Relacja z jubileuszowej edycji konferencji Investment & Finance Forum
X edycja konferencji Investment & Finance Forum odbyła się 29 maja w hotelu The Westin
w Warszawie. Rewolucja cyfrowa w polskim sektorze finansowym, globalne trendy M&A
oraz możliwości współpracy start-upów z dużymi korporacjami, oraz aniołami biznesu to
tylko wybrane tematy, które były osią tematyczną dyskusji zaproszonych ekspertów.
Wydarzenie zainaugurowało wystąpienie Pawła Borysa, Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. W
swoim wystąpieniu mówca przedstawił dobre i złe informacje dotyczące polskiej gospodarki w
2019 roku. Na plus jest najlepszy od dekady wzrost inwestycji jeśli chodzi o dynamikę oraz tempo
wzrostu PKB, które prognozowane jest na wysokim poziomie ok. 4,5%. Gorsze informacje dotyczą
złego stanu rynku kapitałowego, który objawia się poprzez m.in. odpływ środków netto z OFE
oraz funduszy inwestycyjnych. Poczynione zostały już jednak działania dzięki którym w
perspektywie 2020 roku jest pojawienie się grona inwestorów dysponujących dużym kapitałem
co może przełamać złą passę z ostatnich lat.
Pierwszy panel dyskusyjny dotyczący cyfrowej rewolucji w polskim sektorze finansowym
moderował Pan Michał Pawlik – Założyciel i CEO, SMEO. Do dyskusji zaproszeni zostali: Mariusz
Gajewski – Dyrektor ds. sprzedaży w Europie Środkowej i Wschodniej, FIS Technology Services;
Michał Góra – Prezes Zarządu, Alfavox; Karolina Kalkowska Dyrektor ds. zarządzania jakością,
PIKA; Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i
Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa;
Andrzej Tymecki – Wiceprezes Zarządu, Biometriq; Ewa Wernerowicz – Prezes Zarządu, Vivus
Finance. Na wstępie mówcy zgodnie doszli do wniosku, że polski system bankowy, który był
budowany stosunkowo niedawno, w porównaniu np. do systemu brytyjskiego, jest bardzo
nowoczesny. Jest on dodatkowo wspierany dzięki konsolidacjom banków, które regularnie
zachodzą na naszym rynku. Ciekawym zjawiskiem jest również konkurencja między bankami a
fintechami oraz neobankami (fintech z licencją bankową), która może zaowocować nowymi
rozwiązaniami. Jest nim np. biometria głosowa, dzięki której prostym poleceniem można
sprawdzić stan konta oraz historię transakcji. Paneliści zwrócili również uwagę na fakt
wchodzenia dużych firm technologicznych (GAFA) na rynek finansowy. Mają one ogromną wiedzę
o swoich klientach oraz doświadczenie w zbieraniu danych, co może się okazać nieocenione na
tym rynku.
Po krótkiej przerwie nadszedł czas na drugi panel poruszający tematykę inwestowania w
przyszłość. Moderatorem był Pan Radzym Wójcik – Adwokat, Baker McKenzie, a do dyskusji
zaprosił następujących panelistów: Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Rafał
Benecki – Główny Ekonomista, ING Bank Śląski SA; Robert Ługowski – Partner Zarządzający,
CobinAngels; Bartosz Łyskawiński – Prezes Zarządu, SAFLI; Tomasz Stamirowski – Prezes
Zarządu, Avallon. Pierwszym poruszonym tematem była konieczność dostosowywania się do
zmian i wymagań rynku, aby nie wypaść z obiegu. Jako przykłady podane były np. zielone
certyfikaty oraz ograniczenie materiałów niepodlegających recyklingowi, których wymaga IKEA
od producentów. Zdaniem Pana Rafała Beneckiego rozwój elektromobilności oraz ekonomia
współdzielenia rozwijają się za wolno, mimo że razem mogą przynieść istotne plusy społeczne –
popularyzacja carsharingu może przyspieszyć komercjalizację samochodów elektrycznych.
Dyskusja dotyczyła również roli aniołów biznesu, którzy wspierają głównie spółki na bardzo
wczesnej fazie rozwoju. Coraz częściej aniołami biznesu są też stale pracujący managerowie,

którzy mają doświadczenie i kontakty a chcąc odejść z korporacji poszukują nowych wyzwań
biznesowych. Barierą jednak jest brak odpowiedniej infrastruktury, która w łatwy sposób
łączyłaby aniołów biznesu ze startupami.

Moderatorem ostatniego panelu dyskusyjnego był dr hab. prof. SGH Rafał Tuzimek – Profesor
nadzwyczajny, Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów, Instytut Finansów, Szkoła
Główna Handlowa. Panel poruszył temat transakcji M&A, które są aktualnie na celowniku
inwestorów. Rozmówcami byli: Andrzej Mierzwa – Partner Zarządzający, 21 Concordia; Łukasz
Kosonowski – Partner, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego, MDDP; Adam Pantkowski –
Członek Zarządu, Vortex Energy Holding AG; Jacek Pogonowski – Przewodniczący Rady
Nadzorczej Konsalnet Holding, Partner Value4Capital. Paneliści zgodnie stwierdzili, iż
najatrakcyjniejszym sektorem do inwestowania jest sektor usług, który rośnie bardzo szybko, są
na nim ciekawe firmy i sprawni przedsiębiorcy oraz łatwo można go konsolidować. Idąc dalej tym
tropem, konsolidacja to jednak nie tylko kraj, ale i zagranica. Dla inwestora każdy rynek
rozpatrywany jest indywidualnie. Poszukiwane są wówczas jego specjalizacje. Dla przykładu:
Bułgaria w UE stała się centrum przemysłu tekstylnego. Podobnie jest z Hiszpanią, do której
powoli wraca z Chin produkcja zabawek. Serie są krótsze, jakość jest wyższa, logistyka też zajmuje
dużo mniej czasu. Polska natomiast nie ma specjalizacji, ale jej siłą w regionie jest wielkość rynku,
dzięki czemu firmy u nas działające są dużo większymi graczami niż inne z naszego regionu.
Wszystko to jednak jest niczym wobec najważniejszego czynnika z perspektywy przyszłego
inwestora, czyli czynnika ludzkiego. Słaby zespół i przywódca to elementy nie do przeskoczenia,
nawet jeśli ma się dobry produkt.

