacji
•

drożenie na poziomie sektora ciągłego procesu poszukiwania in ormacji o podatnościac
i zagrożeniac we wszystkic dost pnyc zasobac oraz mec anizm w szybkiej dystrybucji
odnalezionyc in ormacji wewnątrz sektora

•

tworzenie zestaw w reguł i procedur post powania, kt re mają na celu popraw i ujednolicenie sposob w reagowania w określonyc sytuacjac związanyc z cyberbezpiecze stwem
z uwzgl dnieniem sytuacji kryzysowyc

•

drożenie jednolitej polityki in ormacyjnej o zdarzeniac z zakresu cyberbezpiecze stwa

•

egularne organizowanie ćwicze post powania w sytuacjac kryzysowyc w oparciu o realne
scenariusze zagroże
ontynuacja wsp łpracy mi dzysektorowej ze szczeg lnym naciskiem na kooperacj z arodowym
entrum yberbezpiecze stwa oraz jednostkami administracji publicznej
koordynowanie przez B

sp jności wypracowanyc rozwiąza , jak r wnież nadz r nad wdro-

żeniem optymalnyc mec anizm w bezpiecze stwa w ramac wprowadzania kluczowyc regulacji P

II, O O, eI A

Banki w Polsce są coraz bardziej zaawansowane technologiczne,
a ich klienci funkcjonują zarówno w świecie
rzeczywistym, jak
i wirtualnym. Trend
jest jasny, zmierzamy ze wszystkimi
usługami w stronę
świata wirtualnego,
choć obecność fizyczna
również będzie potrzebna. Pamiętajmy,
że technologia to nie
wszystko. Kluczem jest
doświadczenie klienta,
które wzbogacamy
dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom.
Tomasz
BOGUS
Prezes Zarządu, Bank
BGŻ BNP Paribas S.A.
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igitalizacja i cy ryzacja to obecnie zjawiska o zdecydowanie najwi kszym wpływie na wszystkie
s ery systemu gospodarczego i nansowego
lokalny

Stajemy przed wyzwaniem upowszechnienia
rozwiązań cyfrowych
w usługach publicznych i komercyjnych.
O cyfrowym państwie
możemy mówić dopiero
w sytuacji kiedy dostęp
do e-usług jest na podobnie zaawansowanym poziomie zarówno
w usługach publicznych jak i komercyjnych. Doświadczenia
sektora bankowego
mogą stać się solidną
bazą do przyspieszenia
procesów digitalizacji
usług publicznych,
co pozwoli także na
uruchomienie analogicznych procesów w
biznesie, wspierając
tym samym rozwój
państwa na wszystkich
płaszczyznach.

uż bardzo wst pna analiza poziomu wykorzystania tec nik cy rowyc w obr bie r żnyc rynk w
prowadzi do konkluzji, że polski rynek ubezpiecze jest wr cz ułomny pod wzgl dem wykorzystywania digitalizacji i cy ryzacji Bariery regulacyjne uniemożliwiają bowiem krajowym zakładom
ubezpiecze

OM

A

o erowanie oc rony ubezpieczeniowej czy też świadczenie bieżącej obsługi os b

ubezpieczonyc

w ramac

realizacji postanowie

umowy ubezpieczenia wyłącznie za pomocą

środk w komunikacji elektronicznej est to o tyle zaskakujące, że po pierwsze, takie
to

nazwijmy

w pełni cy rowe ubezpieczenia są usługą wr cz powszec ną w ramac innyc jurysdykcji

unijnyc

np brytyjskic , a po drugie, tec niki cy rowe są z powodzeniem od wielu lat wykorzy-

stywane w ramac krajowego systemu bankowego

i to niejednokrotnie na poziomie istotnie wyż-

szym od średniego poziomu całego jednolitego rynku nansowego

skazana ułomność krajowego

rynku ubezpiecze kompletnie nie wpisuje si w obecny trend i oczekiwania ubezpieczającyc ,
kt rzy unkcjonując w tzw cy rowym ekosystemie, oczekują tego, że r wnież usługi ubezpieczeniowe b dą mogły być przez nic nabywane i realizowane z wyłącznym wykorzystaniem środk w
komunikacji elektronicznej

konsekwencji dla ubezpieczającyc kompletnie niezrozumiałe jest

to, dlaczego w przypadku rynku ubezpiecze mają do czynienia nadal z tradycyjnymi
mi

papierowy-

metodami interakcji

yst pujące ograniczenia prawne i regulacyjne naruszają zasady r wnego konkurowania na jednolitym rynku nansowym i

co ważniejsze

stoją na przeszkodzie realizowania gospodarczyc

i społecznyc zada ubezpiecze majątkowyc i życiowyc , w tym w szczeg lności uświadamiania
potrzeby ubezpieczania si

Piotr
A LICKI
Prezes Zarządu,
Krajowa Izba
Rozliczeniowa
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jawiska te mają sw j wymiar globalny, unijny oraz

krajowy
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ekomendujemy wyeliminowanie poniższyc barier regulacyjnyc uniemożliwiającyc o erowanie
oc rony ubezpieczeniowej oraz świadczenie bieżącej obsługi os b ubezpieczonyc w ramac umowy ubezpieczenia w wyłącznym wykorzystaniem środk w komunikacji elektronicznej

NA

Ż W

N WA W

G

N

onieczność uzyskiwania pisemnyc zg d ubezpieczającego i ubezpieczonego jak np zgody
na przetwarzanie danyc , zgody na uzyskanie dost pu do dokumentacji medycznej czy też do
danyc z arodowego unduszu drowia, zgody na uzyskanie dost pu do danyc znajdującyc
si w dyspozycji innego zakładu ubezpiecze

w praktyce c odzi tutaj o zgody dotyczące danyc

wrażliwyc , np o stanie zdrowia klienta zainteresowanego oc roną ubezpieczeniową, kt re są
potrzebne zakładowi ubezpiecze do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego
onieczność przekazywania ubezpieczającemu i ubezpieczonemu danyc i in ormacji z wykorzystaniem tzw trwałego nośnika
onieczność składania niekt ryc oświadcze woli przez zakład ubezpiecze z wykorzystaniem
tradycyjnej pisemnej ormy jak np w procesie likwidacji szkody ubezpieczeniowej
ynikającą z przepis w ustawy odeks cywilny konieczność przekazywania niekt ryc in ormacji i oświadcze przez zakład ubezpiecze do ubezpieczającego w ormie pisemnej
Ponadto należy zapewnić zakładom ubezpiecze w pełni elektroniczny dost p do danyc na temat
ubezpieczającyc i ubezpieczonyc

Plan reformy emerytalnej odpowiada na
wyzwania społeczne
i gospodarcze. Duże i
średnie firmy rozumieją
potrzebę budowy
systemu długoterminowego oszczędności.
Społeczeństwo popiera
oszczędzanie na emeryturę z dopłatą pracodawców i państwa oraz
transfer 75% aktywów
z OFE do IKZE. Dojrzeliśmy do reformy i nie
powinniśmy zwlekać
z jej wprowadzeniem,
ponieważ lepszego
momentu może już
nie być.
RUSE WIC Z
Prezes Zarządu,
Izba Gospodarcza
Towarzystw
Emerytalnych
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igitalizacja ubezpiecze
cze

jest zjawiskiem nieuniknionym

eży w interesie zakład w ubezpie-

kt re już dzisiaj dysponują odpowiednią zdolnością do o erowania takic

interesowane obniżeniem koszt w swojej działalności , ubezpieczającyc
zainteresowanyc

usług i są za-

i ubezpieczonyc

uzyskiwaniem oc rony ubezpieczeniowej w możliwie najprostszy spos b,

w tym bez potrzeby składania papierowyc oświadcze woli , a przede wszystkim w interesie społecznym i gospodarczym

tym ostatnim kontekście wypada wskazać w szczeg lności, że digita-

lizacja ubezpiecze doskonale wpisywałaby si w potrzeb budowania świadomości w obszarze
społecznego i gospodarczego znaczenia ubezpiecze majątkowyc i życiowyc

Tegoroczny panel
infrastrukturalny
poświęciliśmy tematyce e-mobilności,
czyli powiązania trzech
dyscyplin: technik
informatycznych, energetyki oraz transportu.
Są to kwestie, które
można jeszcze określić
jako futurologiczne,
choć już dziś zaczynamy mieć z nimi do
czynienia – przez m.in.
pojazdy autonomiczne
czy coraz częściej pojawiające się pojazdy
hybrydowe. Wyzwaniem, które stoi przed
nami jest dostosowanie
całości infrastruktury
do nowych możliwości
rozwoju.

Pozwalamy sobie dodatkowo wskazać, że wyeliminowanie wyżej wskazanyc
i regulacyjnyc byłoby

pod wzgl dem prac legislacyjnyc

A

działaniem bardzo prostym i w isto-

cie sprowadzałoby si do wprowadzenia niewielkic zmian do postanowie norm ustawy odeks
cywilny i ustawy z dnia

września

r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

w szczeg lności zastąpienia poj cia pisemna zgoda poj ciem wyra na zgoda dopuszczenia
możliwości składania wszelkic oświadcze woli z wykorzystaniem środk w komunikacji elektronicznej rozszerzenia zakresu przetwarzania i pozyskiwania danyc osobowyc i innyc danyc
wrażliwyc przez zakład ubezpiecze

umożliwienia zakładom ubezpiecze komunikacji z ubez-

pieczającym, ubezpieczonym i poszkodowanym z wykorzystaniem tylko środk w komunikacji
elektronicznej umożliwienie zakładom ubezpiecze możliwie szerokiego dost pu do danyc na
temat ubezpieczającyc i ubezpieczonyc

Obecnie znajdujemy si w doskonałym momencie na

przeprowadzenie wyżej wskazanyc zmian, najbliższe miesiące stać b dą bowiem pod znakiem
uasi implementacji do systemu prawa krajowego unijnego rozporządzenia o oc ronie danyc osobowyc

tzw

O O , kt re jest związane mi dzy innymi z wyżej wskazanymi barierami prawnymi

i regulacyjnymi est to zatem świetna okazja do podj cia przez prawodawc krajowego działa
nakierowanyc na wprowadzenie rozwiąza pozwalającyc na pełną digitalizacj ubezpiecze

Jerzy
G A JE WSKI
Prezes Zarządu,
NDI S.A.
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ociaż władze pa stwowe w Polsce są związane w wielu kwestiac

postanowieniami wła-

dzy publicznej szczebla unijnego, mają swobod w kształtowaniu i realizacji krajowej polityki
w wielu zakresac

kr tkim okresie podstawowe znaczenie mają polityka budżetowa i polity-

ka rozwoju sektora pa stwowego w gospodarce

a pomocą polityki makroekonomicznej, kt rej

celem jest utrzymywanie r wnowagi gospodarczej i bezpiecznego de cytu budżetowego, można r wnież pobudzać konsumpcj , kreując trans er unduszy socjalnyc , oraz rozwijać inwestycje w sektorze publicznym Od

roku rząd w Polsce zdecydował si na wprowadzenie kil-

ku rozwiąza , kt re zwielokrotniły trans er środk w z budżetu do gospodarstw domowyc
tym samym czasie w sektorze publicznym zmniejszyły si inwestycje, ale ic wolumen powinien wzrosnąć w najbliższyc
przyznanyc

środk w unijnyc

trzec pi ciu latac

w związku z programem wykorzystania

Aktualna polityka makrogospodarcza rządu w Polsce nie jest

prowadzona w zgodzie z kanonem, iż trans er środk w z budżetu powinien być ograniczany
w okresie rozwoju gospodarki, aby tworzona rezerwa budżetowa mogła być użyta w celu pobudzania rozwoju w okresie kryzysu
Interwencjonizm pa stwowy o oryzoncie długookresowym przejawia si we wsp łczesnym świecie przede wszystkim w polityce strukturalnej

a jej kształt oddziałują polityki globalne ekolo-

giczna, klimatyczna i energetyczna, a także stale nasilające si tempo rozwoju tec nologicznego
elacje szybkic zmian w tec nologii oraz niewsp łmiernie wolniej zac odzącyc zmian politycznyc , biznesowyc i społecznyc opisuje zde niowane na początku drugiej dekady
o disruption prawo innowacji wywrotowyc

I wieku law

wiat stoi przed wyzwaniem, jak szybko i w jakim

zakresie zmieniać struktur wykorzystywania zasob w naturalnyc do generowania energii elektrycznej Innym wyzwaniem jest perspektywa zastąpienia pracownik w przez roboty

Współpraca korporacji ze startupami
w ramach otwartych
ekosystemów przynosi
korzyści obu stronom.
Dlatego Mastercard
wspiera platformę
współpracy The Heart
i realizuje globalny
program Start Path.
Współpracujemy też
z firmami FinTech przy
rozwijaniu innowacji
płatniczych i przekonaliśmy się, że ‘czują
one rynek’ i działają
efektywnie. Tymi doświadczeniami chętnie
dzielimy się z bankami.
Bartosz
W
Dyrektor generalny
polskiego oddziału
Mastercard Europe

ksperci reprezentują skrajnie zr żnicowane poglądy co do tej perspektywy O skali zjawiska
świadczy przykład

ewentualne dopuszczenie do ruc u autonomicznyc samoc od w ci żaro-

wyc może w czasie dziesi ciu lat pozbawić w uropie , mln os b miejsca pracy
sektorze mi dzynarodowego transportu drogowego polskie przedsi biorstwa rodzinne odniosły
sukces na skal europejską, lecz mogą paść o arą czwartej rewolucji przemysłowej

obliczu wy-

zwa związanyc z rozwojem tec nologii władza publiczna powinna prowadzić bardzo roztropną
polityk

ej wst pne ukształtowanie i nast pnie bieżące korekty wymagają wykorzystania wiedzy

krajowyc ośrodk w akademickic i badawczyc , kt re powinny być wspierane przy nawiązywaniu
i zacieśnianiu wi zi ze specjalistami ze świata biznesu oraz nauki na całym globie
ziałania władzy publicznej wpływają na poziom zau ania w relacjac

społecznyc

Odwołu-

jąc si do koncepcji irmy Idei, można prowadzić debat publiczną dotyczącą kierunk w i metod przekształcania cel w polityki społeczno gospodarczej oraz stymulowania przedsi biorc w
i menedżer w do budowania pozytywnyc relacji zar wno z pracobiorcami, jak i z partnerami
gospodarczymi Takie relacje sprzyjają rozwojowi wiedzy, jej upowszec nianiu i wykorzystywaniu
w procesie rozwoju społeczno gospodarczego
Interwencjonizm b dzie skuteczny w długim okresie, jeśli krajowe władze publiczne b dą zacieśniać wsp łprac z władzami innyc kraj w, gdyż w epoce gospodarki globalnej rozwiązywanie
problem w krajowyc nie może si odbywać w ormule izolacjonizmu
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Interwencjonizm gospodarczy powinien być prowadzony zgodnie z kanonem, że trans er środk w
z budżetu do gospodarstw domowyc

oraz do prywatnego sektora w gospodarce poprzez

zwi kszenie de cytu sektora nans w publicznyc do maksymalnie

nasilany jest w obliczu

lub podczas trwania kryzysu, a w okresie rozwoju gospodarczego tworzone są rezerwy środk w
publicznyc

przy odpowiednio zmniejszanym de cycie

ładza publiczna powinna zabiegać o zacieśnianie wi zi mi dzy podmiotami gospodarczymi z obu
sektor w pa stwowego i prywatnego asadne jest unikanie rozwoju silnyc wi zi wewnątrz sek-

Wzrost gospodarczy
wymaga środowiska
sprzyjającego przedsiębiorczości i wykorzystaniu kapitału zagranicznego dla rozwoju
gospodarki krajowej.
Głównymi hamulcami
dla napływu inwestycji
zagranicznych do Polski są niepewność oraz
brak wykwalifikowanej
siły roboczej.

tora pa stwowego mi dzy pa stwowymi bankami i pa stwowymi przedsi biorstwami przemysłowymi, np z sektora energetycznego , aby redukować ryzyko angażowania środk w nansowyc
w pożądane politycznie, ale ekonomicznie nieracjonalne projekty
ładza publiczna, wspierając rozw j tec nologii wśr d krajowyc

przedsi biorstw, powinna

si powstrzymywać od pre erowania konkretnyc rozwiąza , gdyż w epoce czwartej rewolucji
przemysłowej poziom kompetencji potrzebnyc do przeprowadzenia e ektywnej analizy osiągają przeważnie jedynie specjaliści zatrudnieni w podmiotac gospodarczyc
ładza publiczna powinna wspierać rozw j szkolnictwa wyższego i ośrodk w badawczyc , a ic
dorobek wykorzystywać w pracac

entralnego Ośrodka ozwoju trategicznego, stanowiącego

podstawową agend wspierającą prac rządu i parlamentu P

Debora
RE VOLTE L L A
Director of the Economic
Department, European
Investment Bank

Osoby pełniące obowiązki w organac władzy publicznej mają możliwość wspierania procesu przekształcania oportunistycznej gospodarki, w kt rej dominuje gra transakcyjna, w system
rozwijający si dzi ki budowaniu relacji opartyc na zau aniu Interwencjonizm realizowany bez
wizji przemian społecznyc degeneruje si do procedury załatwiania partykularnyc interes w
przy wykorzystaniu aparatu władzy oraz znajdującyc si w jego dyspozycji środk w publicznyc
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limat dyskusji na temat imigracji zarobkowej do Polski jest wybitnie mało merytoryczny
Ton jej nadają politycy, kt rzy do jednego worka wrzucają uc od c w, nielegalnyc imigrant w
oraz migrant w zarobkowyc podejmującyc prac na podstawie zezwole , oświadcze o zamiarze powierzenia pracy lub innyc dokument w pobytowyc

iekorzystny klimat wok ł kwestii

migracji ma racjonalne podłoże

jest nim zalewająca urop

ala migrant w z A ryki i związane

z nią problemy typu terroryzm

tego punktu widzenia, wszystkie inne problemy wok ł migracji

sc odzą na dalszy plan
iezależnie od tego, tylko w ostatnic

dw c

latac

liczba cudzoziemc w na polskim ryn-

est to kontynuacja c oć dynamika rośnie tendencji obser-

ku pracy wzrosła o ponad

wowanej już od kilku lat ak wynika z danyc Ministerstwa odziny, Pracy i Polityki połecznej,
w okresie
w

nastąpił istotny wzrost wydanyc

roku do ponad

tys w

zezwole

na prac

z ponad

roku eszcze wi ksze zainteresowanie podejmowaniem

pracy w Polsce było obserwowane w sektorac sezonowyc

okresie

nyc oświadcze o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi wzrosła z
, mln, co oznaczało ponad

tys

liczba wydatys do ponad

krotny wzrost Oczywiście nie wszyscy cudzoziemcy, dla kt ryc

wystawiono dokumenty, ostatecznie podj li prac w Polsce, ale tendencja jest oczywista
ł wną grupą imigrant w zarobkowyc od kilkunastu lat pozostają obywatele krainy

ar wno

dane dotyczące zezwole na prac , jak i oświadcze , wyra nie pokazują ic dominującą rol na
polskim rynku pracy tanowią oni ok

cudzoziemskiej siły roboczej

ednocześnie wzrostowi obecności cudzoziemc w na polskim rynku pracy towarzyszy spadek bezrobocia est to widoczne szczeg lnie w latac

, kiedy to mieliśmy do czynienia z dy-

namicznym wzrostem wydawanyc zezwole na prac dla cudzoziemc w oraz oświadcze pracodawc w z jednoczesnym spadkiem bezrobocia Obecnie jest ono najniższe od

roku

licznyc

Suwerenny może być
tylko ten, który ma siłę
utrzymać swoją suwerenność. Jeśli się nie
ma takiej siły to trzeba
szukać sojuszy, by osiągnąć to czego się chce.
Europa jest wspólnotą
losu. Tylko poprzez
Europę możemy
zapewnić suwerenność
naszym narodom. (…)
Jeśli Europejczycy nie
będą razem i nie będą
mieli woli i siły by
zapewnić mieszkańcom
Afryki lepsze warunki
życia w Afryce to żadne
granice, zasieki czy
mury nie powstrzymają
olbrzymiej imigracji do
Europy.
Elmar
BROK
Poseł do Parlamentu
Europejskiego

bada na temat wpływu imigracji na polski rynek pracy wynika, że jest ona korzystna, a spodziewane zmiany demogra czne, kt re powodują starzenie si społecze stwa, wr cz zac

cają do nowej

polityki imigracyjnej Analizy nastroj w i plan w inwestor w i przedsi biorc w w Polsce pokazują
tendencje wzrostowe, przy jednoczesnym kurczeniu si polskiego rynku pracy m in procesy demogra czne i wejście od pa dziernika obniżonego wieku emerytalnego
Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebna jest aktywna polityka rządu, rm, organizacji pracodawc w oraz uczelni zac

cająca do migracji do Polski i dostosowanie przepis w i procedur uzyskiwa-

nia pozwole na prac i pobyt, a także uzyskiwanie polskiego obywatelstwa
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owa polityka imigracyjna powinna spowodować przekształcanie imigracji sezonowej, realizowanej gł wnie poprzez oświadczenia pracodawc w o zamiarze powierzenia zatrudnienia cudzoziemcowi, w imigracj na stałe Można to zrobić poprzez wdrożenie jednego bardzo prostego
instrumentu

udzoziemiec b dą to w praktyce sami obywatele

krainy , kt ry podejmował

zatrudnienie w Polsce w przeszłości i przykładowo w ostatnic dw c latac zebrał sześć miesi cy tzw składkowyc

czyli z tytułu jego zatrudnienia były opłacane składki na ubezpieczenie

społeczne i podatki , powinien otrzymywać zezwolenie na pobyt w Polsce na pi ć lat z prawem
zmiany pracodawcy

Obserwujemy obecnie
w Polsce procykliczne
poluzowanie fiskalne.
Władze gospodarcze
Polski utrzymują saldo
budżetowe poniżej
3% PKB, co powinno
zapewnić stabilizację
współczynnika długu
publicznego do PKB,
jednakże pogorszeniu
uległo strukturalne
saldo budżetowe.
Ponadto sytuacja
demograficzna Polski
budzi bardzo poważne
obawy.

arto dodatkowo uprościć możliwość uzyskiwania obywatelstwa dla cu-

dzoziemc w posiadającyc prawo do pobytu stałego Po zastosowaniu takiego rozwiązania należałoby si spodziewać nie tylko wzrostu wpływ w do

oraz urz d w skarbowyc , ale także

ograniczenie wielu nadużyći związanyc z zatrudnianiem cudzoziemc w Ponadto zmniejszyłaby
si presja na ograniczanie wzrostu wynagrodze , co przy tej dynamice napływu cudzoziemc w
na pewno wyst puje Oznaczałoby to zatem także korzyść dla polskic pracownik w
ależy opracować system pre erencji przy wydawaniu wiz krajowyc prawa stałego pobytu dla os b
o konkretnyc

umiej tnościac

zawodowyc

i wykształceniu operator w obrabiarek

,

in ormatyk w itd Byłyby to wizy krajowe, nie sc enge skie, żeby pre erowani imigranci nie
wyjeżdżali dalej Borykamy si generalnie z brakiem pracownik w o wysokic kwali kacjac
i możliwość uruc omienia szybkiej ścieżki zatrudniania obcokrajowc w implementacja m in
yrektywy I T

Intracompany Trans ers , nie tylko z

krainy, ale innyc kraj w z poza

,

jest dla sektora usług biznesowyc i sektor w nowoczesnyc tec nologii niezwykle istotna
Obecnie w rmac sektora usług zatrudnionyc jest ok

Ed
PA RKE R
Head of EMEA
Sovereign Ratings,
Fitch Ratings

z wyższym wykształceniem

obcokrajowc w, pro esjonalist w

ależy zadbać o dobry P Polski jako kraju przyjaznego obcokra-

jowcom, kt rzy c cą rozwijać swoją karier zawodową est on jednym z istotnyc czynnik w
decydującyc o wyborze lokalizacji przez osoby o wysokic kwali kacjac

arto w tym miejscu

wspomnieć o potrzebie zmiany klimatu dyskusji społecznej na temat migracji na bardziej merytoryczny obecnie uc od cy, nielegalni imigranci i migranci zarobkowi cz sto sprowadzani są do
tej samej kategorii
ależy przyspieszyć i uprościć procedury związane z pobytem i zezwoleniem na prac dla obcokrajowc w

zyskanie zezwole trwa od kilku miesi cy do roku, co powoduje, że traci pracownik,

kt ry w tym czasie nie może podjąć legalnie zatrudnienia a z konieczności utrzymania si cz sto
podejmuje prac nielegalną oraz potencjalny pracodawca, kt ry czeka na danego pracownika
ależy stymulować działania pracodawc w na rzecz asymilacji imigrant w zarobkowyc w Polsce
irmy, opr cz o erowania atrakcyjnyc zarobk w, mają możliwość podejmowania działa wspierającyc pracownik w w procesie integracji Przykład w takic działa może być kilka kursy
j zyka polskiego organizowane dla pracownik w, pomoc przy wynaj ciu mieszkania na wolnym
rynku czy zapisaniu dzieci do szkoły, szkolenia i warsztaty z kultury, wartości i systemu unkcjonowania polskiego społecze stwa, ale też szkolenia skierowane do kadry zarządzającej oraz
dział w

, P i in z obszaru kompetencji mi dzykulturowyc , zarządzania r żnorodnością czy

przepis w i procedur legalizacji zatrudnienia w Polsce
ależy monitorować działania agencji zatrudnienia i pośrednik w, z kt rymi cz ść rm wsp łpracuje przy zatrudnianiu cudzoziemskic pracownik w

oraz cz ściej pojawiają si in ormacje o dużej

liczbie nadużyć i nieetycznego czy wr cz nieuczciwego traktowania pracownik w Być może cz ść
pracodawc w korzystającyc z usług takic agencji nie ma tej świadomości
i rzetelna wery kacja potencjalnego pośrednika na rynku pracy
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owa perspektywa nansowa nii uropejskiej

przyniosła mi dzy innymi wzrost zna-

czenia egionalnyc Program w Operacyjnyc , jak r wnież znaczenia nansowania zwrotnego dla
rozwoju

ramac obecnyc

PO poszczeg lne wojew dztwa przeznaczyły średnio ,

na wsparcie zwrotnyc inwestycji kapitałowyc

środk w

skali kraju stanowi to około , mld euro Przy

czym skala środk w w poszczeg lnyc wojew dztwac przeznaczonyc na pożyczki, por czenia
czy inwestycje kapitałowe wa a si pomi dzy

a ,

całości ic

PO

ednocześnie w poszczeg lnyc wojew dztwac nast pują sukcesywnie zwroty środk w z istniejącyc w poprzedniej perspektywie nansowej działa zakładającyc wykorzystanie instrument w
nansowyc

rodki te tworzą zas b, kt ry może być wykorzystany do rozbudowy instrument w

zwrotnyc w ramac poszczeg lnyc wojew dztw
Pod kątem wykorzystania tego zasobu środk w powracającyc
nansowej powstają egionalne undusze ozwoju

z poprzedniej perspektywy

-

kolei dla e ektywnego wykorzystania środ-

k w z PO w obecnej perspektywie nansowej wojew dztwa podejmują wsp łprac z B

i BI,

a niekiedy tworzą także własne undusze rozwojowe, mające status sp łek prawa andlowego,
działającyc w obszarze świadczenia usług nansowyc

Ekonomia jest istotnym
elementem życia
każdego mieszkańca,
niemniej jednak wcale
nie mniejsze znaczenie
ma otoczenie, w którym
żyjemy. Czystego
powietrza niestety
w markecie nie kupimy,
choćbyśmy mieli worek
z pieniędzmi. Warto
inwestować w środowisko, bo ta inwestycja
procentować będzie
latami i przełoży się
na naszą i potomnych
jakość życia.
Jacek
K A RNOWSKI
Prezydent Miasta Sopotu
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obec przewidywanego ograniczenia dost pności środk w
wielkic

doc odac

własnyc

po roku

oraz przy nie-

samorząd w wojew dztw konieczne jest rozpocz cie budo-

wy silnej lokalnej bazy nansowej w ramac region w, kt ra pozwoli na e ektywne wsp łdziałanie z kapitałem prywatnym w realizacji regionalnej polityki rozwoju

egionalne

undusze ozwoju powinny ułatwić i zdynamizować przebudow gospodarki region w

egio-

nalne undusze należy zatem traktować jako istotny instrument realizowania polityki rozwoju
prowadzonej przez samorządy wojew dztw, gł wnie w obszarze innowacji, przedsi biorczości,
modernizacji obszar w miejskic

Małe i średnie przedsiębiorstwa są kołem
zamachowym polskiej
gospodarki, generują
prawie połowę polskiego PKB, a ich udział w
eksporcie wynosi ok.
20 proc. Wspólnie z
innymi instytucjami
rozwoju zapewniamy wiele rodzajów
finansowania, które
wspierają rozwój tego
sektora. Przykładem
jest oferowany przez
nas program gwarancji de minimis, który
w ciągu trzech lat
doprowadził do zmobilizowania kapitału
w formie pożyczek dla
MŚP na blisko 70 mld zł.

oraz redukcji energoc łonności

adekwatnie do specy ki

i potencjał w rozwojowyc region w, w szczeg lności poprzez zapewnienie nansowania dla
priorytet w rozwoju określonyc w ramac strategii rozwoju wojew dztw
ramac regulacji prawnyc należy zagwarantować unduszom status r wnoprawnyc uczestnik w rynku nansowego Powinno to m in zapewnić dost p do in ormacji z Biura In ormacji
redytowej
ednocześnie regulacje prawne powinny w spos b jednoznaczny gwarantować możliwość dysponowania przez samorządy wojew dztw i egionalne undusze ozwoju zasobami nansowymi poc odzącymi ze zwrotu środk w wykorzystanyc w ramac instrument w nansowyc
dost pnyc

w

egionalnyc

tatus egionalnyc

Programac

Operacyjnyc

na lata

oraz

unduszy ozwoju powinien być uregulowany m in w ustawie o samorzą-

dzie i ustawie o zasadac prowadzenia polityki rozwoju
ależy zapewnić takie standardy zarządzania i ormy organizacyjne
ozwoju

w szczeg lności niezależność komitet w inwestycyjnyc

egionalnyc

ic e ektywność i wiarygodność, zwłaszcza w przypadku realizowania działa wymagającyc angażowania środk w prywatnyc przez innyc partner w z rynku kapitałowego
winny zapewniać transparentność i niezależność działania regionalnyc

Wojciech
HANN
Członek Zarządu,
Bank Gospodarstwa
Krajowego

ra nyc wpływ w politycznyc

ziałalność egionalnyc

tandardy te po-

unduszy rozwoju od do-

unduszy ozwoju nie powinna jednak

prowadzić do e ektu wypierania działającyc komercyjnie instytucji i pośrednik w nansowyc
ależy rozszerzyć ormuł działania egionalnyc

unduszy ozwoju, dotyc czas unkcjonują-

cyc gł wnie poprzez pośrednik w nansowyc , o ic bezpośrednie wsp ł nansowanie z kapitałem prywatnym wybranyc projekt w, a także działania w ormule project finance
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ekomendujemy wypracowanie zasad kredytowania opartego o stałe stopy procentowe, kt re byłyby
stosowane w kredytac

ipotecznyc

ypracowanie tyc zasad oznaczać b dzie

• lepsze dopasowanie pro lu ryzyka kredytu do możliwości przyjmowania ryzyka przez konsumenta,
• wypracowanie instrument w prawnyc i nansowyc do systemowego przej cia ryzyka st p procentowyc od klient w i zabezpieczania ryzyka stałej stopy procentowej w systemie bankowym,
• uczynienie o erty kredytowej bardziej zrozumiałej i przyst pnej dla klient w
Polski system nansowy c arakteryzuje si wyjątkowo dużym udziałem kredyt w opartyc o zmienne
stopy procentowe

środowisku istorycznie niskic st p procentowyc w Polsce ryzyko wzrostu

st p procentowyc zwi ksza si z każdym kwartałem Brak realnej o erty kredytowej, umożliwiającej
nansowanie potrzeb mieszkaniowyc i inwestycyjnyc bez narażania klienta na zmiany st p procentowyc , stanowi coraz poważniejsze ryzyko o c arakterze systemowym Brak dywersy kacji o erty
bank w i port ela kredytowego w zakresie ormuły ustalania stopy procentowej może wygenerować
ryzyka o skutkac podobnyc do obserwowanyc w kredytowaniu w
Obecny brak jakiegokolwiek standardu w zakresie kredytowania opartego o stałe stopy procentowe
generuje ryzyko spor w z konsumentami w przyszłości Brak w bankac port eli kredytowyc opar-

Biznes w Polsce inwestuje dziś zbyt mało
w projekty badawczo-rozwojowe, w nowe
rozwiązania mające na
celu bardziej wydajny
wzrost. Konieczne jest
organiczne zwiększanie wydajności oraz
większe otwarcie na
możliwości ekspansji
zagranicznej. Jeśli
kapitał zagraniczny zaangażuje się w projekty
badawczo-rozwojowe
to zaowocuje nowymi
technologiami, nowymi
produktami, które
wzmocnią wydajność.

tyc o stałe stopy procentowe przerzuca ryzyko zarządzania ryzykiem stopy procentowej na konsumenta, a ponadto utrudnia re nansowanie bank w na rynkac list w zastawnyc
elem rekomendowanego wzrostu kredyt w jest zatem nie tylko przeciwdziałanie koncentracji ryzyka

BORYS
Prezes Zarządu, Polski
Fundusz Rozwoju

dla bank w i kredytobiorc w związanego z możliwością wzrostu st p procentowyc , lecz gł wnie
pro laktyczne zabezpieczenie przed ryzykiem systemowym, prawnym i politycznym, wynikającym
z braku realnej o erty kredytowej opartej o stałe stopy procentowe
Ponadto trans er cz ści ryzyka stopy procentowej z klient w do sektora bankowego zwi ksza stabilność systemu bankowego, ponieważ oczekiwany wzrost re nansowania bank w na rynkac list w
zastawnyc oznacza r wnież wzrost udziału pasyw w o stałej stopie procentowej
ważamy, że arodowy Bank Polski i omisja adzoru inansowego powinny wspierać wzrost kredyt w na stałą stop procentową
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Poniższa rekomendacja stanowi uszczeg łowienie rekomendacji

z

w sektorze bankowym i poszerzenie rekomendacji z

roku

z

i

roku pt

i cej rynku

i cej rynku w stopac

re erencyjnyc
świetle przyj tyc nowyc regulacji

dot stawek re erencyjnyc rekomenduje si , aby kraje

przeprowadziły re orm stawek re erencyjnyc rynku pieni żnego, uwzgl dniając
Modernizacj obecnyc stawek re erencyjnyc , na kt ryc bazuje wycena bardzo dużej cz ści

Kapitał jest globalny
tak jak przepływy
kapitału są globalne.
Podstawowe pytanie
odnośnie do kapitału
nie dotoczy tego czy
jest on krajowy czy
zagraniczny, ale jaką
wartość dodaną dla
gospodarki kraju może
on generować. (…)
Polska jest kluczowym
krajem w regionie
Europy Środkowej. Bez
powodzenia polskiej
gospodarki ten region
nie będzie prosperował. To zarówno
szansa jak i odpowiedzialność Polski za cały
region.

instrument w nansowyc
tworzenie nowyc stawek re erencyjnyc rynku pieni żnego, kt re stanowiłyby alternatyw do
obecnie stosowanyc
Obniżenie ryzyka nieadekwatności stawek re erencyjnyc poprzez odniesienie ic w jak najwyższym stopniu do rzeczywistyc transakcji zawieranyc na rynkac
prowadzenie stawek rynkowyc do wska nik w nansowyc lub powiązanie wska nik w z realnie zawieranymi transakcjami jest wymogiem wynikającym z ozporządzenia Parlamentu i ady
w sprawie indeks w stosowanyc jako wska niki w instrumentac i umowac

nansowyc

prowadzenie do wyliczania stawek re erencyjnyc danyc z rzeczywiście zawieranyc transakcji
obniża ryzyko systemowe na rynkac

nansowyc

kontekście re ormy istnieje ryzyko, że zmodernizowane stopy re erencyjne nie b dą dokładnie odpowiadały poziomem ani zmiennością dotyc czasowym wska nikom

e orma może r wnież spowo-

dować demotywacj dotyc czasowyc panelist w uczestniczącyc w tworzeniu wska nik w re erencyjnyc
Mając świadomość powyższyc ryzyk, regulatorzy, administratorzy i uczestnicy rynk w muszą wsp ł-

Vazil
H U DÁ K
Vice President of the
European Investment
Bank

działać, aby wdrożyć w życie założenia re ormy i zapewnić popraw
na manipulacj stawek re erencyjnyc stosowanyc w

unkcjonowania oraz odporność

e orma stawek re erencyjnyc powinna

być przeprowadzona w spos b zapewniający bezpiecze stwo prawne i ekonomiczne systemu nansowego
onieczne jest stworzenie i wykorzystywanie repozytorium cen na rynkac re erencyjnyc i rynkac
powiązanyc na potrzeby bieżącego tworzenia wska nik w, jak r wnież na potrzeby okresowej werykacji reprezentatywności wska nik w nansowyc wzgl dem opisywanyc rynk w
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elowe jest powołanie grupy roboczej, kt ra kompleksowo zaprojektuje i b dzie konsultowała proces
re ormy stawek re erencyjnyc w Polsce oraz dostosuje proces implementacji do potrzeb i c arakterystyki rynku polskiego

rupa robocza powinna składać si nie tylko z przedstawicieli bank w, ale

r wnież regulator w i innyc interesariuszy systemu nansowego Ponadto re orma stawek re erencyjnyc powinna być przedmiotem zainteresowania instytucji odpowiedzialnyc za oc ron konsumenta

B

ekty zmian wynikającyc z re ormy należy komunikować użytkownikom i konsumentom

O A
IPOT

APITA O
O
BA
POO I

I

Polski rynek instrument w dłużnyc
ment w

M

M cec uje si

olumeny transakcji zawieranyc

ku pierwotnym, jak i wt rnym, są niskie

T

niską wartością wyemitowanyc

na obligacjac

i listac

iczba potencjalnyc

instru-

zastawnyc , zar wno na ryn-

misje obligacji i list w zastawnyc

są generalnie o zmienne stopy procentowe
w Polsce jest niewielka

T

O

w Polsce oparte

inwestor w instytucjonalnyc

ymienione czynniki sprawiają, że polski system nansowy tkwi w sytuacji, kt ra

sprzyja kumulowaniu ryzyk i nie umożliwia ic rozładowania Obserwujemy narastające braki długoterminowego nansowania bank w

ługoterminowe aktywa, stanowiące ponad połow aktyw w sektora ban-

kowego, nansowane są kr tkoterminowymi pasywami, co powoduje strukturalną luk płynności

dru-

giej strony, brak jest skutecznyc mec anizm w sprzyjającyc wytworzeniu pasyw w długoterminowyc
Model nansowania poprzez emisje list w zastawnyc zabezpieczonyc na port elac kredyt w ipotecznyc rozwija si w wielu krajac

uropy inansowanie listami zastawnymi w uropie pokrywa średnio

zapotrzebowania na kredyty ipoteczne

Polsce tylko

Przy obecnie niewielkim stopniu wykorzystania nansowania listami zastawnymi, wzgl dem obecnego
wolumenu kredyt w i przyszłyc potrzeb nansowania długoterminowego, wysoki koszt powołania i działania specjalistycznyc bank w ipotecznyc zdecydowały si ponieść tylko najwi ksze instytucje
Biorąc pod uwag

akt wzrastającyc wymaga regulacyjnyc związanyc z płynnością wsp łczynnik

wynikający z dyrektywy

I i wsp łczynnik M

nie na nansowanie bank w poprzez instrumenty

wnikający z dyrektywy B

System bankowy
w Polsce zbudował
znaczące bufory kapitałowe i jest źródłem
siły gospodarki. Jest w
stanie wspierać wzrost
gospodarczy Polski.
Otwarte pozostaje
jednak pytanie, jak
Polska przejdzie od
systemu polegającego
w istotnym stopniu na
funduszach unijnych
do systemu, który
wygeneruje krajowe
oszczędności i inwestycje.
Yves
LE M AY
Managing Director
Sovereign Risk,
Moody’s Investors
Service

, zapotrzebowa-

M, w tym listy zastawne, b dzie gwałtownie wzra-

stać
Aby
• obniżyć ryzyko systemowe związane z zapewnieniem dost pu do długoterminowyc

r deł

re nansowania,
• umożliwić dost p do emisji list w zastawnyc nie tylko najwi kszym bankom,
• umożliwić emisje oparte o stałe stopy procentowe,
rekomenduje si utworzenie poolingowego banku ipotecznego

adaniem takiego banku byłoby

umożliwienie odkupu kredyt w ipotecznyc od innyc bank w uniwersalnyc w celu wykorzystania szansy re nansowania poprzez emisje list w zastawnyc

Bank taki pełniłby unkcje usługową

wzgl dem wszystkic bank w lub instytucji udzielającyc kredyt w ipotecznyc , kt ryc wolumeny
generowanyc port eli nie powalają na stworzenie indywidualnie banku ipotecznego Powołanie
banku poolingowego

jako instytucji wsp lnej in rastruktury nansowej

umożliwi

Obniżenie koszt w operacyjnyc
tandaryzacj um w kredytowyc , w tym kredytowania opartego o stałe stopy procentowe
tandaryzacj

warunk w emisji list w zastawnyc , w tym w szczeg lności list w opartyc

o stałe stopy procentowe
Obniżenie ryzyka strukturalnego płynności w skali polskiego systemu nansowego
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Byłoby wspaniale, gdyby w każdym państwie
Unii Europejskiej udało
się stworzyć takie
warunki dla młodych
ludzi, by czuli oni, że
ich przyszłość zależy
od nich. Jest bardzo
ważne, by mogli liczyć
na przestrzeganie praworządności, te same
zasady traktowania
wszystkich oraz równe
szanse dla wszystkich.

B
R

w celu jednoczesnego uruc omienia całego zintegrowanego

pakietu działa od

roku oraz zwi kszenia jego skuteczności w przyciąganiu kapitału

prywatnego
ł wne czynniki sukcesu tego programu to
• przeniesienie środk w zgromadzonyc w O

do I

i nadanie im prywatnego statusu

• dopuszczenie do obsługi podmiot w rynkowyc od momentu uruc omienia Pracowniczyc
Plan w apitałowyc

PP

• zagwarantowanie niskic limit w całkowityc koszt w zarządzania aktywami zgromadzonymi
w r żnyc rodzajac program w emerytalnyc
• wprowadzenie zac

Luigi
LOVAG LIO
Prezes Zarządu,
Bank Pekao S.A.

t podatkowyc do oszcz dzania długoterminowego

• przygotowanie we wsp łpracy z rynkiem programu marketingowo edukacyjnego, zwi kszającego szanse na przyciągni cie prywatnego kapitału do III dobrowolnego laru emerytalnego

w Polsce poprzez
• wydzielenie w ramac

Ministerstwa

ozwoju jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za

operacjonalizacj strategii
• ukonstytuowanie omitetu terującego oraz grup eksperckic składającyc si z przedstawicieli kluczowyc uczestnik w rynku kapitałowego, pod nadzorem wydzielonej jednostki organizacyjnej w ramac Ministerstwa ozwoju
emitentów emisji euroobligacji do inwestorów zagranicznych na wz r rozwiąza dla ipotecz, w celu budowy rynku euroobligacji na P
N
prawie polskim w celu
• obniżenia regulacyjnyc koszt w działania polskic

A

rm inwestycyjnyc

> przegląd regulacji krajowyc pod kątem możliwości ic uelastycznienia, w szczeg lności
w zakresie zniesienia dyskryminacyjnyc

warunk w prowadzenia działalności na rynku

polskim przez podmioty polskie wzgl dem paszportowanyc

zagranicznyc pośrednik w

mi dzy innymi zasady outsourcingu, sankcje administracyjne, uproszczenie procedur administracyjnyc w zakresie szybszej możliwości wdrażania nowyc produkt w nansowyc ,
> określenie polityki dla polskiego regulatora w zakresie wdrażania zasady proporcjonalno-

Lucrezia
REICH LIN
Professor,
London Business School

OM

-

nyc list w zastawnyc

Mimo że zatrudnienie
rośnie, płace są zaskakująco niskie. Nie rozumiemy dlaczego tak się
dzieje. Utrzymuje się
więc niepewność co do
tego, na ile stabilne jest
zbliżanie się inflacji
do celu inflacyjnego.
Wpadnięcie w pułapkę
deflacyjną miałoby
bardzo dalekosiężne
negatywne konsekwencje dla gospodarki.

ści oraz zasady T

przy tworzeniu i implementacji regulacji unijnyc do polskiego po-

rządku prawnego, z uwzgl dnieniem specy ki rynku polskiego,

OP
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> wdrożenie nowego modelu służącego do oceny skutk w regulacji O

w zakresie całościo-

wego wpływu tyc regulacji na uczestnik w polskiego rynku kapitałowego
• stymulowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnyc
> mody kacja ustawy o obligacjac , m in uelastycznienie możliwości zmiany warunk w emisji, minimalizacja dla inwestor w negatywnego e ektu niewywiązywania si emitenta z zobowiąza wynikającyc z obligacji de ault , karanie os b, kt re podejmują działania na
szkod obligatariuszy,
> wprowadzenie nowyc lub uelastycznienie istniejącyc

orm reprezentacji obligatariuszy

bank reprezentant, inny przedstawiciel obligatariuszy, zgromadzenie obligatariuszy w celu
ułatwienia doc odzenia praw obligatariuszy,
> stworzenie jasnyc reguł opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnyc
• identy kacji korzystnyc

dla Polski inicjatyw podejmowanyc

w ramac

nii

ynk w

apitałowyc i regulacyjnego dostosowania ic do polskiego porządku prawnego, włącznie
z monitorowaniem praktycznego wdrożenia tyc inicjatyw na rynku polskim z uwzgl dnieniem
specy ki naszego rynku
• obniżenia ryzyk regulacyjnyc działania emitent w, m in poprzez tworzenie przez

skody-

kowanyc polityk karania sanctions guidance dającyc wskaz wki co do możliwej wysokości
kar administracyjnyc

w sytuacji braku możliwości ograniczenia g rnego limitu tyc kar

w drodze ustawowej
• budowy wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca do przenoszenia zagranicznyc podmiot w nansowyc z

w wyniku Bre itu

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju jest szansą na
kompleksowe podejście
do wzrostu gospodarczego. W obszarze Kapitał dla Rozwoju, SOR
zakłada wzrost skali
i znaczenia wykorzystania mechanizmów
rynku kapitałowego w
finansowaniu rozwoju
gospodarki, dzięki m.in.
działaniom wspierającym dostęp MŚP do
kapitału za pośrednictwem różnych
segmentów rynku kapitałowego, usuwaniu
barier regulacyjnych,
stworzeniu jednolitej
strategii rozwoju dla
całego polskiego rynku
kapitałowego oraz
programowi budowy
kapitału długoterminowego. Chcąc rozwijać
dalej polską gospodarkę musimy postawić na
rynek finansowy.
Iwona
SROK A
Prezes Zarządu,
Krajowy Depozyt
Papierów
Wartościowych
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Kraje będące poza
strefą euro mogą
odczuć negatywne
skutki niestandardowej
polityki pieniężnej EBC
utrzymywania bardzo
niskich stóp procentowych. Może ona
zaburzyć równowagę
gospodarczą
i zwiększyć ryzyko dla
stabilności makroekonomicznej.
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topa oszcz dzania gospodarstw domowyc w Polsce do

roku radykalnie spadała i była

czterokrotnie niższa niż średnia stopa oszcz dzania w krajac
połecznej przeprowadzonej od marca do czerwca

nii uropejskiej

roku prawie

wało brak jakic kolwiek oszcz dności, natomiast już pod koniec
nansowym I

było to tylko

Polak w

mi dzy innymi wprowadzeniem programu

edług iagnozy

gospodarstw deklaroroku zgodnie z Barometrem

zrost poziomu oszcz dności m gł być spowodowany
w II kwartale

roku

arto jednak pami tać, iż

z uwagi na rozległy c arakter programu należy jeszcze poczekać z jego obiektywną oceną
truktura oszcz dności polskic gospodarstw domowyc wynika z bieżącyc potrzeb konsumpcyj-

Jacek
BA RTKIE WIC Z
Członek Zarządu,
Narodowy Bank Polski

nyc i pozostaje w relacji z ic przeznaczeniem na nieprzewidziane zdarzenia losowe Tendencje
nie są optymistyczne Blisko
na kwot

, mld zł

konsumpcyjne,
niem zobowiąza

karty kredytowe
Op

nyc kredyt w
biorcy

tys os b w wieku

wynosi

lat posiada

mln aktywnyc kredyt w

truktura kredyt w młodyc ludzi jest niepokojąca niemal

o wi cej, młodzi kredytobiorcy mają problemy ze spłaca-

nienia w spłacie kredytu powyżej

lat temu było to tylko
zł wobec

to kredyty

dni stanowią w tej grupie

spłaca-

zrosło także średnie zadłużenie młodego kredyto-

zł w roku

%
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topa oszcz dzania gospodarstw domowyc w Polsce i krajac

r dło urostat

Polacy lokują swoje oszcz dności przede wszystkim w bankac
•

os b deklaruje, że środki gromadzi na rac unku osobistym oszcz dnościowo rozliczeniowym,

•

na koncie oszcz dnościowym,

•

na lokacie terminowej,

• aż

oszcz dzającyc trzyma got wk w domu

Polacy c arakteryzują si awersją do ryzyka, kt ra objawia si m in skłonnością do odkładania
wolnyc środk w pieni żnyc w ormie got wki, b dącej najmniej e ektywnym lub nawet niee ektywnym sposobem oszcz dzania brak zysk w z odsetek, straty wynikające z in acji
o wi cej, Polacy nie zdają sobie sprawy z korzyści płynącyc z długoterminowego oszcz dzania,
z tzw pot gi procentu składanego czy minimalizacji ryzyka inwestycyjnego

latego też społe-

cze stwo oszcz dza kr tkoterminowo, co nie wymaga systematyczności, kt ra powinna być nieodłącznym elementem racjonalnego gromadzenia kapitału na przyszłość
prawdzie wartość wolnyc środk w gromadzonyc przez gospodarstwa domowe w Polsce rośnie systematycznie od początk w procesu trans ormacji, stopa oszcz dzania kształtuje si jednak
zdecydowanie poniżej średniej dla kraj w

Polska wypada le także na tle kraj w o podobnym

poziomie doc odu narodowego, takic jak zec y,

orwacja,

gry, łowacja, łowenia

Polak w wie, że regularne oszcz dzanie zapewnia spok j i bezpiecze stwo i aż

bada-

nyc uważa, że można być z siebie dumnym, jeśli uda si zaoszcz dzić na ważny cel ednocześnie
systematycznie pr buje oszcz dzać tylko co piąty z nas

roku mieszka cy takic pa stw,

jak Botswana, wanda, Białoruś i Irak oszcz dzali wi cej niż Polacy przy niższym P B per capita
Polacy jako pow d niskiego poziomu odkładanyc środk w nansowyc wskazują niewystarczające doc ody, c oć przyznają, że dodatkowe oszcz dności są konieczne, aby godnie żyć na emeryturze

Opinia publiczna nie
zaakceptuje tego jeśli
władze będą musiały
interweniować co
dziesięć lat, by ratować
sektor finansowy.
Stworzy to zagrożenie
dla demokracji. Społeczeństwo nie zgodzi się
na to, że ratowany jest
jeden sektor, podczas
gdy reszta społeczeństwa nie jest chroniona pod podobnym
parasolem.
Francesco
M A Z Z A FE RRO
Head of the Secretariat,
European Systemic
Risk Board

ciąż liczą na opieku czy c arakter pa stwa, kt re wspomoże obywateli w trudnej sytuacji

iestety przekonanie to z uwagi na obecną i prognozowaną sytuacj demogra czną Polski zdaje
si bezpodstawne

luczem do zmiany skłonności do konsumpcji w skłonność do oszcz dzania,

a także do zbudowania społecze stwa oszcz dzającego, jest zbudowanie nawyku oszcz dzania
Oszcz dzanie to trudna sztuka
z przyjemności

wymaga systematyczności, sumienności, wytrwałości, rezygnacji

iestety w naszym społecze stwie dominuje skłonność do bieżącej konsumpcji

ociaż istnieje potencjał, brakuje nam kompetencji, motywacji i wiedzy, a także wystarczająco
dobrej o erty
Aby zbudować nawyk oszcz dzania wśr d Polak w, proponujemy działania wielotorowe

late-

go nasze rekomendacje podzieliliśmy na trzy obszary edukacj , instytucje nansowe i regulacje
prawne

OM

A

EDUKACJA
ynamika zmian zac odzącyc w gospodarce narzuciła społecze stwu nowy model gospodarowania dost pnym kapitałem Aspekt oszcz dzania dotyczy wi c nie tylko dojrzałyc Polak w, ale
także młodzieży akademickiej oraz dzieci Aby podwyższyć stopie posiadanyc oszcz dności, należy wypracować nawyk regularnego odkładania kapitału poprzez odpowiednio dobrane narz dzia
zgodne z cec ami danyc grup wiekowyc

Pomoc w wyrobieniu nawyku praktycznego podejścia

zar wno do kwestii oszcz dzania, jak i odpowiednic postaw unkcjonowania w życiu gospodarczym powinna rozwinąć si we wsp łpracy systemu edukacji i działalności Ministerstwa y ryzacji
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W
Polsce istnieją już interesujące gry on line, gry planszowe i lmy wideo podejmujące w przejrzysty spos b tematyk oszcz dzania i zarządzania kapitałem Powinny znale ć sw j wyraz w programac nauczania w ramac m in zaj ć z przedsi biorczości już na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

ramac tyc działa należy wykorzystać także aspekt grywalizacji, bardzo

popularny wśr d młodyc os b, a także dokonania z zakresu program w lojalnościowyc , skierowanyc na wsparcie unkcjonowania

irtualnyc

zkolnyc

as Oszcz dzania, kt re mogłyby

umożliwiać zbieranie punkt w za np regularność oszcz dzania wymienialnyc na nagrody lub
wspomagającyc inicjatywy c arytatywne, co dodatkowo mogłoby motywować młodyc Polak w

Braki na rynku pracy
w Polsce, szczególnie
jeśli chodzi o wykwalifikowanych pracowników, mogą powstrzymywać inwestorów.
Do pewnego stopnia
sytuacja ta jest łagodzona przez napływ
siły roboczej z Ukrainy.
Jednak przy kurczącym
się rynku pracy i przy
niekorzystnym profilu
demograficznym Polski
wzrost gospodarczy
może być zapewniony
tylko przez zwiększenie wydajności, co
wiąże się z koniecznością wzrostu poziomu
inwestycji.

do regularnego oszcz dzania
o wi cej, w szkołac i przedszkolac

to dzieci powinny zamiast rodzic w przynosić drobne kwoty,

tworzyć wsp lny budżet i uczyć si nim zarządzać

osobistymi na wszystkich kierunkach studiów
edług bada przeprowadzonyc na potrzeby niniejszej rekomendacji, ponad połowa ankietowanyc student w nie odkłada regularnie swoic przyc od w

ie wykazuje r wnież analitycznej

wiedzy dotyczącej wpływu środowiska gospodarczego na kształt i wielkość swoic oszcz dności
a podstawie uzyskanyc wynik w oraz wiedzy teoretycznej rekomendujemy, aby zwi kszyć siatk
godzinową oraz zmienić orm zaj ć z ekonomii życia codziennego na model stricte praktyczny,
w wi kszym stopniu absorbujący uwag ludzi młodyc

INSTYTUCJE FINANSOWE

Moritz
KR A E M E R
Global Chief Rating
Officer, Sovereign
Ratings, Standard
& Poor’s

Opr cz klasycznyc instrument w nansowyc , takic jak akcje, obligacje czy też lokaty bankowe,
w minionej dekadzie w Polsce pojawiły si r wnież ic alternatywne rodzaje ednymi z nic są
c ange Traded unds

T , czyli otwarte undusze inwestycyjne, kt ryc gł wnym założeniem

jest odzwierciedlanie zac owa określonyc indeks w giełdowyc
sce pojawiły si w roku

w anadzie

,

A

,

T y po raz pierwszy w Polinac

a zainteresowanie inwestor w tą ormą inwestycji ulega ciągłym wa aniom
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, uropie

,

undusze T są bardzo ciekawą alternatywą dla unduszy inwestycyjnyc
oraz produkt w strukturyzowanyc
wi kszym ryzyku inwestycyjnym

300

o
są

zdecydowanie ta sze w obsłudze, ła-

250

twiejsze do zrozumienia, gdyż odwzo-

200

rowują kurs danego waloru w stosunku
undusze

150
100
50

mogłyby być r w-

nież podstawą tworzenia si

produk-

t w o mniejszej zmienności

iestety

undusze

0
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T

mimo swojej prostoty

nie cieszą si popularnością na polskim
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

rynku i są wypierane przez bardziej
skomplikowane i droższe produkty

ys

artość obrot w T w całym roku w Polsce

wiadczą o tym c ociażby zac odzące
w poszczeg lnyc latac zmiany wartość ic obrot w

aleca si zatem promowanie T

w przez wszystkie podmioty mające c arakter instytucji nan-

sowyc oraz tworzenie prostyc produkt w opartyc na T , ale ze zmniejszonym ryzykiem inwestycyjnym, np lokaty strukturyzowane, w przypadku T I zaleca si r wnież tworzenie unduszy
indeksowyc , kt re są bardzo podobnym instrumentem inwestycyjnym, jednak umożliwiają emisj
r wnież dla mniejszyc
dodatkowyc

T

unduszy

odatkowym wzmocnieniem może być też decyzja o utworzeniu

w bazującyc na określonyc materiałac szlac etnyc

ak pokazują badania,

Dyskusja dzieląca kapitał
na krajowy i zagraniczny
czy dyskusja o handlu
zagranicznym są już
trochę nieaktualne.
Powinno się mówić
raczej o łańcuchach
wartości. Jeśli brakuje
oszczędności krajowych
to trudno oczekiwać
inwestycji krajowych
i należy poszukiwać
kapitału zagranicznego.
Carlos E.
PIÑERÚA
Country Manager for
Poland and the Baltic
States, World Bank

europejskie społecze stwa postrzegają inwestycje w metale szlac etne jako jedne z najmniej ryzykownyc rodzaj w lokowania pieni dzy, a zarazem najbardziej korzystnyc

wiadomość emerytalna oraz skłonność do oszcz dzania Polak w były tematem badania realizowanego przez pro
w

roku

zapi skiego i pro

r na zlecenie uropejskiego ongresu inansowego

ksperci sprawdzili m in , czy rozwiązanie, w kt rym do składki pracownika dopła-

całaby reszta społecze stwa i lub pracodawca, mogłoby przyczynić si do zwi kszenia poziomu
długoterminowyc oszcz dności Okazuje si , iż blisko

badanyc skłonnyc byłoby korzystać

z takiego systemu oszcz dzania i tym samym zatroszczyć si o swoje zabezpieczenie emerytalne
a powyższym modelu opiera si program Pracowniczyc Plan w apitałowyc

PP , kt ry został

przedstawiony jako jeden z element w re ormy systemu emerytalnego przez Ministra Morawieckiego
Aby nowy program odni sł sukces ekonomiczny, a co wi cej umożliwił odbudow zau ania społecze stwa do pa stwa w kwestii zabezpieczenia emerytalnego, musi być on jak najbardziej przejrzysty oraz nie może budzić wątpliwości u jego przyszłyc bene cjent w

latego też rekomendu-

jemy, aby przed wdrożeniem koncepcji PP podj te zostały działania in ormacyjne, np w postaci
kampanii, dzi ki kt rej każdy przyszły uczestnik planu byłby w stanie poszerzyć swoją wiedz
o jego unkcjonowaniu oraz zapoznać si z potencjalnymi korzyściami Ponadto, z uwagi na negatywne skutki, kt re przyniosły zmiany dotyczące O

, uczestnicy PP musieliby zostać zapewnieni

przez Pa stwo, iż środki, kt re b dą gromadzić w ramac programu, b dą ic własnością
r wnież zac

arto

cić społecze stwo do nowego programu poprzez zapewnienie o dziedziczności zgro-

madzonyc środk w na wypadek przedwczesnej śmierci jego uczestnika Istotną kwestią jest tu
także z pewnością spos b inwestowania zgromadzonyc środk w, kt ry do tej pory pozostaje niejasny

aleca si zatem zdywersy kowanie strategii inwestycyjnyc od tyc bardziej bezpiecznyc

do tyc bardziej ryzykownyc tak, aby potencjalny bene cjent programu miał możliwość wyboru
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strategii w zależności od swoic przekona i potrzeb

arto wspomnieć, iż rozwiązanie to mogłoby

nie tylko przyczynić si do wzrostu poziomu oszcz dności emerytalnyc Polak w, ale także pozytywnie wpłynąć na rozw j rynku kapitałowego

ielu Polak w uważa, że nie oszcz dza, ponieważ ma zbyt małe zarobki ednak dużą przeszkodą
w kumulowaniu majątku na przyszłość są postawy i nawyki, a nie brak aktycznyc możliwości nansowyc

Banki centralne powinny obecnie skoncentrować się na osiągnięciu
celu inflacyjnego.
Stabilna inflacja jest
podstawą do właściwego kształtowania płac
i cen. Jednocześnie
musimy zdawać sobie
sprawę z tego,
że następny kryzys
może mieć zupełnie
inne źródła od poprzedniego więc banki
centralne muszą być
też bardzo wyczulone
na nowe zagrożenia,
np. w obszarze cyberbezpieczeństwa.

la młodyc ludzi gł wnymi r dłami wiedzy nt zarządzania pieni dzmi są rodzice, co

oznacza, że cz sto złe nawyki i sposoby organizacji domowego budżetu są dziedziczone Oszcz dzanie nie należy oczywiście do czynności łatwyc , istnieją jednak rozwiązania, kt re pozwalają
oszcz dzać automatycznie i bez wi kszego wysiłku To tak zwane oszcz dzanie mimoc odem ,
kt re pozytywnie wpływa na zarządzanie nansami os b mającyc problem z systematycznym
odkładaniem pieni dzy
Banki powinny zac

cać klient w do korzystania z takic rozwiąza w obszarze oszcz dzania,

np z automatycznego przelewania zaokrągle od transakcji kartowyc lub przelew w na dedykowane oprocentowane konto oszcz dnościowe, przelewania na nie ustalonego procentu od kwoty
transakcji kartą czy pobierania stałej kwoty przy okazji każdej transakcji i przelewanie jej na to
konto oszcz dnościowe

użym ułatwieniem i zac

tą są także wizualizacje i prognozy wysokości

zaoszcz dzonyc kwot w perspektywie kilku, kilkunastu i kilkudziesi ciu lat

ekomendujemy pro-

wadzenie kampanii reklamującyc takie sposoby odkładania pieni dzy

REGULACJE PRAWNE

Kerstin
A F JOCH NICK
First Deputy Governor,
Sveriges Riksbank

kwestii zac

cenia młodyc

Polak w do oszcz dzania istotne jest wprowadzenie regulacji

prawnyc , kt re ułatwiłyby gromadzenie środk w pieni żnyc
polu możliwe są tylko wtedy, gdy przyc
utrzymania i inne permanentne wydatki

Oszcz dności na jakimkolwiek

d przekracza miesi czne zobowiązania nansowe, koszty
warancją bezpiecze stwa Pa stwa jest stabilność sys-

temu bankowego, zasilanego oszcz dnościami składanymi przez depozytariuszy
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Podatek Belki, wynoszący obecnie
inwestora

, umniejsza zyski, kt re mogłyby stanowić oszcz dności

ekomendujemy zmniejszenie stawki podatkowej dla oszcz dzającyc długookresowo

Obecnie wielu młodyc ludzi korzysta ze zwolnie podatkowyc

wota wolna od podatku jest cz -

sto granicą, do kt rej młody Polak c ce si wzbogacać, ponieważ opodatkowanie przez pa stwo
wi kszyc pieni dzy per saldo przyniesie mu wi kszy zysk
to istotny impuls dla młodyc ludzi zac

wi kszenie kwoty wolnej od podatku

cający ic do bogacenia si , a w związku z tym r wnież

stymulujący oszcz dzanie pieni dzy Potwierdzeniem tej tezy jest akt, że przeci tne oszcz dności
Polaka do

roku życia wynoszą tylko

tys złotyc

orsal

tudent zakładający działalność gospodarczą obarczony jest ubezpieczeniem rentowym, emerytalnym, wypadkowym oraz zdrowotnym z opcjonalną składką c orobową Mały
miesiące prowadzenia działalności nie jest wystarczającą zac

przez pierwsze

tą do podejmowania, przez bar-

dzo młodyc jeszcze przedsi biorc w działalności gospodarczej, kt ra wiąż si ze sporym ryzykiem
o wi cej, młody przedsi biorca nie może wrzucić w koszty uzyskania przyc od w wydatk w
związanyc z edukacją Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdyby najpierw założył rm , a potem poszedł na studia

i ksze przywileje dla przedsi biorc w na studiac to potencjalnie moż-

liwości generowania przez nic wi kszego kapitału, a co za tym idzie

wi kszyc oszcz dności

Pre erencyjnym warunkom muszą towarzyszyć wymogi Aby przedsi biorca student m gł korzystać
ze zmniejszonej składki, musiałby np utrzymywać wysoką średnią ocen
wiązałaby si z koniecznością zwrotu r żnicy niedopłaconej składki

ezygnacja ze studi w

Sytuacja polskiego
sektora bankowego
jest stabilna. Jednak
w ostatnich latach
kombinacja czynników
makroekonomicznych,
niskich stóp procentowych, istotnego
zwiększenia zakresu
regulacji, zmian w
zachowaniach i oczekiwaniach klientów oraz
postępującego tempa
zmian technologicznych
powoduje, że przed
sektorem stoją istotne
wyzwania, a rentowność jest pod ciągłą
presją. Banki adaptują
swój sposób działania
do zmieniających się
okoliczności. Te z nich,
dla których zmiana i
innowacje staną się
częścią codziennej działalności, wykorzystają
stojące przed sektorem
wyzwania do budowy
swojej przewagi konkurencyjnej.
Iwona
KOZ ER A
Partner EY,
Lider Doradztwa
Biznesowego,
Europa Centralna i Południowo-Wschodnia
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Akademia EFC jest inicjatywą uropejskiego

ongresu inansowego skierowaną do student w

i młodyc absolwent w polskic i zagranicznyc uczelni, zainteresowanyc szeroko poj tą tematyką nans w, zar wno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, oraz wiążącyc z tym obszarem
swą przyszłość zawodową

elem Akademii

jest wspieranie poszukiwania istotnyc wartości

poprzez spotkania, nawiązywanie kontakt w, wymian pogląd w i doświadcze oraz stworzenie
plat ormy debaty najmłodszyc uczestnik w

z doświadczonymi liderami biznesu i ekspertami

z dziedziny gospodarki
została zorganizowana we wsp łpracy z BEST S.A. jako Part-

Tegoroczna edycja Akademii
nerem trategicznym Akademii

, a także z Partnerami Akademii

Bankiem Gospodarstwa

Krajowego, British Alumni Society w Polsce oraz Visa
Owocem Akademii

A

jest trzecie wydanie

, obejmujące blisko

esej w podzielonyc na cztery bloki tematyczne odpowiadające

pytaniom, do kt ryc odnieśli si autorzy tekst w
•

uropejska solidarność gospodarcza

szansa czy utopia

•

zy nii uropejskiej grożą kolejne e ity

•

zy i jak nowe tec nologie wspierają konkurencyjność gospodarek

ak ic uniknąć, czy może są jej potrzebne
zy i jak mogą wspierać

solidarność gospodarczą
•

uropa wobec wyzwa imigracji
potkanie członk w Akademii

pocz ło si

jak zdamy egzamin z solidarności
towarzyszące II uropejskiemu ongresowi inansowemu roz-

czerwca debatą, w kt rej wystąpiło pi ciu nalist w konkursu na najciekawszy esej

spośr d tekst w, kt re znalazły si w tegorocznej publikacji Akademii
Maciej rabowski, yrektor ds Programowyc
przewodnictwem Małgorzaty O
sc odniej w isa

obradac

yskusj poprowadził

Przed debatą nalist w wytypowało ury pod

aug nessy, yrektor arządzającej egionem uropy rodkowoury uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji

działającyc w sektorze nansowym
wyci żczynią konkursu została Barbara ola, studentka ni ersity o

dinburg , kt ra w ocenie

ury podczas debaty najciekawiej zaprezentowała swoje poglądy i argumenty zawarte w eseju pt
tre a euro a solidarność gospodarcza
dniac

czerwca członkowie Akademii

skiego ongresu inansowego

uczestniczyli we wszystkic debatac

ongresu utworzyły publikowaną po raz pierwszy G
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II uropej-

apisane przez student w relacje z debat drugiego i trzeciego dnia

programie Akademii
tym roku byli

tradycyjnie odbyły si także Spotkania z Liderami, kt ryc

rzyszto Borusowski, Prezes arządu B

T

neralny polskiego oddziału Mastercard urope, acek otek,
artościowyc w
nadto,

arszawie

A oraz Adam iewi ski,

iceprezes arządu iełdy Papier w

iceprezes arządu Banku Pekao

czerwca studenci uczestniczyli w rozmowie nt

ośćmi w

A , Bartosz iołkowski, yrektor eA Po-

owoczesny liberalizm a praktyka gospo-

darcza poprowadzonej przez pro esora ariusza ilara z niwersytetu da skiego z rzyszto em
Borusowskim, Prezesem arządu B

T

A

czerwca podczas ogłoszenia ekomendacji II uropejskiego ongresu inansowego, członkowie
Akademii

zaprezentowali opracowaną przez siebie rekomendacj , w kt rej proponują rozwią-

zania mające na celu budowanie odpowiedzialności nansowej Polak w
II uropejski ongres inansowy zako czyła debata oksfordzka z udziałem członk w Akademii
oraz zaproszonyc ekspert w, kt rzy zmierzyli si w kon rontacji na argumenty wobec tezy
debacie wystąpili po stronie Propozycji
studenci polskic uczelni

niwersytetu da skiego oraz niwersytetu konomicznego w Pozna-

niu , natomiast po stronie Opozycji studenci ni ersity o

dinburg

ośćmi specjalnymi debaty,

kt rzy wspierali w dyskusji student w byli acek arnowski, Prezydent Miasta opotu oraz Marek
rela, były Ambasador P przy nii uropejskiej
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elem Poland Capital Summit było zobiektywizowanie percepcji Polski wśr d zagranicznyc inwestor w nansowyc , kapitałowyc i bezpośrednic oraz stworzenie płaszczyzny dla spotka inwestor w zagranicznyc z przedstawicielami administracji centralnej, regionalnej i municypalnej oraz
instytucji odpowiedzialnyc za obsług inwestor w
nyc
Najbardziej trwałym
fundamentem polskiej
gospodarki i zarazem
jej największą atrakcyjnością z punktu
widzenia inwestorów
private equity są małe
i średnie przedsiębiorstwa. Polska jest
najbardziej przedsiębiorczym krajem
w regionie i to MŚP
dają Polsce stabilność gospodarczą.
(…) W perspektywie
kolejnych lat o sukcesie
gospodarczym Polski
decydować będą: coraz
trudniejsza sytuacja
na rynku pracy, ciągle
zbyt niska produktywność gospodarki i
potrzeba silnego rynku
kapitałowego.
Krzysztof
KR AWC Z Y K
Head of Poland,
CVC Capital Partners

yskutowano także o perspektywc regional-

unduszy rozwoju jako instytucji wspierającyc konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną

poszczeg lnyc wojew dztw
Poland apital ummit został zorganizowany w ramac

II uropejskiego ongresu inansowego

przez entrum Myśli trategicznyc w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i
Partnerem trategicznym oraz

A ociety Poland,

skim unduszem ozwoju Przy organizacji pierwszej edycji P
Polski, wiązek ider w ektora sług Biznesowyc

andlu jako

apital Partners, oldman ac s i PomorAB

wsp łpracowali także P O Bank

, In est in Pomerania i In est

A, Am-

basada Brytyjska oraz ujawsko Pomorski undusz ozwoju Partnerami medialnymi wydarzenia
były

ziennik azeta Prawna i T omson euters

Podczas pi ciu debat okrągłego stołu, w ramac kt ryc dyskutowano o
• atrakcyjności i ryzyku inwestycyjnym Polski,
• znaczeniu kapitału zagranicznego dla zr wnoważonego rozwoju,
• nowyc wyzwaniac dla regionalnyc
debatac P

unduszy rozwojowyc

o atrakcyjności i ryzyku inwestycyjnym Polski oraz regionalnyc

woju wzi ło udział ponad

uczestnik w, w tym ponad

dyskutant w

unduszac roz-

śr d nic byli m in

przedstawiciele
• agencji ratingowych

itc

atings, Moody s In estors er ice, tandard

• banków i funduszy inwestycyjnych Bank Pekao,

Poor s ,

apital Partners, ast apital, nterprise

In estors, oldman ac s, Inno a apital, M I, P O Bank Polski, Templeton merging Markets ,
•

Bank

wiatowy,

uropejski Bank Inwestycyjny,

uropejski Bank Odbudowy i ozwoju ,
• inwestorów zagranicznych
Procter

eoban, la o mit

line, ays, Mercedes Benz Manu acturing Polska,

amble, tate treet, M Polska oraz American

amber o

ommerce

Optina , Play
•

PAIi , Polski undusz ozwoju, In est in Pomerania, In est
A, iełda Papier w

artościowyc w

arszawie, rajowy epozyt Papier w

oraz administracji regionalnej i regionalnyc
•

NG
arsaw nterprise Institute, entrum
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artościowyc

unduszy rozwoju,
eloitte,

,

entrum Myśli trategicznyc ,

sparcia Imigrant w i Imigrantek, Bloomberg

ramac

prac Poland

apital

ummit przygotowano dwie rekomendacje ogłoszone podczas

uropejskiego ongresu inansowego
Pierwsza z rekomendacji zawierająca pi ć konkretnyc postulat w odnośnie do polityki wobec
imigrantów zarobkowych wskazuje, iż w obliczu rozwoju polskiej gospodarki i narastającyc strukturalnyc de cyt w na rynku pracy, potrzebna jest aktywna polityka rządu, rm, organizacji pracodawc w oraz uczelni zac

cająca do migracji do Polski

ruga rekomendacja zawiera pi ć postulat w dotyczącyc
ju jako katalizatorów zmian strukturalnych
niczenia dost pności środk w

po roku

szy jako instrument w umożliwiającyc

regionalnych funduszy rozwo-

skazuje ona, iż wobec przewidywanego ograkonieczne jest uruc omienie takic

undu-

e ektywne wsp łdziałanie z kapitałem prywatnym

w realizacji regionalnyc polityk rozwoju w obszarze innowacji, przedsi biorczości, modernizacji
obszar w miejskic oraz redukcji energoc łonności

Jeśli chcemy iść w górę
drabiny budowy wartości
musimy się otworzyć,
zachowując świadomość
wszelkich konsekwencji,
jakie takie otwarcie
oznacza. Kapitał jest
w obfitości na rynku.
Ważne czy się go przyciągnie i powiąże
z gospodarką tak by nie
odpłynął jutro, za rok lub
trzy lata. Oczywiście kapitał może odpłynąć, ale
w przypadku inwestycji
trwających wiele lat
aktywa produkcyjne
i infrastruktura zostaną
na miejscu przez wiele
lat również.
Artur
TOM A L A
Managing Director
Warsaw, Goldman
Sachs
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II uropejskiemu ongresowi inansowemu towarzyszyła Mi dzynarodowa on erencja
wa wsp łorganizowana przez trzy ośrodki akademickie
niwersytet da ski oraz niwersytet
Jeżeli politycy będą
bardzo hojni dla obecnego pokolenia jeśli
chodzi o emerytury to
złożą wielki ciężar na
barkach przyszłych
pokoleń. Dlatego
planując reformy
publicznego systemu
emerytur powinniśmy
z jednej strony chronić
ludzi starszych, ale z
drugiej strony stworzyć
system zachęt, by
obywatele podjęli
odpowiedzialność za
swoje bezpieczeństwo
finansowe w wieku
emerytalnym.
Elsa
FORN E RO
Professor, University of
Turin; Scientific Coordinator at the Center for
Research on Pensions
and Welfare Policies
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auko-

niwersytet konomiczny w Poznaniu,

arszawski

ażdy z ośrodk w akademickic przygotował jedną sesj kon erencyjną Problematyka sesji związana była z tematem wiodącym uropejskiego ongresu inansowego
narodowa solidarność w

apitał, podatki i mi dzy-

I wieku i koncentrowała si wok ł nast pującyc zagadnie

• Kierunki reform emerytalnych

podczas debaty prezentowane były możliwe kierunki zmian

w systemac emerytalnyc uwzgl dniające potrzeb dostosowania do zmiennego otoczenia
• G

przedmiotem debaty była niepewność

generowana przez obecną zmienność geopolityczną i jej wpływ na rynki nansowe

trakcie

dyskusji proponowane były r wnież sposoby obserwacji tego zjawiska oraz ewentualne strategie
działania
•

sesja poświ cona była tematyce
związanej z długoterminowymi kredytami oraz z możliwościami wynikającymi z wykorzystania
do tyc instrument w stałej stopy procentowej
poszczeg lnyc panelac dyskusyjnyc wyst powali zar wno akademicy jak i zaproszeni prak-

tycy z kraju i zagranicy
ipotecznego,

panelac udział wzi li mi dzy innymi przedstawiciele mBanku, P O Banku

orld Bank

roup,

uropean Money Markets Institute,

Powszec nego Towarzystwa merytalnego, undacji na zecz Poprawy

ationale

ederlanden

arunk w ycia i Pracy,

entrum Analiz połeczno konomicznyc , czy Instytutu Bada nad ospodarką ynkową

IP B I A

tegorocznej edycji Mi dzynarodowej on erencji
nik w naukowyc

reprezentującyc

ni ersity o

eicester,

cience,

ni ersity o Tec nology,

im

el

ni ersity ollege o

eona o mi skiego w

aukowej uczestniczyło ponad

pracow-

nast pujące zagraniczne i krajowe ośrodki akademickie
ondon, ondon c ool o

ni ersity o

tirling,

conomics and Political

ni ersity o Primorska, Akademia

arszawie, Politec nika da ska, Politec nika

arszawska, niwersy-

tet konomiczny w atowicac , niwersytet konomiczny w rakowie, niwersytet konomiczny
w Poznaniu, niwersytet konomiczny we
niwersytet Mikołaja
niwersytet

armi sko Mazurski,

iejskiego w

arszawie, zkoła

i Biznesu w dyni,

rocławiu, niwersytet agiello ski, niwersytet da ski,

opernika w Toruniu,

niwersytet

niwersytet

ł wna

dzki,

arszawski,

andlowa w

niwersytet

zkoła

arszawie,

łowna

zczeci ski,
ospodarstwa

yższa zkoła Administracji

yższa zkoła Bankowa w Toruniu

czestnicy Mi dzynarodowej on erencji aukowej zgłosili do publikacji ponad

artykuł w na-

ukowyc , kt re po recenzji wydane zostaną w dw c specjalnyc numerac czasopism naukowyc
• Bezpieczny Bank
•

czasopismo wydawane przez Bankowy undusz warancyjny

w punktacji M i

,

arządzanie i

inanse

da skiego

kwartalnik wydawany przez

ydział

arządzania

punkt w
niwersytetu

punkt w w punktacji M i

Mamy nadziej , iż liczne spotkania akademik w z praktykami w trakcie Mi dzynarodowej
on erencji aukowej oraz innyc wydarze

uropejskiego ongresu inansowego

, b dą r -

dłem przyszłej wsp łpracy pomi dzy przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej
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OPO

I

TI A

I A

O

opocki estiwal inansowy to cykl przedsi wzi ć edukacyjnyc i in ormacyjnyc o tematyce nansowej skierowanyc do mieszka c w i gości opotu Inicjatywa ta stanowi otwarcie uropejskiego ongresu inansowego na nowe tematy oraz środowiska społeczne i zawodowe
opocki estiwal inansowy

składał si z czterec moduł w

•

skierowanego do uczni w sopockic
szk ł ponadgimnazjalnyc

•

sopockiej galerii kultury multimedialnej
o tematyce s ormułowanej we wsp łpracy z seniorami

•

na Placu Przyjaci ł
opotu

• otwartyc dla mieszka c w i gości opotu
G
adaniem uczestnik w
spektywie roku

oraz debat oksfordzkich z udziałem członk w Akademii
było przygotowanie kr tkiego lmu o tym jak w per-

b dziemy płacili, czyli jakimi środkami narz dziami sposobami płatniczymi

b dziemy si posługiwali

r czenie nagr d laureatkom odbyło si podczas uroczystej gali połą-

czonej z pokazem wybranyc

lm w

czerwca

w Pa stwowej alerii ztuki w opocie

Warsztaty w Sopotece kt ryc gł wnymi odbiorcami byli sopoccy seniorzy odbyły si
czerwca
•

,

i

ybrane tematy warsztat w

enior w kontakcie z przedstawicielem instytucji nansowej ak nie dać si oszukać Przykłady
z teczek Rzecznika Finansowego

• ak bezpiecznie, wygodnie i szybko płacić kartą
•

warsztat z isa

bezpieczenia nie są takie trudne ak dobrać polisy, kt re naprawd mnie c ronią

MO

P

Inteligentne bezpieczenia
•

a co idą Twoje podatki w opocie

•

enior jako spadkodawca

Mirosław oślicki, karbnik Miasta

szkolenie z zakresu prawa spadkowego

okalska, Pomorska Izba Adwokacka w da sku

42
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adwokat Agnieszka apała

Idea Namiotu SFF polegała na umożliwieniu mieszka com i gościom opotu łatwego dost pu do
in ormacji i porad z zakresu nans w osobistyc , elektromobilności i energooszcz dności
Obok namiotu prezentowane były samoc ody elektryczne wraz z pokazem ic ładowania oraz strea eco relaksu przygotowana przez
w da sku
•

ojew dzki undusz Oc rony rodowiska i ospodarki

odnej

potkania w Pa stwowej alerii ztuki w opocie miały c arakter otwartych debat

uropa dw c pr dkości

konsekwencje ekonomiczne dla Polski i uropy

spotkanie

z anuszem ewandowskim, kt re prowadził acek arnowski, Prezydent Miasta opotu
potkanie zorganizowane zostało wsp lnie z alonem Młodopolskim im Arama ybickiego
•

ak działania zecznika inansowego wpływają na praktyki instytucji nansowyc
spotkanie z Aleksandrą

iktorow, zecznikiem inansowym

• Auta elektryczne na polskic drogac

jak to zrobić

debata akuba arysia, prezesa Polskiego

wiązku Przemysłu Motoryzacyjnego i a ała zyżewskiego, prezesa reenway In rastructure
Poland
opocki estiwal inansowy to także debaty oksfordzkie
on erencyjnym
wok ł tezy

ydziału arządzania

niwersytetu

kwietna w entrum

ydaktyczno-

da skiego w opocie odbyła si debata

tudia wyższe w Polsce powinny być płatne

ebat prowadził Prezydent Miasta

opotu acek arnowski, a uczestniczyły w niej zespoły reprezentujące niwersytet konomiczny
w Poznaniu i

ydział konomiczny niwersytetu da skiego
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P B I A
pod red erzego ajewskiego,

ojciec a Paprockiego i any Pieriegud

„Rozważania autorów zawarte w poszczególnych rozdziałach pokazują,
że e-mobilność ma sens jedynie wtedy gdy jest powiązana z właściwą strategią w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej, czyli właściwego
miksu energetycznego. Ponadto upowszechnienie samochodu elektrycznego
może, a nawet powinno, być połączone z wykorzystaniem idei współdzielenia
zasobów.”
ragment recenzji pro dr ab Marka arbicza, zkoła ł wna andlowa

Wyzwania informatyki bankowej 2017
pod red Andrzeja awi skiego i Andrzeja ieradza
„Publikacja stanowi bardzo cenny przegląd najważniejszych zagadnień w zakresie zmian technologicznych, przed którymi stoi obecnie sektor bankowy.
A zagadnień tych jest wiele, począwszy od wpływu zmieniających się potrzeb
klientów, przez szereg nowych regulacji, jak na przykład PSD II czy ochrona
danych osobowych, zmiany modelów biznesowych, sposobów dokonywania
płatności, cyberbezpieczeństwo, na nowych technologiach takich jak Blockchain skończywszy.”
ragment recenzji Iwony ozery, Partnera
wego w uropie

, idera oradztwa Bizneso

sc odniej i rodkowej

Andrzej żuryk
„Przeprowadzona w książce analiza polskiego rynku listów zastawnych na
tle dokonującej się harmonizacji europejskiego rynku listów zastawnych oraz
prac na rzecz europejskiej unii rynków kapitałowych właściwie identyfikuje
problemy i przedstawia rekomendacje na przyszłość, łącząc cele związane
z systemowymi aspektami stabilności rynku finansowego z jego dalszym odpowiedzialnym rozwojem.”
ragment recenzji

ojciec a waśniaka, b

sji adzoru inansowego
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iceprzewodniczącego omi

Firma-Idea oraz rozwój technologii a interwencjonizm
erzy ausner i

ojciec Paprocki

„Publikacja składa się z dwóch opracowań: Jerzego Hausnera „Firma-Idea:
przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej” oraz Wojciecha
Paprockiego „Interwencjonizm – od epoki maszyny parowej do epoki gospodarki cyfrowej”. (…) Obydwa opracowania układają się w logiczny ciąg
o rosnącym poziomie ogólności i dają podstawę do głębokiej refleksji nad
warunkami innowacyjności, które powinny być spełnione, aby „archipelagi”
Firm-Idei zaczęły łączyć się w archipelagi innowacyjności w kontekście megatrendów wytyczających wraz z robotyzacją charakter nowej epoki.”
ragment recenzji pro dr ab uliusza ardawskiego, kierownika atedry
ocjologii konomicznej zkoły ł wnej andlowej

seje członk w Akademii
Trzeci zbi r esej w członk w Akademii

tym roku autorzy poszuki

wali odpowiedzi na nast pujące pytania
uropejska solidarność gospodarcza

szansa czy utopia

zy i jak nowe tec nologie wspierają konkurencyjność gospodarek
zy i jak mogą wspierać solidarność gospodarczą
zy nii uropejskiej grożą kolejne e ity

ak ic uniknąć, czy może

są jej potrzebne
uropa wobec wyzwa imigracji

jak zdamy egzamin z solidarności
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Międzynarodowa solidarność w XXI wieku
Joschka Fischer, icekanclerz iemiec w latac

, onorowy Przewodniczący ady Programowej

Jak pogodzić politykę stymulacji monetarnej z wymogami kapitałowymi dla banków?
Kerstin af Jochnick, irst eputy o ernor, eriges iksbank

DEBATY I SESJE PLENARNE

GOSPODARZ
PKO Bank Polski

olidarność podatkowa na świecie i w
Polityka monetarna a zr wnoważony rozw j gospodarczy kraj w
Mi dzynarodowa solidarność w

Bank Pekao S.A.

I wieku

Ogłoszenie ekomendacji II uropejskiego ongresu inansowego

DEBATY I SESJE SPECJALISTYCZNE
apitał dla rozwoju mikro i małyc

Bank Pekao S.A.

rm

ra inteligentnyc przedsi biorstw
Interwencjonizm w gospodarce

GOSPODARZ

tec nologia podążająca za człowiekiem

jego pożytki i granice racjonalności

Accenture
NDI S.A.

yzwania marek w branży bankowej

Deloitte

arządzanie innowacyjnością

KPMG

intec owi inno wiercy w bankowości ak osiągnąć sukces

Mastercard

ynek kapitałowy jako ważny element realizacji trategii Odpowiedzialnego ozwoju

KDPW we wsp łpracy z IDM

Ile wart jest intec

Bain & Company

pojrzenie oczami inwestor w

Internacjonalizacja biznesu i wpływ zmian politycznyc na europejski biznes
obotyzacja i sztuczna inteligencja w usługac

KPMG, PKO Bank Polski

nansowyc

ola elektronicznyc środk w identy kacji w przyspieszaniu cy ryzacji pa stwa
Przejrzystość podatkowa korporacji

Bank Pekao S.A. we wsp łpracy
z TFI BGK S.A. i KUKE, z udziałem EY

KIR
CMS, EY

co z niej wyniknie i kiedy

ak planować strategi sprzedażową rmy w obliczu zmian zac owa Polak w na
rynkac nansowyc

Puls Biznesu, Provident

Bezpiecze stwo system w nansowyc wyzwaniem biznesowym czy narodowym

Dziennik Gazeta Prawna

zyste powietrze w mieście

Fortum, Miasto Sopot

zy to możliwe

Innowacje polskiego sektora nansowego co już umiemy, a czego nadal si uczymy

Visa

Mapa wyzwa przed sektorem bankowym

EY

Mi dzy oddziałem bankowym a aplikacją mobilną

BGŻ BN

dział kobiet w zarządzaniu to droga do wyższej e ektywności, a nie sprawiedliwości
wnowaga w relacjac konsument

bank

zy jest to realna wizja

drodze do zmobilizowania długookresowyc oszcz dności

czynniki sukcesu

ak przygotować nast pc w i jak kolejne pokolenie kontynuuje rozw j
oordynacja działa Pa stwa w obszarze wsparcia sektora M P
Banki w służbie skusa
mobilność

BAT

jak skutecznie, e ektywnie i wiarygodnie zapewnić wsp łprac

kto zapłaci ten słony rac unek

,

TAT

T

I,

A

A I M

Fundacja Liderek Biznesu
EY, PKO Bank Polski
IGTE
Bank Pekao S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego
CMS, EY
NDI S.A.

DEBATY I SESJE SPECJALISTYCZNE
igitalizacja ubezpiecze

yzwania

GOSPODARZ
szanse

Baker McKenzie, Nationale Nederlanden

bariery

EY

mieniające si miejsce Polski w lobalnyc ła cuc ac wartości
Perspektywa dyrektywy P
jak wykorzystać trans ormacj cy rową
do przygotowania banku do działania w nowyc warunkac rynkowyc

BA

AN A

WAR

KPMG, mBank S.A.

GOSPODARZ

yberbezpiecze stwo sektora nansowego

EY, KIR, Microsoft, PKO Bank Polski

luczowe wnioski z raportu Pw

Blue Media S.A., PwC

intec y i banki małże stwo z rozsądku

domowienie polskiego przemysłu ile pa stwa w gospodarce
wyobrazić wsp łczesny plan na miar OP

zy możemy sobie

Dziennik Gazeta Prawna,
A
R

A

potkanie z pro erzym ausnerem i pro
ojciec em Paprockim, autorami książki
irma Idea oraz rozw j tec nologii a interwencjonizm
potkanie z dr ab ec em urkli skim, autorem książki apitał zagraniczny
a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

AKADEMIA EFC
Debaty:
• o zmienilibyśmy w uropie
• owoczesny liberalizm a praktyka gospodarcza
• debata oksfordzka uropa dw c pr dkości zniszczy ni

uropejską

Warsztat Project Startup: Pitc deck case study
Spotkania z Liderami:
• rzyszto em Borusowskim, Prezesem arządu B T A
• Bartoszem iołkowskim, yrektorem eneralnym polskiego oddziału Mastercard urope
• ackiem otkiem, iceprezesem arządu iełdy Papier w artościowyc w arszawie A
• Adamem iewi skim, iceprezesem arządu Banku Pekao A

POLAND CAPITAL SUMMIT

GOSPODARZ

o decyduje o atrakcyjności i ryzyku inwestycyjnym Polski

opinie agencji ratingowyc
Goldman Sachs

apitał zagraniczny a zr wnoważony rozw j gospodarczy
Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestor w kapitałowyc

CVC Capital Partners we wsp łpracy
z PKO Bankiem Polskim S.A. i CFA Society
Poland

Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestor w bezpośrednic

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
we wsp łpracy z ABSL i Invest in Pomerania

egionalne undusze ozwojowe

NAR

WA

N

Pomorski Fundusz Rozwoju we wsp łpracy
z Kujawsko-Pomorskim Funduszem
Rozwoju

nowe wyzwania

R N A NA

WA

GOSPODARZ
G

eopolityczna niepewność a rynki nansowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ierunki re orm emerytalnyc
topa procentowa na wsp łczesnyc rynkac nansowyc
w teorii i praktyce stosowania st p procentowyc

akie zmiany czekają nas

G
Uniwersytet Warszawski
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STATYSTYKI EKF 2011-2017
udział w

16

69

20

międzynarodowych
konsultacjach

rekomendacji

publikacji

ponad

9500

ponad

255

1200

debat

uczestników
z kraju i zagranicy

panelistów

UCZESTNICY EKF 2017
Przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej

Przedstawiciele
wyższych uczelni

8%

Członkowie zarządów
i rad nadzorczych

Dyrektorzy

Pozostali

UCZESTNICY
EKF 2017
WG ZAJMOWANYCH
STANOWISK

42%

26%

7%
17%

ŁĄCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW EKF 2017: 1591
Administracja rządowa
i samorządowa

5%
12%

Bankowość, rynek kapitałowy,
ubezpieczenia
Infrastruktura
i budownictwo
Nauka
i szkolnictwo wyższe

4%

8%

Innowacje, IT
8%

Konsulting
i kancelarie prawne
Organizacje pozarządowe

UCZESTNICY
EKF 2017
WG BRANŻ

28%

Pozostałe branże

12%

Media
17%
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6%

A

A I M
B
pa dziernika
www cbc projektek pl
ongres koncentruje si na dyskusji o nansowaniu i wspieraniu przedsi biorstw
przez prywatne i publiczne instytucje

nansowe i rozwojowe, ze szczeg lnym

uwzgl dnieniem potrzeb i oczekiwa stawianyc rynkowi nansowemu przez przedsi biorc w elem ongresu jest stworzenie trwałego miejsca mi dzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnyc rozwiąza wobec wyzwa w obszarze
nansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i mi dzynarodowym

B
listopada
www kbd projektek pl
ongres skupia si na wyzwaniac sektora, identy kuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozw j i zwi kszające jego bezpiecze stwo

ongres od sze-

ściu lat stanowi kluczową plat orm wymiany myśli i doświadcze z zakresu rozwoju bankowości detalicznej w Polsce dla ponad

uczestnik w

Kongres Consumer Finance
grudnia
www kc projektek pl
Od trzynastu lat ongres onsumer inance jest najwi kszym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer nance oraz instytucji wsp łpracującyc ,
poświ cony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer

nance

elem ongresu jest otwarta debata pomi dzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer

nance, wymiana in ormacji nt najbardziej aktualnyc

problem w rynku,

a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpiecze stwa rynku consumer
nance

R
stycze
www zkb projektek pl
elem eminarium, niezmiennym od jego pierwszej edycji w roku

, jest debata

na temat stabilności sektora nansowego oraz doskonalenia zarządzania kapitałem,
płynnością i ryzykiem w sektorze nansowym ormuła seminarium to interaktywna
dyskusja przy okrągłym stole oraz wymiana doświadcze mi dzy osobami odpowiadającymi za zarządzanie ryzykiem i nansami w instytucjac

nansowyc oraz

przedstawicielami instytucji odpowiadającyc za stabilność sektora nansowego
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IT w Instytucjach Finansowych
marzec
www it projektek pl
adrz dnym celem kon erencji jest budowanie relacji służącyc identy kacji i zro
zumieniu oczekiwa oraz możliwości zapewnienia bezpiecze stwa in ormatyczne
go instytucji nansowyc , a także sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze wzgl d w
ekonomicznyc obsługi klient w instytucji nansowyc

ł boko wierzymy, że dzi

ki corocznym spotkaniom os b z r żnyc wsp łpracującyc ze sobą środowisk, cel
ten jest osiągany

Europejski Kongres Finansowy
czerwca
www e congress com
uropejski ongres inansowy to otwarty projekt, kt rego celem jest proponowanie
i wspieranie działa stymulującyc bezpiecze stwo i stabilność nansową Polski
i nii uropejskiej
uropejski ongres inansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk
biznesu, nauki i polityki

ebaty te odbywają si w ramac organizowanyc przez

Instytut Bada nad ospodarką ynkową

da ską Akademi Bankową seminari w

i kongres w specjalistycznyc , spotka branżowyc oraz tematycznyc komitet w
sterującyc i rad programowyc
uropejski ongres inansowy to także rekomendacje, studia i ekspertyzy związa
ne z możliwościami ic praktycznej realizacji oraz debaty medialne dotyczące ic
wdrożenia
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WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

Global Compact
Network Poland
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EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

63

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI
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WSPÓŁORGANIZATOR

Grupę NDI tworzą spółki specjalizujące się w organizacji i realizacji projektów inwestycyjnych
w obszarze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki.

2016

NAGRODA
MUZEALNA

MUSEUM PRIZE

ZAPRASZAMY
DO ŚRODKA

ecs.gda.pl
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
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/ecsgdapl

RAZEM WIDZIMY WIĘCEJ
BIZNESOWYCH CELÓW
Dysponujemy doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,
które wspierają każdy biznes:
• oferujemy nowoczesną bankowość transakcyjną
• wykorzystujemy bogate doświadczenie i kapitał finansowy
• strukturyzujemy finansowanie przedsiębiorstw
• współfinansujemy projekty ze środków unijnych
• umożliwiamy alternatywne metody finansowania
(leasing, faktoring)

www.pkobp.pl, Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego: 801 36 36 36, +48 61 855 94 94 opłata zgodna z taryfą operatora
Szczegółowe informacje o produktach oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w Regionalnych Centrach Korporacyjnych PKO Banku Polskiego
oraz na stronie www.pkobp.pl.

BAKER MCKENZIE FINANCIAL
INSTITUTIONS HUB
ŹRÓDŁO PRAKTYCZNEJ
WIEDZY DLA SEKTORA USŁUG
FINANSOWYCH

http://financialinstitutions.bakermckenzie.com/

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

Citi Handlowy od lat wspiera polski biznes w międzynarodowej
ekspansji i promuje Polskę wśród zagranicznych inwestorów.
Zapoznaj się z naszą ofertą Emerging Market Champions, która:
wspiera polskie przedsiębiorstwa
w inwestowaniu za granicą
zachęca międzynarodowe firmy
do inwestowania w Polsce.

Skuteczne rozwiązania
wspierające biznes
Sprawdź na:
www.citihandlowy.pl/emergingmarketchampions

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
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Lider
na rynku
mediów
regionalnych
i lokalnych
w Polsce
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