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Dynamika zmian społeczno-politycznych 

Zmiany społeczne 
• Baby Boomers  (1946-1964) 
• Pokolenie X       (1965-1975) 
• Pokolenie Y       (1975-1989) 
• Pokolenie Z       (1990-2000)      

 

Zmiany polityczne 
• Wybór D. Trumpa na prezydenta 

USA 
• Brexit 
• RFN – rząd 6 miesięcy po wyborach 

Zmiana struktury społecznej wpływa na rynek pracy, rynek dóbr i usług, 
wybory polityczne.  



Firmy o największym wzroście wartości 
2017 vs 2009 

• Dominują firmy z USA 
• Firmy technologiczne 

w czołówce 
• Rzuca się w oczy brak 

firm z Europy 
 

 



Trendy w sektorze bankowym 
USA vs strefa euro 

Źródło: Ignazio Angeloni (Member of the ECB Supervisory Board).  
How real is Europe’s Banking Union? Peterson Institute for 
International Economics, Washington D.C.; 19 April 2018 . 



Trendy w sektorze bankowym 
USA vs Strefa Euro 

• Niższe tempo wzrostu aktywów 
• Niższa produktywność kapitału to... 
• Niższa wycena rynkowa, a więc... 
• Wyższy koszt kapitału 
 



Fundamenty europejskich regulacji 

Cele bezpośrednie i podstawowe 
• Zasady Basel III zaimplementowane do całego sektora bankowego 
• Zapewnienie stabilności i zdolności sektora do zaabsorbowania skutków przyszłych 

kryzysów 

Cele pośrednie  
• Zwiększenie roli instrumentów dłużnych rynku kapitałowego kosztem kredytu 

bankowego 

Źródło: Is Europe overbanked? ASC Report, European Systemic Risk Board, June 2014 
 

In Part B, we look at Europe’s bank-based financial structure. Recent data contradict the classical 
paradigm that financial structure is irrelevant for growth. Our regressions show that countries with bank-
based systems tend to feature somwehat lower long-run growth, controlling for other factors. Bank 
credit supply is more volatile than supply from debt capital markets, and thus amplifies borh financial 
and real instability. 



Marzenia krytyków sektora bankowego 
Finansowanie gospodarki przez rynek kapitałowy  
Doświadczenia obligatariuszy: 
• Ganta (250 mln - 2013),  
• GC Investment  (120 mln? - 2014), 
• Getback  (900 mln? - 2018). 

Otwarcie rynku na Fintech, w tym PSD 2  
• Fintechy są faktem, wiele z nich z sukcesem wyszło z fazy start up. 

Oszczędzanie poza sektorem bankowym 

Klienci TFI Inventum Premium SFIO odzyskują 40% środków pieniężnych. 

Źródło: Wojciech Kiermacz, analizy.pl, Klienci funduszy Inventum TFI odzyskają część środków, 12.8.2016 

Posiadacze certyfikatów funduszu BPH Nieruchomości odnieśli połowiczny sukces. Jeśli zdecydują się 
odpowiedzieć na wezwanie firmy Vamori Investment, to odzyskają około 60% zainwestowanej gotówki. 

Źródło: Jagoda Fryc, Business Insider Polska, Klienci funduszu nieruchomości BPH wygrywają walkę o pieniądze. Z pola bitwy nie 
schodzą, 12.9.2016 



Modele działania Fintech w usługach bankowych 

• Broker Kredytowy: Kabbage – wartość rynkowa 1 mld USD 

• Peer to Peer lending: Prosper –  wartość rynkowa 1,9 mld USD 

• Stricte usługi płatnicze: Transferwise – wartość rynkowa 1,1 mld USD 

• Usługi płatnicze w powiązaniu z działalnościa depozytowo-kredytową: 

Klarna – wartość rynkowa 2,25 mld USD 

 



Prosper - case study 



Prosper – Model operacyjny 

• Prosper – właścicielem klienta 
• Web Bank – ochrona prawna 

kredytobiorcy 
• Ryzyko kredytowe na 

inwestorze 

Aplikacja kredytowa 

Scoring 

Zbieranie funduszy 

Uruchomienie przez WebBank 

Transfer ryzyka do inwestora 



WebBank – Dane finansowe 

• Wysoki poziom rentowności 
aktywów (5,05%) 

• Mała dźwignia finansowa 
(assets / equity 5,6) 

• Wysoki poziom rentowności 
kapitału (28%) 

• Kluczowa rola przychodów ze 
sprzedaży aktywów 

• Wysoka efektywność operacyjna 
(cost / income 30,4%) 
 

Źródło: opracowanie własne 



Klarna – Business model 



Klarna – Dane finansowe 

• Wysoka marża odsetkowa 
9,35% 

• Duży udział przychodów 
prowizyjnych przy wysokich 
kosztach operacyjnych 

• Mała dźwignia finansowa 
(asset / equity 4,6) 

• Duży udział ryzyka operacyjnego 
(27%  wymogu kapitałowego) 

Źródło: opracowanie własne 

 



Wyzwania 

Rynek 
• Większe znaczenie potrzeby pierwotnej, 

potrzeba usługi finansowej ma charakter 
wtórny. 

• Nowe znaczenie „niche banking”  utrudnia 
cross selling. 

• Pokolenia Y i Z bardziej podatne na zmiany 
wyzwaniem dla relationship banking 
(single product czy universal banking). 

• Koncentracja na bankowości transakcyjnej 
niweluje kapitałową barierę wejścia w 
business bankowy. 
 

Regulacje 
• Małe / średniej wielkości podmioty są w 

businessie transgranicznym. 
• Przesuwanie się oszczędności z sektora 

bankowego do niegwarantowanego rynku 
kapitałowego, a także do sektora 
nieregulowanego. 

• Wzrastający udział ryzyka operacyjnego w 
nowych modelach biznesowych. 

• Podmioty licencjonowane jako 
dostarczyciel „treści prawnej” a conduct 
risk. 
 



Dziękuję za uwagę 
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