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System finansowy znajduje się od kilkunastu lat 
w dobie rewolucyjnych zmian, głównie z uwagi 
na pojawiające się innowacje technologiczne. 
Zmiany te zostały przyspieszone i zintensyfiko-
wane przez pandemię koronawirusa COVID-19, 
gdyż rządy i firmy stanęły przed wyzwaniem 
zarządzania zdalnego, z uwagi na przymusowe 
lockdowny w większości krajów. Impuls przy-
szedł także od dołu, od klientów/użytkowników 
produktów i usług finansowych, którzy coraz 
śmielej sięgają po nowoczesne rozwiązania, 
nie tylko w poszukiwaniu wygody, ale także 
w ramach swego rodzaju „buntu” przeciwko 
mainstreamowi i instytucjom państwowym.

Rewolucja w systemie finansowym jest niezwy-
kła – powszechnie dostrzegalna i namacalna, 
ale jednak niedoceniana. Gdy przyjrzymy się 
jej pod lupą, to zobaczymy, że jej tempo jest 
zawrotne, a zmiany nieodwracalne. Jej złożo-
ność oraz fakt pojawienia się mocnego trendu 
dezintermediacji – także w dziedzinie pieniądza 
i płatności – sprawia, że tak naprawdę jest 
ona bezładna, nikt nad nią nie panuje, nie ma 
kontroli, nie ustala jej kierunku. Za zmianami 
zostają daleko w tyle instytucje publiczne, gdyż 
banki centralne dopiero pracują nad narodo-
wymi walutami cyfrowymi (CBDC), podczas 
gdy pierwsza prywatna waluta wirtualna, uży-
wana na całym świecie legalnie lub nielegalnie  

(w zależności od kraju) – mowa tutaj oczywi-
ście o bitcoinie (BTC) – istnieje od ponad 12 lat.

Mamy więc obecnie w światowych finansach 
modelowy przykład hayekowskiego ładu sa-
morzutnego, który prowadzi do kataleksji – 
porządku wytworzonego przez siły rynkowe 
i aktywność ludzi, którzy działają w zakresie 
gospodarowania. Wobec wchodzących na 
rynek kolejnych rewolucyjnych technologii – jak 
sztuczna inteligencja i komputery kwantowe 

– naprawdę trudno przewidzieć, jak za kilka 
(kilkanaście) lat będzie wyglądał nowy ład 
finansowy. Na razie, w gruncie rzeczy, jesteśmy 
na etapie pęczniejącego bezładu – choć oczy-
wiście banki centralne, rządy i międzynarodowe 
instytucje finansowe (MFW, Bank Światowy) 
próbują sprawować nad nim kontrolę. 

Zarówno rządy, banki centralne, jak i firmy fi-
nansowe wszelkiego rodzaju – wszystkie te 
podmioty muszą trzymać rękę na pulsie, przy-
stosowując się na bieżąco do zachodzących 
zmian. Prowadzenie biznesu stało się w tej 
branży trudniejsze, niż kiedykolwiek, bo za-
częli ją atakować potężni konkurenci spoza niej 
samej – mowa tutaj o firmach technologicz-
nych. Wszyscy muszą być niczym surferzy, bo 
ten, kto pozostanie fregatą, albo nie daj Boże 
lotniskowcem, ten przegra.

Synteza
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Rekomendacje

Polska jest krajem europejskim, niemal rozwinię-
tym, który znajduje się w zasięgu rewolucyjnych 
zmian na rynku finansowym. Polskie instytucje 
powinny podjąć szereg działań i obrać odpo-
wiednie kierunki, by przygotować jak najlepiej 
firmy, obywateli i całą gospodarkę na nieunik-
nione – na wielką, trwającą latami, rewolucję  
w branży finansowej. 

Rekomendacje dla rządu:
• Unikanie zwiększania poziomu zadłużenia 

krajowego.
• Korzystne rozwiązania podatkowe dla kra-

jowych innowacyjnych biznesów z bran-
ży fintech.

• Akceptacja bitcoina jako legalnego środka 
płatniczego (opcjonalnie).

Rekomendacje dla regulatora:
• Liberalna polityka wobec fintechów i plat-

form crowdfundingowych.

• Intensyfikacja współpracy z urzędami czu-
wającymi bezpośrednio nad interesami 
klientów (Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Rzecznik Finansowy).

Rekomendacje dla banku centralnego:
• Natychmiastowe rozpoczęcie zacieśniania 

polityki pieniężnej.
• Stworzenie e-złotego – polskiej narodowej 

waluty cyfrowej – gwarantującego użyt-
kownikom pełną prywatność.

• Zwiększanie rezerw w złocie.

Rekomendacje dla firm finansowych:
• Skupienie na rozwoju w zakresie stosowania 

nowoczesnych technologii.
• Zwiększanie poziomu zaufania u klientów.
• Dostosowanie produktów i usług do „srebr-

nowłosych” klientów.
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Wstęp

Rabosz po angielsku tally stick. Czy ktoś dziś 
wie, cóż to takiego? Zapewne tylko historycy, 
i to tylko ci zajmujący się gospodarką. Był to 
kawałek drewna z nacięciami, przy pomocy 
których zapisywano ważne dane dotyczące 
finansów i zarządzania. Zapisywano na nim 
wysokość należnego podatku, wartość zawie-
ranych umów czy wysokość udzielonej pożyczki. 
Co ciekawe, tak prymitywna, acz niezawodna 
technologia była używana w finansach aż do 
pierwszych dekad XIX wieku. Gdy w 1834 roku 
władze Wielkiej Brytanii wydały nakaz konfiskaty 
tabliczek, lud był oburzony. Gdy zostały spalone, 
wznieciło to niemalże bunt społeczny. Poddani 
brytyjskiej korony nie wyobrażali sobie działal-
ności gospodarczej bez tego narzędzia.

Być może jesteśmy w sytuacji, w której trady-
cyjne finanse takie, jakie znamy od dekad, są 
raboszem XXI wieku. Ale tym razem nikt nie wy-
daje odgórnego nakazu ich likwidacji. Zmiana 
przebiega w przeważającej mierze oddolnie  
i chaotycznie, napędzana wielką zmianą tech-
nologiczną, która daje szansę milionom ludzi nie 
tylko na bardziej atrakcyjne usługi finansowe, ale 
też na swego rodzaju bunt. Autor ma tutaj na 
myśli głównie kryptowaluty, pozostające poza 
głównym nurtem finansów, często poza prawem, 
ale które stały się w wielu środowiskach jedy-
nym słusznym środkiem płatniczym, a bitcoin 
przyniósł wielu ogromne majątki i zyskuje status 

„cyfrowego złota”, przyciągając coraz częściej 
kapitał od inwestorów instytucjonalnych (można 
tu wymienić notowane na Nasdaq spółki Mi-
croStrategy czy Square, fundusze inwestycyjne 
Mass Mutual czy Guggenheim).

Ta wielka technologiczna rewolucja w świecie 
finansów dopiero się tak naprawdę zaczyna  
i będzie wprowadzała coraz więcej zamieszania. 
Nadchodzą rewolucyjne rozwiązania techno-
logiczne, które mogą przewrócić finanse do 
góry nogami, zmienić rynek nie do poznania. 
Chodzi tutaj głównie o sztuczną inteligencję oraz 
komputery kwantowe, które mogą wykonywać 
w minutę obliczenia, które konwencjonalnym 

komputerom działającym w systemie zeroje-
dynkowym zajęłyby tysiące lat.

Rewolucję tę zintensyfikował COVID-19. Pande-
mia była impulsem dla wszystkich podmiotów 
działających na rynku finansowym do wytężonej 
pracy nad wdrażaniem i ulepszaniem rozwiązań 
technologicznych. Okazało się bowiem, że świat 
musi przejść na tryb pracy zdalnej i zdalnego 
funkcjonowania, a to odbywa się, oczywiście, 
przy pomocy narzędzi technologicznych, takich 
jak laptopy czy smartfony.

Jakby było mało zmian technologicznych, 
pandemia zmusiła banki centralne i rządy do 
prowadzenia super-luźnej polityki pieniężnej  
i fiskalnej. Władze bały się wysokiego bezro-
bocia, chciały za wszelką cenę podtrzymać 
gospodarkę przy życiu. Nie było bowiem wiado-
mo, jak wielkie negatywne efekty będzie mieć 
rozchodzenie się po świecie koronawirusa oraz 
jak gospodarki zniosą lockdowny. To sprawia, 
że rynek finansowy został zalany pieniądzem 
tak bardzo, jak jeszcze nigdy w historii. Firmom 
zostały przyznane tak duże pożyczki, a obywa-
telom zostały przyznane tak wysokie zapomo-
gi, jak jeszcze nigdy w historii. Świat poszedł  
w kierunku realizacji Modern Monetary Theory 
w praktyce, ale jakie efekty to przyniesie – moż-
na tylko prognozować, ale chyba z większym 
marginesem błędu, niż kiedykolwiek wcześniej. 
Co więcej, nadchodzi zapewne starcie wielu 
rządów i banków centralnych z kryptowalutami. 
Już dziś rządy są dość mocno zróżnicowane, 
jeśli chodzi o podejście do tego wynalazku – 
niektóre zakazują jego stosowania (Algieria, 
Boliwia, Indonezja), inne uznają go za legal-
ny środek płatniczy (Salwador). Negatywne 
nastawienie w stosunku do kryptowalut za-
pewne ulegnie wzmocnieniu po pojawieniu 
się CBDC – walut cyfrowych banków central-
nych. Być może bitcoin i altcoiny będą mogły 
być aktywami inwestycyjnymi, ale zapewne  
w wielu krajach będzie im ciężko uzyskać status 
legalnego środka płatniczego (sytuacja jak  
w Wietnamie).
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Jesteśmy więc w okresie, który za 150 lat będzie 
zapewne postrzegany jako wielka rewolucja 
technologiczna w finansach. Dziś trudno nam 
uwierzyć, że kiedyś transakcje były zapisywane 
na kawałku drewna. Ludziom żyjącym w okoli-
cach 2170 roku zapewne będzie trudno uwierzyć, 
że kiedyś korzystano z czegoś takiego, jak bank, 
chodząc do placówek bankowych czy wypła-
cając pieniądze papierowe z maszyn zwanych 
bankomatami.

Jeśli Polska nie podejmie rękawicy, nie posta-
ra się sprytnie pożeglować po falach nowego 
(bez)ładu finansowego, może przegrać bardzo 
dużo. Przez ostatnie 30 lat nadrobiliśmy sporą 
część zapóźnienia gospodarczego w stosunku 
do Zachodu, więc nie można sobie pozwolić na 
to, by znów zostać w tyle. Szkoda by było, by 
ten wysiłek z ostatnich trzech dekad poszedł 
na marne. Podejście do nowych technologii  
w finansach, odpowiednia konstrukcja ekosyste-
mu i przepisów prawnych, to jest coś, co może 
zdecydować o pozycji Polski na mapie gospo-
darczej świata w kolejnych trzech dekadach. 
Położenie geograficzne kraju będzie miało coraz 
mniejsze znaczenie w dobie rozwoju gospodar-
ki opartej na wiedzy i nowych technologiach, 
więc nasze umiejscowienie w centrum Europy 
z każdym rokiem będzie malało na znaczeniu. 
Nasz wschodni sąsiad, Ukraina, już wykonuje 
duże kroki w kierunku dostosowywania się do 
nadciągającej nowej rzeczywistości finansowej, 
starając się liberalizować prawo w zakresie 
kryptowalut i giełd kryptowalutowych – akurat 
w tym aspekcie powinniśmy brać z niej przykład. 
Brak odwagi w nadchodzących latach w zakre-
sie liberalizacji prawa i tworzeniu ekosystemu 
przyjaznego nowym technologiom finansowym 
skaże nasz kraj na bycie fabryką mebli, okien 
i plantacją malin i truskawek, tymczasem pa-
trząc na historię gospodarczą świata, wniosek 
nasuwa się jeden – do odważnych świat należy, 
premia za pionierstwo potrafi być bardzo duża. 
Wystarczy przypomnieć choćby postawę Wiel-
kiej Brytanii wobec rewolucji przemysłowej czy 
USA wobec pojawienia się internetu i kompute-
rów PC. Czy starczy nam odwagi na stworzenie 
własnego Manchesteru czy Doliny Krzemowej, 
ale w realiach XXI wieku?
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1. Skutki pandemii dla systemu finansowego i jego 
podmiotów

• Banki centralne uruchomiły skup akty-
wów i druk pieniądza na niespotykaną 
wcześniej skalę.

• Rządy uruchomiły działania pomocowe 
(stymulacyjne) w ramach polityki fiskal-
nej na niespotykaną wcześniej skalę.

• Banki centralne zwlekają z podwyżkami 
stóp i taperingiem (ograniczanie progra-
mu skupu aktywów) mimo pojawienia się 
wysokiej i rosnącej inflacji.

• Na aktywach finansowych (akcje, kryp-
towaluty, nieruchomości) rośnie bańka 
spekulacyjna.

• Przejście od gotówki do płatności elektro-
nicznych zostało przyspieszone.

Pandemia COVID-19 na świecie rozpoczęła się 
na początku 2020 roku, choć w Chinach miała 
swój początek pod koniec 2019 roku. Jeszcze 
wtedy nie było wiadomo, jakie będzie jej od-
działywanie na gospodarkę w ujęciu globalnym. 
Coraz większa liczba osób zakażonych wpły-
nęła na decyzje podejmowane przez władze 
poszczególnych państw o wprowadzaniu tzw. 
lockdownów, co oznaczało w praktyce zamyka-
nie poszczególnych obszarów gospodarki, aby 
zniwelować ryzyko zakażenia koronawirusem. 
Pojawiły się rządowe stymulusy fiskalne o nie-
widzianych wcześniej rozmiarach, a banki cen-
tralne podjęły szereg niestandardowych działań.

Banki centralne i rządy chcąc za wszelką cenę 
ratować gospodarkę, miejsca pracy i porządek 
społeczny, zaczęły drukować pieniądz i skupo-
wać aktywa na wielką skalę, uruchomiły także 
potężne pomocowe programy fiskalne. Z żela-
znych zasad zdrowej polityki pieniężnej i fiskalnej, 
które obowiązywały jeszcze kilkanaście lat temu, 
a zaczęły być luzowane w czasie kryzysu finan-
sowego 2008, zostały tylko zgliszcza.

Do czego to doprowadzi? Wielu ekspertów – jak 
słynny „Król Obligacji” Jeff Gundlach – podkreśla, 
że wiele krajów rozwiniętych prowadzi obecnie 
politykę pieniężną w ten sposób, jakby im nie 
zależało na utrzymaniu wartości i stabilności 

swojej własnej waluty, a USA nie zależało na 
utrzymaniu statusu USD jako głównej waluty re-
zerwowej świata. Bez wątpienia, banki centralne  
i rządy weszły na ścieżkę, z której trudno zawrócić, 
a która prowadzi przez nieznane terytoria. Czy 
napotkają hiperinflację? Historia pokazuje, że 
druk pustego pieniądza na wielką skalę nigdy 
nie odbywał się bezkarnie, rachunek zawsze 
prędzej czy później trzeba zapłacić. Pytanie, 
czemu teraz miałoby być inaczej. 

1.1. Reakcja sektora publicznego na pandemię 
 – rządowe działania stymulacyjne 

Warto przyjrzeć się bezprecedensowej skali 
pomocy publicznej, jaka została uruchomiona 
w trakcie pandemii w najważniejszych świa-
towych gospodarkach. Skala stymulusów rzą-
dowych może niepokoić. Kilkanaście lat temu 
były sekretarz skarbu USA Larry Summers mówił 
wiele o gospodarkach tkwiących w sekularnej 
stagnacji z uwagi na brak mocnej i aktywnej 
polityki fiskalnej. Dziś Summers przestrzega, że 
rządowe stymulusy zaszły zdecydowanie za 
daleko, pompując konsumpcję, co może łatwo 
doprowadzić do wystrzału inflacji, być może 
nawet do pojawienia się hiperinflacji. 

Warto także pamiętać, że poziom długu pu-
blicznego w wielu krajach jest tak wysoki, że 
dla wielu ekspertów wydaje się niespłacalny 
(USA, Japonia, Włochy). To nie jest oryginalna 
prognoza, ale nie sposób jej nie postawić: zadłu-
żenie państw i inflacja, nakręcona zbyt odważ-
ną (frywolną?) polityką fiskalną i pieniężną, to 
może być główny problem makroekonomiczny 
rozpoczętej dekady.

Chiny 

Reakcja sektora publicznego była natychmia-
stowa. Wraz z zamknięciem światowych gospo-
darek zdecydowano o uruchomieniu antykryzy-
sowych działań stymulacyjnych. Chiny zostały 
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poszkodowane jako pierwsze, a według prognoz 
Center for Economics and Business Research1  
staną się one największą gospodarką na świecie 
do 2028 roku, tym samym wyprzedzając Stany 
Zjednoczone. W I kwartale 2020 roku produkt 
krajowy brutto (PKB) Chin zmniejszył się o 6,8%. 
Był to największy spadek odnotowany od 1992 
roku, czyli od kiedy prowadzone są kwartalne 
statystyki. 

Rada Państwowa Chin, w reakcji na rozprze-
strzenianie się koronawirusa, rozpoczęła działa-
nia mające na celu przeciwdziałanie kryzysowi 
gospodarczemu. Jednym z punktów rządowej 
pomocy były inwestycje infrastrukturalne po-
dejmowane na szczeblu centralnym oraz kra-
jowym. Ich łączna wartość wyniosła 7 bln USD. 
Chiński rząd skupił się również na zwiększeniu 
płynności sektora bankowego. W I kwartale 
2020 roku Ludowy Bank Chin przeprowadził 
skup papierów wartościowych, tym samym 
wspierając sektor bankowy kwotą 500 mld USD. 
Innym działaniem, które miało powstrzymać 
kryzys gospodarczy w Chinach, było obniżenie 
podatków od zysków firm.

1 Center for Economics and Business Research, https://cebr.com/service/macroeconomic-forecasting.

USA 

Gospodarka Stanów Zjednoczonych również 
została dotknięta koronakryzysem. PKB tąpnęło  
w 2020 roku o 3,5%, co oznacza największy spa-
dek od 1946 roku. W kwietniu 2020 roku odno-
towano również największą stopę bezrobocia, 
która wyniosła 14,7%. Ówczesny prezydent USA 
Donald Trump pod koniec marca 2020 roku 
przyjął pakiet stymulacyjny o rekordowej wy-
sokości blisko 2 bln USD. Obejmował on m.in. 
wsparcie dla przedsiębiorstw w wysokości 500 
mld USD, pakiet finansowy dla służby zdrowia 
o kwocie 100 mld USD oraz wzrost zasiłków dla 
osób bezrobotnych. W grudniu 2020 roku, pod 
koniec swojej prezydentury, Donald Trump pod-
pisał nowy pakiet gospodarczy o wysokości 900 
mld USD (przewidujący kolejną pomoc w postaci 
zasiłków dla obywateli Stanów Zjednoczonych, 
dla każdego po 600 USD).

20 stycznia 2021 roku na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych został zaprzysiężony Joe Biden. 
Kilka tygodni od rozpoczęcia sprawowania 
stanowiska, podpisał on pakiet stymulacyjny  
o wysokości 1,9 bln USD. Wykres przedstawiony 
na kolejnej stronie przedstawia główne cele, na 
które zostało przeznaczone finansowanie.
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Pakiet stymulacyjny przyjęty przez Joe Bidena 11 marca 2021 roku (dane w bln dolarów)

Źródło: Statista, www.statista.com/chart/24395/composition-of-the-american-rescue-plan-act 

Unia Europejska 

Pakiety stymulacyjne były przyjmowane rów-
nież przez państwa europejskie. Pierwszy pa-
kiet pomocowy w Niemczech został uchwalony  
w marcu 2020 roku o wartości 750 mld euro. 
Zakładał on gwarancję zabezpieczenia firm, 
które utracą płynność finansową. Przygotowano 
również ulgi podatkowe oraz wypłacanie wspar-
cia pomostowego. Niemcy w czerwcu 2020 roku 
przyjęły kolejny pakiet o wartości 130 mln euro, 
który miał na celu ożywienie gospodarki. 

Kolejne państwo z Europy Zachodniej, Francja, 
tylko do końca maja 2020 roku wprowadziła pa-
kiet pomocowy, który miał wartość 450 mld euro. 
110 mld euro z tej kwoty zostało przeznaczone na 
bezpośrednie dotacje. Francuski rząd w łago-
dzeniu skutków pandemii skupił się na wsparciu 
przestojów oraz dopłat dla pracowników. 

Wielka Brytania – z premierem Borisem John-
sonem na czele – najpóźniej zareagowała na 
pandemię COVID-19. Zamknięcie angielskiej 
gospodarki nastąpiło zdecydowanie później  
w porównaniu do innych państw europejskich.  
W marcu 2020 roku przyjęto nadzwyczajny pa-

kiet pomocowy w wysokości 330 mld funtów. 
Brytyjski rząd zdecydował się na bezpośrednią 
pomoc finansową dla osób, które zostały zwol-
nione z pracy. Było to pokrycie 80% wynagrodze-
nia w wysokości do 2,5 tys. funtów. Dodatkowo, 
do czerwca 2020 roku wstrzymano pobieranie 
podatku VAT od wszystkich firm.

Warto podkreślić, że wiele krajów europejskich 
uruchomiło tzw. gwarancje publiczne COVID-19 
(największa skala tego rodzaju pomocy była 
widoczna w Niemczech, Włoszech i Wlk. Brytanii), 
a także wyemitowało tzw. koronaobligacje. UE 
uruchomiła kilka mechanizmów antykryzyso-
wych o wartości około 113 mld euro (programy 
SURE, MFA i EFSM).

Jaki jest efekt stymulusów? Dla gospodarek do-
bry, bo zobaczyliśmy odbicie w stylu V (a może 
raczej K, bo niektóre branże i sektory jednak 
zostały mocno poszkodowane przez lockdowny). 
Jednak dla finansów publicznych – opłaka-
ny. W 2020 r. na 28 krajów członkowskich UE 16 
przekroczyło dopuszczalne kryterium zadłu-
żenia w wysokości 60% PKB, a poziom wyższy 
niż 100% osiągnęło 6 państw – podała Komisja 
Europejska.
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Wielkość pakietów stymulacyjnych jako udział w PKB z 2019 roku

Źródło: Statista, www.statista.com/chart/21496/stimulus-packages-coronavirus-selected-countries 

Polska 

Polski rząd dwa tygodnie po wykryciu pierw-
szego przypadku zakażenia koronawirusem  
w kraju zdecydował się na pierwszy pakiet po-
mocowy. Nazwał go „tarczą antykryzysową”, któ-
ra skupiała się na 5 filarach działań. Polski rząd 
położył nacisk na obronę pracowników przed 
utratą pracy, udzielanie mikropożyczek firmom, 
wsparcie służby zdrowia, wzmocnienie syste-
mu finansowego oraz inwestycje publicznych. 
Wartość polskiego pakietu wyniosła 212 mld zł. 

Kolejnym pakietem stymulacyjnym zaoferowa-
nym przez polski rząd była tzw. tarcza finansowa 
o wysokości 100 mld zł. Była ona przeznaczona 
na ratowanie miejsc pracy oraz utrzymanie 
płynności firm. Za realizację tego programu był 
odpowiedzialny Polski Fundusz Rozwoju (PFR),  
a tym samym polski rząd zaoferował na po-
czątku pandemii ponad 300 mld zł wsparcia 
dla gospodarki. Warto dodać, że Polska rów-
nież emitowała koronaobligacje (a dokładnie: 
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fun-
dusz Rozwoju).
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1.2. Reakcja banków centralnych na pandemię

Z jednej strony trudno było sobie wyobrazić, by 
banki centralne nie wspomagały gospodarki  
w trakcie pandemicznej recesji ultra-luźną po-
lityką pieniężną. Z drugiej jednak, od wielu lat 
prowadzą one bardzo niestandardową polity-
kę – mowa tutaj szczególnie o bankach z ryn-
ków rozwiniętych, o EBC i Fed. Druk pieniądza na 
wielką skalę, kolejne programy QE, zwiększenie 
bazy monetarnej do poziomów nigdy wcześniej 
niewidzianych (nie tylko nominalnie, ale i w relacji 
do PKB) – to wszystko oznacza wpłynięcie na 
nieznane wody, gdzie mogą czaić się uśpione 
potwory (hiperinflacja).

2 https://www.cato.org/cato-journal/fall-2019/modern-monetary-theory-critique#references.

Zdaniem wielu ekonomistów banki centralne  
w praktyce realizują zalecenia teorii MMT (Mo-
dern Monetary Theory), która traktuje pieniądz 
jak narzędzie w rękach rządów do utrzymywania 
wysokiej stopy zatrudnienia oraz radzi, by nad-
miar pieniądza z gospodarki usuwać podwyżka-
mi podatków i emitowaniem obligacji. Jednakże 
słabość tej teorii polega na tym, że zakłada ona 
niskie ryzyko pojawienia się spirali inflacyjnej,  
a nie oferuje wiarygodnych narzędzi zapobiega-
nia mu, lekceważąc wszystkie dotychczasowe 
srogie lekcje, jakich udzieliła historia w zakresie 
frywolnego druku pieniądza2.

Aktywa najważniejszych banków centralnych (bln USD)

Źródło: Yardeni Research

Chiny

Światowe banki centralne, w odpowiedzi na 
nasilającą się pandemię SARS-CoV-2, podjęły 
równie szybką reakcję, jak władze państw. Chiny 
jako kraj, w którym wykryto pierwsze ogniska 
koronawirusa, najszybciej odczuły następstwa 
pandemii oraz zamknięcia gospodarki. Spadek 
PKB w I kwartale 2020 roku o 6,7% skłonił Ludowy 

Bank Chin do obniżenia stóp procentowych.  
W kwietniu 2020 roku 1-roczna stopa oprocen-
towania kredytu została obniżona o 20 pb. do 
poziomu 3,85%, natomiast 5-letnia stopa kre-
dytowa została zredukowana o 10 pb., do 4,65%. 
Stopy procentowe w Chinach, od kwietnia 2020 
roku do dnia dzisiejszego, pozostały bez zmian. 
Ludowy Bank Chin nie zamierza na ten moment 
zacieśniać polityki monetarnej. 
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Stopy procentowe w Chinach – lata 2014-2021

Źródło: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/china/interest-rate

Na podwójne obniżenie stóp procentowych 
w obliczu pandemii COVID-19 zdecydował się 
Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) 
 w Stanach Zjednoczonych. Pod przewodnic-
twem Jerome’a Powell’a Rezerwa Federalna 
(Fed) w marcu 2020 roku obniżyła stopy procen-
towe do poziomu 0-0,25%. Taką decyzję podjęto 
w ciągu dwóch tygodni, natomiast druga obniż-
ka stóp procentowych została przeprowadzona 
w trybie nadzwyczajnym. Poziom stóp procento-
wych zostaje podtrzymany do dzisiaj, a ekono-
miści spodziewają się pierwszego ruchu w 2022 
roku. Rezerwa Federalna wprowadziła również 
program luzowania ilościowego (QE) polegają-
cy na skupie aktywów o wartości 700 mld USD. 
Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych 
wciąż pozostają na najniższym poziomie od 
2015 roku. Ostatnie posiedzenie FOMC odbyło 
się w połowie czerwca 2021 roku. Przedstawi-
ciele Fed przyznali, że ożywienie amerykańskiej 
gospodarki następuje szybciej, niż się spodzie-
wano i możliwe jest szybsze podwyższenie stóp 
procentowych, niż zakładano w ubiegłym roku.

Na dwukrotną obniżkę stóp procentowych zde-
cydował się również Bank Anglii. Na początku 
marca 2020 roku zredukował główną stopę 
procentową z poziomu 0,75% do 0,25%. Na drugi 
ruch Bank Anglii zdecydował się, podobnie jak 
Rezerwa Federalna, w krótkim odstępie cza-

su. Jeszcze w marcu stopy procentowe zostały 
obniżone z wcześniejszego poziomu 0,25% do 
najniższego poziomu w historii 0,1% - i pozostają 
na nim do dziś.

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydo-
wała aż o trzykrotnej obniżce stóp procentowych. 
Pierwsza nastąpiła w połowie marca o 0,5 pkt. 
proc. Był to również pierwszy ruch Rady Polityki 
Pieniężnej od 2015 roku. Kolejna obniżka o 0,5 pkt 
proc. miała miejsce na początku kwietnia 2020 
roku. Decyzja o trzeciej obniżce stóp procento-
wych nastąpiła pod koniec maja 2020 roku. Tym 
samym stopa referencyjna wynosi 0,10%; stopa 
lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; 
stopa redyskonta weksli 0,11%; stopa dyskon-
towa weksli 0,12%. Na ostatnim czerwcowym 
posiedzeniu RPP wciąż nie wykonano żadnego 
ruchu w zakresie stóp procentowych. 

W międzyczasie Narodowy Bank Polski (NBP) 
rozpoczął pierwsze w historii Polski QE – luzo-
wanie ilościowe, znane już od lat na Zachodzie. 
Prowadził operacje zasilające sektor bankowy 
w płynność poprzez transakcje repo od końca 
marca 2020. NBP prowadził operacje zakupu 
skarbowych papierów wartościowych oraz dłuż-
nych papierów wartościowych gwarantowa-
nych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym 
w ramach strukturalnych operacji otwartego 
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rynku. Zaoferował także bankom komercyjnym 
tzw. kredyt wekslowy, ale nie spotkało się to  
z zainteresowaniem.

Co ważne, NBP zdecydował na początku kwiet-
nia 2020 r. o obniżeniu rezerwy obowiązkowej 
z 3,5% do 0,5%, co pozwoliło „uwolnić” około 40 
mld zł. Tym samym ten ruch znacznie zwiększył 
zdolność banków komercyjnych do udzielania 
kredytów oraz nabywania skarbowych papierów 
wartościowych.

W środowisku niskich stóp proc. doszło do spad-
ku przychodów odsetkowych, a co za tym idzie 

– rentowności banków. Działo się tak na całym 
świecie, jak również w Polsce. Zysk netto sekto-
ra bankowego w 2020 roku wyniósł 7,77 mld zł, 
co oznacza, że spadł o 43,8% - poinformowała 
Komisja Nadzoru Finansowego. Wynik z tytułu 
odsetek sięgnął 47,02 mld zł, spadając o 4,3% 
r/r (banki nieco „odbiły” to sobie na wyniku  
z tytułu prowizji, który wyniósł 14,8 mld zł i wzrósł 
o 11,1% r/r).

Podstawowe stopy procentowe NBP na koniec miesiąca – ujęcie 10-letnie

Źródło: Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html 

Na razie bankom centralnym podwyżki stóp 
przychodzą z dużym trudem. W tym roku w UE 
dwa kraje zdecydowały się na podwyższenie 
stóp procentowych, po obniżce (obniżkach) 
dokonanej w 2020 roku. Do tych państw na-
leżą Węgry oraz Czechy. Pod koniec lipca Na-
rodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył stopę 
procentową drugi miesiąc z rzędu, o 30 pb., 
do 1,20%. Gdy podniósł ją w czerwcu, to była 

to pierwsza podwyżka w Unii Europejskiej od 
wielu lat. Pod koniec czerwca Narodowy Bank 
Czeski poinformował o podniesieniu głównej 
stopy procentowej z poziomu 0,25% do 0,50% 
(w oficjalnym komunikacie podkreślono, że taki 
ruch pozwoli na zapewnienie stabilności cen  
w obliczu rosnącej inflacji). Na Starym Konty-
nencie stopy podnoszą także banki centralne 
Islandii oraz Turcji.
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1.3. Wpływ rządowych stymulusów i druku 
pieniądza na rynek inwestycyjny 

Prowadzona przez wiele lat luźna polityka mo-
netarna głównych banków centralnych oraz 
duża niepewność na rynkach doprowadzi-
ły do sytuacji, w której rentowności obligacji  
w krajach rozwiniętych spadły do historycznie 
niskich poziomów tuż po wybuchu pandemii,  
w II kwartale 2020 r. Pod koniec ubiegłego roku 
obligacje o wartości 18 bln USD miały ujemną 
rentowność. Nie dziwota, że inwestorzy zaczęli 
uciekać od obligacji z kapitałem w kierunku 
rynków akcji.

Jednakże pojawił się wzrost inflacji, który zaczął 
podwyższać rentowność obligacji, czyli obniżać 
ich cenę. Z uwagi na chęć wspierania gospo-
darek i trzymania stopy bezrobocia oraz rat 

kredytów na niskim poziomie, banki centralne 
nie walczą z rosnącą inflacją za pomocą pod-
wyżek stóp. Ale kiedyś będą zmuszone zacząć 
to robić. Rynek lubi antycypować wydarzenia, 
więc prawdopodobnie zaczyna już wyceniać 
podwyżki stóp, które już widać na horyzoncie. 

Wraz ze wzrostem rentowności obligacji idą  
w górę koszty finansowania deficytu finansów 
publicznych. Dlatego, gdy banki centralne zo-
staną zmuszone do wejścia w cykle podwyżek 
stóp, finanse publiczne wielu krajów zaczną 
chwiać się w posadach. Nie jest wykluczone, że 
kolejny wielki kryzys będzie kryzysem zadłużenia 
publicznego – wiele krajów stanie się na wpół 
upadłymi podmiotami, co będzie oznaczało, 
że w gospodarce i systemie finansowym nie 
będzie instytucji „too big to fail”, czyli „zbyt du-
żych, by upaść”.

Wartość wszystkich obligacji na świecie, których rentowność jest poniżej zera

Źródło: Pekao TFI/Bloomberg 

Jeśli założymy, że po rozpoczęciu zacieśniania 
polityki pieniężnej przez najważniejsze banki 
centralne rozpocznie się na światowych rynkach 
akcja bessa – a jest to wielce prawdopodobne, 

bo już nie raz w historii tak bywało – to łatwo 
można dojść do wniosku, że rynki kapitałowe 
i finansowe czeka w najbliższych kwartałach 
(latach) bardzo burzliwy czas.
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Rynek obligacji 

Banki centralne, reagując na zagrożenia zwią-
zane z epidemią koronawirusa, nie tylko obniżały 
stopy procentowe. Większość z nich urucho-
miła również programy luzowania ilościowego 
QE (quantitative easing). Potocznie proces ten 
nazywany jest „dodrukiem pieniądza”. Progra-
my luzowania ilościowego były już stosowane 
wcześniej m.in. w trakcie kryzysu finansowego 
w latach 2008-2010. Rezerwa Federalna Stanów 
Zjednoczonych w marcu 2020 roku rozpoczę-
ła nielimitowany program, który miał na celu 
skup obligacji skarbowych, aby powstrzymać 
utratę płynności przez banki. Na program skupu 
obligacji zdecydował się również Ludowy Bank 
Chin, a jego wysokość opiewała na 240 mld USD. 
Europejski Bank Centralny uruchomił program 

„Pandemic Emergency Purchase Programme”  
o wartości 750 mld euro. Skup aktywów – za-
równo rządowych, jak i korporacyjnych – był 
przewidziany do końca 2020 roku. Celem pro-
gramu QE było podtrzymanie wzrostu gospo-
darczego w całej strefie euro. Podobny ruch 
wykonał Bank Anglii i uruchomił QE o wartości 
około 231 mld USD. 

Na dodruk pieniądza zdecydował się również 
NBP, jednak po raz pierwszy odbyło się to na tak 
dużą skalę. Program o wartości 100 mld zł został 
przeprowadzony w nowy sposób – wspólnie 
z Polskim Funduszem Rozwoju. PFR był odpo-

wiedzialny za emisję papierów dłużnych bez 
pokrycia. W ramach tarczy finansowej, 25 mld 
zł przeznaczono na mikrofirmy, kolejne 25 mld zł 
na duże przedsiębiorstwa, a 50 mld zł było skie-
rowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Ponadto, Ministerstwo Finansów zdecydowało  
w maju 2020 roku na obniżenie oprocentowania 
obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. 
Decyzja podjęta przez polski resort finansów 
miała na celu dostosowanie do „rentowości 
hurtowego rynku obligacji skarbowych przy 
jednoczesnym zachowaniu preferencji dla klien-
tów rynku detalicznego”. Również Ministerstwo 
Finansów nie zdecydowało się na emisję tzw. 
premiowych obligacji, zarówno w czerwcu 2020, 
jak i 2021 roku. Obligacje premiowe to 10-mie-
sięczne papiery dłużne, a dzięki nim obligata-
riusze mają możliwość dodatkowego zarobku 
dzięki losowaniu premii pieniężnych. Cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, 
ponieważ w 2019 roku sprzedano blisko 5,7 mln 
sztuk obligacji o wartości 569,7 mln zł. 

W marcu 2020 roku, kiedy światowe banki cen-
tralne wdrażały gigantyczne programy luzo-
wania ilościowego, eksperci ostrzegali przed 
możliwym zjawiskiem wysokiej inflacji. 15 mie-
sięcy później, inflacja w Stanach Zjednoczonych 
jest na poziomie 5%, czyli najwyżej od 2008 
roku. Poziom inflacji w pozostałych krajach wy-
soko rozwiniętych, należących do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
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jest również najwyższy od 2008 roku. W Polsce 
w maju 2021 roku wskaźnik CPI osiągnął naj-
wyższy poziom od początku pandemii COVID-19  
i wyniósł 4,7%. 

Rosnąca inflacja w Stanach Zjednoczonych 
wpływa na rentowność obligacji amerykańskich. 
Im większa rentowność papierów dłużnych, tym 

niższa ich cena. Jeszcze pod koniec lutego 2021 
roku zaobserwowano trzykrotny wzrost ren-
towności amerykańskich 10-letnich papierów 
dłużnych z 0,55% do poziomu 1,55%. W porów-
naniu do oprocentowania obligacji europejskich, 
rośnie ona zdecydowanie szybciej. Na koniec 
czerwca rentowność obligacji amerykańskich 
utrzymuje się na poziomie 1,53%.

Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich

Źródło: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield 

Wyniki ankiety Global Fund Manager Bank of America – marzec 2021

Źródło: Bank of America, https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html 
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Obligacje skarbowe są przez inwestorów uzna-
wane za tzw. bezpieczną przystań. Gigantycz-
ne programy luzowania ilościowego wpłynęły 
bezpośrednio na postrzeganie tego rynku przez 
inwestorów. Według ankiety przeprowadzonej 
przez Bank of America w marcu 2021 roku, po raz 
pierwszy od ponad roku inwestorzy nie obawiają 
się już następstw wywołanych przez korona-
wirusa. Do największych obaw menedżerów 
inwestycyjnych należy rosnący poziom inflacji 
oraz wzrost rentowności amerykańskich obli-
gacji (tzw. tantrum). Ten drugi czynnik wpływa 
bezpośrednio na większe koszty finansowania 
deficytu finansów publicznych.

Rynek akcji i kryptowalut 
 
W związku z historycznie niskimi poziomami 
rentowności obligacji oraz rekordowo niskimi 
stopami procentowymi, kapitał w 2020 roku 
rozpoczął ucieczkę o wielkiej skali od instru-
mentów dłużnych i lokat bankowych w kierunku 
akcji i innych ryzykownych aktywów (takich jak 
np. kryptowaluty).

W marcu 2020 roku nastąpił na rynkach akcji 
tzw. koronakrach, wywołany strachem przed 
zamykaniem gospodarek. Jednakże gdy okazało 
się, że nie taki koronawirus straszny, jak go ma-
lowano, inwestorzy zaczęli pompować wyceny 
akcji. Najważniejszy na świecie indeks giełdowy 
S&P500 zamknął 2020 rok z wynikiem +16,3%, 
mimo że od połowy lutego do połowy marca 
zaliczył 40-procentową przecenę. Podobnie 
zachowały się rynki akcji na całym świecie.

Warto zauważyć, że kapitał zaczął płynąć sze-
rokim strumieniem również do kryptowalut, 
których już nie można lekceważyć – stają się 
one ogólnoświatową konkurencją dla walut 
narodowych. Najważniejsza z nich, czyli bitco-
in (BTC) wyceniany w USD urósł w 2020 roku  
o 305%, a druga w kolejności pod względem ryn-
kowej kapitalizacji kryptowaluta ethereum (ETH) 
podrożała o 474%. Co prawda w maju 2020 roku 
nadszedł krach na rynku cryptos, który przecenił 
gros walut wirtualnych o około 50%, jednak to 
nie zmienia faktu, że ich adopcja postępuje  

w szybkim tempie, a bitcoin zaczął być postrze-
gany jako „cyfrowe złoto” i prawdopodobnie 
odbiera metalowi zainteresowanie inwestorów. 
XAU wyceniane w USD w 2020 roku podrożało  
o 25%, czyli w gruncie rzeczy niedużo, biorąc 
pod uwagę strach i rosnącą inflację.

W związku z przepływem kapitału na rynek akcji 
i w kierunku funduszy oraz ogólnym ożywieniem 
rynku kapitałowego w trakcie pandemii, branża 
zarządzania aktywami wychodzi z tego okresu 
zwycięsko - jej aktywa urosły o 11%, do 103 bln USD, 
jak podają eksperci Boston Consulting Group 
w raporcie” Global Asset Management 2021. The 
$100 Trillion Machine”. Co ciekawe, jeśli chodzi  
o napływy w ub.r., to za dwie trzecie z nich od-
powiedzialni byli inwestorzy detaliczni. Napływy 
do firm asset management sięgnęły 2,8 bln USD 
i miały 3,1% udziału w aktywach z początku 2020 
roku (w poprzednich latach ten wskaźnik kształ-
tował się w przedziale 1-2%). Mimo tak mocnych 
napływów, zyski branży zwiększyły się ledwie  
o 1% r/r (co prawda zaoszczędziła na podróżach, 
ale musiała wydawać więcej na sprzęt kompu-
terowy oraz software).
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Aktywa branży asset management (bln USD, u góry) i napływy jako proc. aktywów  
z początku roku (na dole)

Źródło: BCG
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Patrząc na globalny rynek inwestycyjny nie spo-
sób nie zauważyć rosnącej roli funduszy pasyw-
nych, w tym ETF (notowanych na giełdach). Są 
to produkty, które odwzorowują zachowanie in-
deksów (krajowych lub sektorowych) lub wybra-
nych klas aktywów (nieruchomości, surowce), 
a ich wielką zaletą są niskie koszty (pobierają 
opłaty kilkukrotnie niższe, niż fundusze aktywnie 
zarządzane). Poza tym, w ostatnich latach fun-
dusze aktywnie zarządzane i fundusze hedge 
nie zachwycają wynikami, więc z punktu wi-
dzenia inwestorów indywidualnych kupowanie 

jednostek funduszy pasywnych zdecydowanie 
ma sens – swego czasu rekomendował to le-
gendarny inwestor Warren Buffett. 

I wygląda na to, że inwestorzy słuchają się 
tej porady, bo udział funduszy pasywnych  
w portfelu branży asset management to już 50%,  
a w 2020 roku urósł on o 17% – wynika ze wspo-
mnianego już raportu BCG. Wedle portalu Sta-
tista, wartość aktywów „zaparkowanych” w fun-
duszach ETF pod koniec 2020 roku wynosiła 7 736 
mld USD i wzrosła w stosunku do 2019 r. o 25%.

Wartość aktywów funduszy ETF (mld USD)

Źródło: Statista
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Jako że pieniądze płyną szerokim strumieniem 
na rynek akcji od wielu lat, zrobiły się one drogie. 
Pokazuje to zarówno wskaźnik Shiller P/E (iloraz 
wyceny indeksu S&P500 oraz średnich zysków 
na akcję spółek z tegoż indeksu za ostatnie 
10 lat, oczyszczonych o inflację CPI), jak i tzw. 
wskaźnik Buffetta (relacja kapitalizacji spółek 

giełdowych do amerykańskiego PKB). Hossa 
może trwać długo, niesiona niekończącym się 
optymizmem inwestorów oraz wspomagana 
super-luźną polityką pieniężną banków central-
nych. Jednakże kiedyś z pewnością nadejdzie 
jej koniec, bolesny dla wielu. Być może wywoła 
ją Fed, zacieśniając politykę pieniężną?

Notowania wskaźnika Shiller P/E

Źródło: Multpl.com

Notowania wskaźnika Buffetta

Źródło: currentmarketvaluation.com
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1.4. Pogorszenie jakości portfela kredytowego
 
Pandemia SARS-CoV-2 zagroziła stabilności 
systemu finansowego na świecie, z uwagi na 
mocne uderzenie w realną gospodarkę oraz  
w rynek pracy. Firmy z wielu branż zostały zmu-
szone do zawieszenia lub znacznego ogranicze-
nia działalności, co odbiło się na ich zdolności 
do regulowania zobowiązań. Wszędzie można 
było zobaczyć podobne zjawisko: spadek jakości 
portfeli kredytowych banków komercyjnych oraz 
ograniczenie akcji kredytowej. Miało ono jedynie 
różną skalę, w zależności m.in. od stanu, w jakim 
znajdował się sektor bankowy przed pandemią.

Rację mają ci analitycy, którzy przestrzegają 
przed dalszym gwałtownym wzrostem NPL. To 
jest możliwe, bo gdy firmy „zombie” – które prze-
żyły pandemię tylko dzięki dotacjom rządowym 

– zostaną odłączone od „kroplówki”, mogą sobie 
nie poradzić. Kwestią otwartą pozostaje także 
to, czy wirus będzie dalej mutował, zmuszając 
rządy do kolejnych lockdownów. Rządy w wa-
runkach rosnących kosztów obsługi długu mogą 
skończyć z pomocą, więc nie tylko „zombie”, 
ale też firmy w dobrej bieżącej sytuacji mogą 
wpaść w poważne kłopoty, a nikt nie przyjdzie 
na ratunek. Podsumowując, niewielki wzrost NPL 
w Europie (w USA był znacznie większy) to tylko 

dowód na skuteczność „kroplówek”, a nie na siłę 
europejskich firm. 

Szczególnie duży problem może pojawić się 
na południu Europy, gdyż włoskie, cypryjskie  
i greckie banki mają dużą ekspozycję na branże 
dotknięte przez COVID-19 (turystyka, transport, 
rozrywka, restauracje). Poza tym, banki w Grecji 
i na Cyprze już przez pandemię miały relatywnie 
wysoki udział NPL w aktywach. Jak wiadomo 
od lat, kraje południa Starego Kontynentu to 

„miękkie podbrzusze” UE i nie byłoby zdziwienia, 
gdyby były one zapalnikiem kolejnego kryzysu 

– tym razem zadłużeniowego.

Polska 
 
W raporcie NBP  o stabilności rynku finansowego 
z czerwca 2021 roku podkreślono, że głównym 
ryzykiem w czasie pandemii był silny wzrost 
strat kredytowych. Największy spadek jakości 
portfeli kredytów miał miejsce w I półroczu 2020 
roku, natomiast kolejne kwartały przyniosły już 
mniejszą skalę odpisów na ryzyko kredytowe. 
Największy wzrost strat kredytowych w Polsce 
został odnotowany w kredytach dla przedsię-
biorstw, widoczny był także w segmencie kre-
dytów mieszkaniowych.
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Straty kredytowe

Źródło: Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062021.pdf?v=2 

Pandemia wpłynęła negatywnie nie tylko na 
jakość portfela kredytów banków komercyjnych, 
ale także na akcję kredytową. W czasie pandemii 
COVID-19 polskie banki ograniczyły ilość kredy-
tów hipotecznych, zwiększyły minimalną kwotę 
na wkład własny. Zmieniły się również zasady 
przy określaniu maksymalnej zdolności kredy-
towej. Warto zauważyć, że spadek aktywności 
kredytowej banków w okresie kwiecień–sierpień 
2020 był wprost powiązany z rosnącymi zaso-
bami kredytów o pogorszonej jakości.

Biuro Informacji Kredytowej opublikowało  
w styczniu 2021 roku raport3 dotyczący rynku 
kredytowo-pożyczkowego. Wynika z niego, że 
akcja kredytowa w 2020 roku osiągnęła wartość 
140,8 mld zł i była niższa o 29 mld zł (-17,7%), niż 
w 2019 roku. Perspektywy na 2021 rok są jednak 

3 Raport BIK, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/649234/newsletter-bik-o-rynku-pozyczkowym-dane
 -styczen-2021-r.

optymistyczne. Eksperci z PBIK szacują wzrost 
udzielanych kredytów mieszkaniowych o 14% 
względem 2020 roku oraz wzrost o 16% kredytów 
gotówkowych. Wraz z wygaszaniem pande-
mii, banki powinny łagodzić warunki udziela-
nia kredytów.

W ocenie NBP, sektor bankowy znajduje się ak-
tualnie w zadowalającej kondycji, jednak przy 
osiągnięciu mniejszych zysków przez niektó-
re banki (głównie najmniejsze, spółdzielcze –  
z uwagi na problem z generowaniem wyniku 
odsetkowego, co utrudniają bardzo niskie stopy 
proc.). Wynik finansowy netto banków wyniósł 
5,82 mld zł w okresie styczeń–maj 2021 r. i był 
o 70,2% wyższy r/r – podała Komisja Nadzoru 
Finansowego. Stratę wykazało 6 banków ko-
mercyjnych i 18 spółdzielczych.
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Dynamika udzielonych kredytów

Źródło: Związek Banków Polskich, https://zbp.pl/getmedia/3834338e-8ca9-4a8d-8a1b-c6f7d6e2b3aa/ 

covid_a_technologie_fin

Unia Europejska 

Spadek jakości kredytów miał miejsce także  
w przypadku banków z Unii Europejskiej  
w I połowie 2020. Przed pandemią wskaźnik 
NPL (ang. non-perfoming loan, czyli kredytów 
zagrożonych) spadał sukcesywnie od 2016 roku, 
z poziomu ponad 6% do poziomu 2,6% na koniec 
2019 r. W I połowie 2020 roku urósł do 2,8%, by 
na koniec III kwartału 2020 wynieść 2,4%4. Jak 
więc widać, europejskie banki doświadczyły 
skoku wskaźnika NPL, ale był on na tyle mały, 
że nie miało to wymiaru poważnego czynnika 
ryzyka systemowego. 

Co ciekawe, w trakcie pandemii widoczny był 
spadek atrakcyjności kredytów. Europejski Bank 
Centralny w kwartalnym podsumowaniu doty-
czącym sytuacji banków w strefie euro dostrzegł 
w I kwartale 2021 roku złagodzenie kryteriów 
przyznawania kredytu. Jak wynika z ankiety,  
w tym okresie złagodzeniu uległy przepisy udzie-
lania kredytów gospodarstwom domowym na 
zakup mieszkania. Pomimo to, europejskie banki 
odnotowały spadek popytu na kredyty.

4 Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/com 
 mission/presscorner/detail/en/qanda_20_2376.
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Wskaźnik NPL dla banków UE (%)

Źródło: Europejski Bank Centralny

W 2021 r. sytuacja finansowa banków z UE szybko 
się poprawiała. Wskaźnik kredytów zagrożonych 
spadł o 10 pb., do 2,5% (z wyjątkiem niektórych 
sektorów gospodarki, które były najbardziej do-
tknięte pandemią: noclegi i restauracje, roz-
rywka i rekreacja). Zwrot z kapitału własnego 
wzrósł w I kwartale 2021 r. do 7,6% z 1,9% na koniec 
2020 roku – podał Europejski Urząd Nadzoru 

5 EBA, https://www.eba.europa.eu/eba-data-shows-deterioration-asset-quality-most-affected-sector.
6 EBA, https://www.eba.europa.eu/eu-financial-regulators-warn-expected-deterioration-asset-quality.

Bankowego (EBA)5. To najwyższy poziom ren-
towności od 2014 r. Wskaźnik wypłacalności 
CET1 nieznacznie wzrósł do 15,6%. Jednakże EBA 
wciąż ostrzega, że jakość aktywów europejskich 
banków może się gwałtownie pogorszyć, bo 
pandemia może mieć „długi ogon”, więc insty-
tucje muszą prowadzić bardzo odpowiedzialną 
politykę finansową6.
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Zmiany standardów kredytowych dla pożyczek lub linii kredytowych dla przedsiębiorstw 
oraz czynniki sprzyjające

Źródło: Europejski Bank Centralny, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210420

~bde0afccb2.en.html

USA 

Jeśli chodzi o jakość kredytów na rynku ame-
rykańskim, to pogorszyła się ona znacząco  
w 2020 roku. Wartość NPL pod koniec 2019 roku 
sięgała 144,2 mld USD, a pod koniec 2020 roku 

– 166,3 mld USD, czyli w 12 miesięcy wzrosła  

7 CEIC, https://www.ceicdata.com/en/indicator/united-states/nonperforming-loans.

o 15,3% – według CEIC7. W 2021 roku zaczęła 
ona spadać (na koniec marca wynosiła 150 
mld USD). Średnia wartość z lat 1985–2021 wy-
nosi 103,7 mld USD, więc to pokazuje, jak duży 
negatywny efekt wywarła tutaj pandemia. Do 
historycznego szczytu z marca 2010 jeszcze 
daleko (499 mld USD).
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Wartość kredytów zagrożonych na bilansach amerykańskich banków (mld USD)

Źródło: CEIC  

Amerykański system finansowy w pierwszych 
miesiącach pandemii COVID-19 był w sta-
nie zapewnić znaczną ilość kredytów dla firm.  
W marcu i kwietniu 2020 r. jankeskie banki łącz-
nie odnotowały znaczny wzrost popytu na kre-
dyty biznesowe, co doprowadziło do wzrostu 
ich stanu kredytów – zarówno komercyjnych, 
jak i przemysłowych.

Dane dotyczące sytuacji sektora bankowego  
w Stanach Zjednoczonych są publikowane przez 
Rezerwę Federalną w ramach cyklu „Aktywa  
i pasywa banków komercyjnych w Stanach 

Zjednoczonych”. W przypadku kredytów dla 
gospodarstw domowych dane pokazują, że 
portfele kredytów mieszkaniowych banków 
nie zmieniły się istotnie, a faktycznie nastąpił 
spadek kwoty kredytu płynącego przez ban-
ki bezpośrednio do konsumentów. Wynika to 
prawdopodobnie z połączenia czynników po-
pytowych i podażowych, przy czym konsumenci 
wykorzystywali dodatkowe oszczędności do 
anulowania zadłużenia na kartach kredyto-
wych, a banki stały się bardziej konserwatyw-
ne w zakresie warunków, które były skłonne 
zaoferować.
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Wartość kredytów zagrożonych na bilansach amerykańskich banków (mld USD)

Źródło: Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, https://www.richmondfed.org/publications/research/

economic_brief/2021/eb_21-05. 

Amerykańskie banki, po publikacji wyników fi-
nansowych za I kwartał 2021 roku, spodziewają 
się „boomu kredytowego” w II połowie 2021 roku. 
Banki zawiązały w ubiegłym roku ogromne re-
zerwy na ryzyko związane z kredytami, dlatego 
teraz – po rozwiązaniu części rezerw – ich zysk 
netto jest wysoki.

1.5. Kwestia korzystania z gorówki w obliczu 
pandemii koronawirusa 

Kwestia wpływu pandemii na wykorzystanie 
gotówki jest dość skomplikowana. Nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że COVID-19 przy-
czynił się do renesansu gotówki, lub do jej 
śmierci. Nie jest też tak, że na wszystkich ryn-
kach pandemia przyczyniła się do znaczącego 
zmniejszenia wykorzystania gotówki. Generalnie   
z perspektywy czasu można stwierdzić, że pan-
demia jednak przyspiesza przejście od płatności 
gotówkowych do elektronicznych. 

Zdaniem niektórych ekonomistów - np. Kenne-
tha Rogoffa, autora książki „The Curse of Cash” 
(„Klątwa Gotówki”) – gotówka będzie używana 
w legalnym obrocie coraz rzadziej, aż w końcu 
fizyczne (banknoty i bilon) pieniądze przestaną 
być używane. To zjawisko jest na rękę bankom 
centralnym i rządom oraz biznesowi. Władze 
będą mogły w o wiele prostszy sposób kon-
trolować (monitorować) transakcje obywateli 
i podmiotów gospodarczych, a biznes będzie 
zarabiał więcej, bo badania pokazują, że pła-
cąc elektronicznie, konsumenci mniej zwracają 
uwagę na wydatkowane kwoty, co oznacza, że 
odwyk od gotówki może skutkować pogorsze-
niem jakości zarządzania finansami osobistymi.

Gdzie pandemia zwiększyła zapotrzebowanie 
na gotówkę... 

W trakcie pandemii nastąpił wzrost zapotrze-
bowania na gotówkę w społeczeństwie, z uwagi 



Warsaw Enterprise Institute 29

 Nowy ład w globalnych finansach?

na gwałtowny wzrost niepewności. Ludzie chcieli 
mieć pieniądze w domach, w formie fizycznej, 
gdyż nie było wiadomo np. czy będą czynne 
placówki bankowe i bankomaty. Poza tym jest 
to kwestia psychologii – ludzie w chwilach nie-
pewności lubią mieć pieniądze pod ręką „na 
wszelki wypadek”.

Działo się tak na wielu rynkach. W Wielkiej Bry-
tanii wartość gotówki w obiegu skoczyła w 2020 
roku z około 83 mld GBP na około 93 mld GBP 

– podaje Bank Anglii. W Polsce w okresie całego 
ub.r. wartość gotówki w obiegu wzrosła o 35%, 
osiągając na koniec roku wartość 321 mld zł  
(w kwietniu NBP zaapelował o powszechne ak-
ceptowanie płatności gotówkowych, a w listo-
padzie ogłosił rozpoczęcie prac nad „narodową 
strategią bezpieczeństwa gotówki”). Wedle ra-
portu „The Cash Industry in Transition” autorstwa 
ekspertów firmy analitycznej Currency Research, 
rola płatności elektronicznych rośnie, ale gotów-
ka jeszcze długo będzie królować. „W 2017 roku 
przewidywano, że w 2020 roku takie kraje, jak 
Australia już nie będą się posługiwały gotówką. 
Okazało się, że to była bardzo nietrafiona pro-
gnoza” – zauważają eksperci Currency Research.

 ...a gdzie przyspieszyła trend płatności  
elektronicznych 

Jednakże nie wszędzie pandemia zwiększyła 
zapotrzebowanie na gotówkę. W USA stało się 
odwrotnie: pandemia przyspieszyła trwające od 
wielu lat przejście od płatności gotówkowych do 
bezgotówkowych. Udział gotówki w transakcjach 
spadł z około 29% do około 19% w 2020 roku,  
a płatności elektronicznych wzrósł z około 54% 
do 57% – wynika z danych Fed oddział w Atlancie 
i firmy Axios8.

„W Szwecji wzrosło ono gwałtownie na początku, 
a potem opadło” twierdzi prezes Stefan Ingves, 
prezes banku centralnego Szwecji. Jest ona 

8 https://www.axios.com/legal-cash-economy-decline-pandemic-417969a4-abb0-4618-bb4b-997b  
 5d723b00.html.
9 https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/wywiad-ze-stefanem-ingvesem-prezesem
 -banku-centralnego-szwecji-riksbanku.
10 https://www.reuters.com/article/us-spain-cash-survey-idUSKBN2EP1K5.

najbardziej bezgotówkowym krajem na świe-
cie – udział płatności przy jej pomocy spadł  
z około 40% w 2010 roku do około 15% w 2016 roku.

„Zanotowaliśmy minimalny wzrost zapotrzebo-
wania na gotówkę na samym początku pande-
mii. Niemniej jednak niemal natychmiast popyt 
na gotówkę spadł do poziomu około 20 proc. niż-
szego niż w roku 2019. Naturalnym wyjaśnieniem 
tak głębokiego spadku popytu na gotówkę jest 

– jak wszędzie na świecie – to, że wielu ludzi nie 
wychodziło z domu. W związku z tym duża część 
zakupów przeniosła się z fizycznych sklepów do 
internetu. Poza tym wiele osób używających 
dotąd gotówki w rozliczeniach z innymi osobami, 
zaczęło wykorzystywać w tym celu rozwiązania 
cyfrowe. Na przykład wykorzystanie aplikacji 
Swish w czasie pandemii znacznie wzrosło wśród 
starszej części społeczeństwa. Tego typu zmiany 
w zachowaniach płatniczych zwykle się utrwa-
lają. Możemy więc przypuszczać, że pandemia 
spowodowała trwałe przesunięcie w kierunku 
płatności cyfrowych. Chciałbym jeszcze zwró-
cić uwagę na to, że pandemia była motorem 
przestawienia się przedsiębiorców na płatno-
ści bezgotówkowe, co, jak wspomniałem, jest  
w Szwecji coraz powszechniejsze” – powiedział 
prezes Riksbanku w wywiadzie dla Obserwatora 
Finansowego9.

Jeszcze inaczej sprawa wygląda w Hiszpanii.  
W 2020 roku 54% obywateli tego kraju prefero-
wało płatności elektroniczne, a 36% – gotówko-
we, co oznacza, że preferencja w kierunku płat-
ności elektronicznych postępuje od 2004 roku 
i w trakcie pandemii zwiększyła się. Jednakże 
użycie gotówki w trakcie pandemii urosło o 37% 
w małych miastach poniżej 100 tys. mieszkań-
ców – podaje hiszpański bank centralny10.
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2. Megatrendy w systemie finansowym

• Coraz trudniej być bankiem, bo fintechy  
i Big Techy mocno walczą o udziały w ryn-
ku finansowym.

• Kryptowaluty zyskują na popularności 
– banki centralne chcą odpowiedzieć, uru-
chamiając CBDC.

• Następuje powolna eliminacja tradycyj-
nych pośredników finansowych.

• Sztuczna inteligencja i komputery kwan-
towe to wynalazki, które zrewolucjonizują 
finanse – dziś nawet nie do końca można 
sobie wyobrazić jak bardzo.

• Starzejące się społeczeństwo to specy-
ficzne wyzwanie dla branży finansowej.

Od trzech dekad nowe technologie rewolucjo-
nizują gospodarkę, a także system finansowy. 
Pojawienie się internetu oraz upowszechnienie 
się komputerów osobistych doprowadziło do 
cyfryzacji bankowości i innych usług finanso-
wych. Jednakże pojawienie się kart płatniczych, 
bankomatów czy bankowości elektronicznej to 
był dopiero wstęp do prawdziwej rewolucji, która 
dzieje się na naszych oczach.

W siłę rosną Big Techy – wielkie korporacje 
technologiczne, takie jak Google, Facebook 
czy Alibaba. Zaczynają one wchodzić na pole 
finansów, rozszerzając strefę swoich wpływów, 
w poszukiwaniu kolejnych źródeł przychodów  
i zysków. Jak grzyby po deszczu rosną fintechy 

– małe firmy oferujące innowacyjne produkty  
i usługi z zakresu finansów.

Tradycyjnym instytucjom finansowym zagraża-
ją więc i duzi, spoza sektora, i mali, którzy coraz 
częściej opierają swoją pozycję na rozwiąza-
niach wykorzystujących raczkujące lub dopiero 
rozwijające się technologie – AI (sztuczna in-
teligencja), komputery kwantowe, kryptowa-
luty oparte na blockchain i wiele innych. Pan-

demia wzmocniła sektor nowych technologii  
i przyspieszyła ich adopcję w społeczeństwach. 
Za kilka dekad sektor finansowy może być nie 
do poznania.

2.1. Rola banków maleje na rzecz Big Techów 
u fintechów 

Nie ma ucieczki przed innowacjami techno-
logicznymi. Twoja najgroźniejsza konkurencja 
przychodzi zazwyczaj spoza twojej branży. Tra-
dycyjne instytucje finansowe doświadczają od 
kilku lat na własnej skórze tychże prawideł. Mu-
szą się nauczyć współpracować z fintechami 
(innowacyjnymi firmami z pograniczna branży 
technologicznej i finansowej), w celu przetrwania 
naporu Big Techów (technologicznych gigantów, 
rozwijających zakres usług finansowych).

Zapewne przed konkurencją Big Techów tra-
dycyjne instytucje finansowe będą chronione 
przez regulatorów, którzy ograniczą wielkim 
firmom technologicznym możliwość zbierania 
depozytów czy udzielania kredytów, pytanie 
jednak – czy to się będzie działo z pożytkiem 
dla klientów?

Z kolei Big Techy po pandemii mają o wiele 
większą siłę finansową niż tradycyjne instytucje. 
Z pewnością to wykorzystają do wzmocnienia 
swojej pozycji na rynku finansowym. Gra o „tort” 
zwany globalnym rynkiem usług finansowych  
w najbliższych latach zapowiada się fascynująco.

Big Tech i fintech atakuje, czyli trudno 
być bankiem 

Fintechy firmy spoza branży finansowej, które 
za pomocą innowacyjnych technologii wcho-

Bankowość jest niezbędna,
 bez banków możemy się obejść

Bill Gates w 1994 r.
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dzą na jej terytorium (Financial Stability Board 
definiuje fintech jako innowację technologicz-
ną obleczoną w biznes finansowy). Z kolei Big 
Techy to giganci branży technologicznej, którzy 
w poszukiwaniu nowych rynków kierują swoją 
uwagę na rynek finansowy. Tego rodzaju gracze 
zagrażają tradycyjnym instytucjom finanso-
wym we wszystkich segmentach biznesowych: 
płatności, inwestycje, ubezpieczenia, pożyczki.
Jeśli chodzi o fintechy, to przykładów sukcesów 
jest całe mnóstwo, ale jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych jest Revolut – aplikacja, któ-
ra konkuruje śmiało z tradycyjnymi bankami, 
oferując klientom usługi po niższych kosztach. 
Innym doskonałym przykładem, o którym jest 
ostatnio bardzo głośno, jest Robinhood – appka 
do inwestowania bez prowizji na amerykańskiej 
giełdzie (firma Robinhood Markets zarabia na 
sprzedawaniu informacji o transakcjach inwe-
storów wielkim firmom inwestycyjnym). Wedle 
EY Fintech Report, stopień adopcji usług fintech 
wzrósł z 16% w 2015 r. do 64% w 2019 r. 

Mało tego, granice między sektorem fintech  
a tradycyjnym sektorem finansowym stają się 
coraz mniej wyraźne. Dowód? Choćby działalnie 
Aion Banku – pierwszego w pełni „wirtualnego” 
banku, który nie ma ani jednej placówki. 

Jednym z najlepszych przykładów działania Big 
Techów na polu finansów jest Apple Pay – apli-
kacja do płatności, stworzona przez Apple. Innym 
przykładem jest fundusz pieniężny Tianhong 
Yu’ebao Money Market Fund stworzony przez 
Ant Group, czyli finansową odnogę chińskiego 
giganta Alibaba, pozwalający oszczędzać nawet 
malutkie kwoty (od 0,01 juana), a w którym już 
setki milionów Chińczyków trzymają równo-
wartość ponad 160 mld USD. Pamiętajmy, że od 
kilku lat Facebook pracuje nad swoją własną 
walutą wirtualną Diem (dawniej Libra). Obecnie 
Big Techy mają około 11,3% przychodów z usług 
finansowych – mówią dane BIS z końca 2019 r. 
(więc obecnie, po pandemii, odsetek ten jest 
zapewne o wiele wyższy).

Przychody Big Techów z danego segmentu biznesowego

Źródło: Bank for International Settlements, Annual Economic Report, 2019
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Kredyty udzielone przez fintechy i Big Techy (mld USD)

Źródło: Ifo Instutite

Przychody fintechów (mld EUR)

Źródło: Deloitte
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Usługi finansowe oferowane przez Big Techy

Źródło: BIS

Liczba kart SIM i liczba portfeli w aplikacjach mobilnych (mld)

Źródło: BIS

„Fintechy i Big Techy atakują bezpardonowo 
tradycyjne banki. Digitalizacja finansów prze-
prowadza rewolucję na różnych poziomach 
systemu finansowego: podwyższa oczekiwania 
klientów, zmienia proces dystrybucji produktów 
finansowych, wzmaga konkurencję m.in. w za-

11 https://www.bis.org/speeches/sp210519.htm.

kresie cen usług. Gdy to wszystko podsumujemy, 
to okazuje się, że niezwykle trudno jest dziś być 
bankiem” – stwierdziła Carolyn Rogers, sekre-
tarz generalny Basel Committee on Banking 
Supervision11.
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Czemu fintechy i Big Techy są tak groźne dla 
tradycyjnych instytucji? 

Fintechy to małe firmy, które rozwijają biznes 
wokół innowacji – nie boją się podejmowania 
niestandardowego ryzyka biznesowego i reali-
zacji z pozoru szalonych pomysłów. Z kolei Big 
Techy wykorzystują swoją główną siłę, jaką jest 
ogromna sieć klientów (i baza danych) oraz 
łatwość dotarcia do nich z ofertą (tzw. efekt 
sieciowości), dzięki czemu mogą wykorzystywać 
Big Data i ćwiczyć uczenie maszynowe (AI).

Przed pandemią banki wydawały się pogodzone 
z koniecznością wchodzenia we współpracę, 
w tej czy innej formie, z fintechami. Starały się 
nawet przejmować fintechy (w wielkich grupach 
bankowych powstały dedykowane temu fun-
dusze VC, jak Mouro Capital z grupy Santander, 
CommerzVentures z grupy Commerzbanku czy 
ING Ventures). Jednak eksperci z S&P Global 
Market Intelligence podkreślają, że pandemia 
wiele zmieniła – kieszenie banków nieco opu-
stoszały, tymczasem kieszenie Big Techów stały 
się jeszcze głębsze i bardziej wypełnione, więc 
to wielkie firmy technologiczne w najbliższej 
przyszłości będą grały pierwsze skrzypce na 
finansowym rynku fuzji i przejęć12. W każdym 
razie eksperci Deloitte nie mają wątpliwości – 
nadchodzi II Fala Fintech, która dosłownie zaleje 
nowoczesnymi rozwiązaniami sektor finansowy13.

Fintechy funkcjonują we w miarę im sprzyjają-
cym otoczeniu regulacyjnym. Od kryzysu finan-
sowego z lat 2007-2008 ustawodawcy z różnych 
krajów zdecydowali się na podjęcie szeregu 
działań prewencyjnych, mających uchronić 
rynek finansowy przed kryzysem. W ramach tzw. 

12 https://spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/big-tech-rather-than 
 -banks-to-drive-fintech-ma-in-2021-with-payments-key-61887467.
13 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-fintech-
 report-1.pdf.
14 https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/jak-ograniczyc-wladze-big-techow.

„tsunami regulacyjnego” w Europie uchwalono 
m.in. przepisy Bazylea III i IV, dyrektywy CRD (Ca-
pital Requirements Regulation) II, III i IV, dyrekty-
wy PSD (Payment Services Directive) i PSD2 oraz 
wiele innych. Te przepisy częściowo uregulowały 
działalność fintechów, ale do oceny kolejnych, 
bardziej szczegółowych projektów wpływają-
cych na rynek finansowy, zostały powołane 
różne instytucje, w tym tzw. „piaskownice regu-
lacyjne” (sandbox), których schemat działania 
zakłada tworzenie bezpiecznego środowiska do 
testów innowacji pod kątem oceny zasadno-
ści danego pomysłu oraz weryfikacji tego, czy 
obecne regulacje prawne są gotowe na jego 
wprowadzenie w życie. Sandbox pozwala na 
trafne zidentyfikowanie barier regulacyjnych, 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, któ-
re ponosi pomysłodawca przy wprowadzaniu 
innowacji na rynek. „Piaskownica” taka działa 
również w Polsce, oczywiście pod egidą KNF 
(Innovation Hub).

Wielu naukowców ostrzega, że konieczne jest 
stanowcze uregulowanie działań Big Techów, 
szczególnie w zakresie usług finansowych. Te 
potężne firmy technologiczne za pomocą al-
gorytmów wpływają bowiem w coraz większym 
stopniu na decyzje konsumentów. Prof. Kartik 
Hosanagar zajmujący się nowymi technologia-
mi i biznesem cyfrowym postuluje stworzenie 
globalnej Karty praw konsumentów nowych 
technologii14. Na razie Big Techy najśmielej po-
czynają sobie w Chinach, gdzie mają licencje 
na oferowanie usług kredytowych i płatniczych, 
a ich spółki córki dysponują nawet licencjami 
na usługi bankowe (patrz tabela na następ-
nej stronie).
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Licencje posiadane przez Big Techy

Źródło: BIS

2.2. Kryptowaluty kontra bankowość 
tradycyjna i fiat money 

Kryptowaluty pojawiły się w styczniu 2009 roku, 
za sprawą bitcoina15. Obecnie na rynku istnieją  
5 952 kryptowaluty o kapitalizacji (wartość w ob-
rocie) sięgającej 1,77 bln USD (stan na 7.08.2021, 
dane portalu coinmarketcap.com). Z najnow-
szych szacunków portalu Crypto.com wynika, 
że cyfrowe aktywa tego rodzaju pod koniec 
lipca 2021 r. posiadało 221 mln ludzi, a liczba ta 
podwoiła się w ciągu zaledwie 4 miesięcy (na 
jesieni 2020 r. Cambridge Centre for Alternative 
Finance szacowało liczbę posiadaczy cryptos 
na 100 mln).

15 Tzw. white paper (autorstwa S. Nakamoto) dla  
 bitcoina pojawił się w październiku 2008 roku.
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Liczba posiadaczy BTC i ETH (mln)

Źródło: Crypto.com Research

Co to są kryptowaluty, co to jest bitcoin? 

Kryptowaluty to wirtualne środki płatnicze, które 
są tak naprawdę rozproszone na systemy księ-
gowe, bazujące na kryptografii, przechowujące 
informację o stanie posiadania w umownych 
jednostkach. Ich koncept zrodził się w głowach 
programistów i kryptografów z USA, zwolenni-
ków libertarianizmu (ideologia skrajnie wolno-
ściowa, postulująca niemal całkowitą likwida-
cję państwa).

Zupełnie wyjątkową kryptowalutą jest ta, która 
pojawiła się na świecie jako pierwsza – czyli 
bitcoin (BTC). Jest ona oparta na blockchainie 
(łańcuch bloków) – zdecentralizowanej bazie 
danych, znajdującej się między węzłami sie-
ci peer-to-peer, w której przechowywane są 
informacje o transakcjach. Bitcoin opiera się 
na transferze między rachunkami publiczny-
mi przy użyciu kryptografii klucza publicznego,  
a wszystkie transakcje są publiczne.

Jest wiele innych kryptowalut opierających się 
na blockchain i wykorzystujących kryptografię. 

Jednak bitcoin jest wyjątkowy z dwóch powo-
dów. Primo, podaż bitcoina jest ograniczona 
do 21 mln monet (które dzielą się na 100 mln 
mniejszych jednostek, tzw. satoshi), co sprawia, 
że jest to aktywo deflacyjne, a nie inflacyjne 
(jak papierowe waluty narodowe). Secundo, 
bitcoin nie ma emitenta (a jego twórca Sa-
toshi Nakamoto zniknął i nie tyka posiadanych 
na swoim adresie około 1,1 mln BTC) i bardzo 
trudno zwiększyć jego podaż czy wprowadzić 
jakiekolwiek zmiany w jego konstrukcji czy spo-
sobie funkcjonowania - do tego potrzebna jest 
zgoda zdecydowanej większości tzw. „górników”, 
których komputery „kopią” bitcoiny, rozwiązu-
jąc zagadki matematyczne, tzw. proof-of-work,  
a w zamian otrzymują nagrodę. (Nagrody ma-
leją w czasie co cztery lata, tak by nigdy nie 
mogło zaistnieć więcej niż 21 mln BTC, a proces 
ten zwany jest bitcoin halving).

Z drugiej strony, bitcoin ma też swoje wady. 
Opłaty za transakcje wykonywane przy pomocy 
BTC są relatywnie wysokie. Liczba transakcji 
możliwych do wykonania na sekundę w sieci 
Bitcoin jest nieporównywalnie niższa, niż liczba 
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transakcji możliwa w przypadku innych krypto-
walut czy choćby systemu płatniczego VISA. To 
sprawia, że BTC nie stał się jak na razie środkiem 
płatniczym.

Kryptowaluty – pieniądz czy aktywo? 

Jednakże unikalne cechy bitcoina sprawiają, że 
staje się on czymś w rodzaju „cyfrowego złota”. 
W ten sposób traktują go nie tylko fani kryp-
tografii i libertarianie, ale też znani inwestorzy, 
jak Bill Miller czy Paul Tudor Jones. Wielkie firmy 
inwestycyjne zaczynają inwestować w bitcoina 

– można tutaj wymienić ARK czy Mass Mutu-
al. Wiele spółek giełdowych, notowanych na 
Wall Street, zaczęło wprowadzać BTC na swoje 
bilanse – można tutaj wymienić Microstrate-
gy, Teslę czy Square16. Powstało już wiele firm 

16 https://decrypt.co/47061/public-companies-biggest-bitcoin-portfolios.
17 https://blockworks.co/fidelity-71-of-institutional-investors-plan-to-buy-crypto.

inwestycyjnych, oferujących fundusze pozwa-
lające przyjmować ekspozycję na BTC i inne 
kryptowaluty – tutaj można wymienić Grayscale  
i Galaxy Digital. Na kilku ważnych giełdach, m.in. 
na kanadyjskiej, są już dostępne fundusze ETF 
dające ekspozycję na BTC. Według ankiety fir-
my inwestycyjnej Fidelity, aż 71% inwestorów 
instytucjonalnych ma już w swoich portfelach 
cryptos lub zamierza kupować17.

Nic dziwnego, że zainteresowanie bitcoinem 
rośnie. Jest to najlepsze aktywo inwestycyjne 
ostatniej dekady. W ciągu 10 lat wycena BTC  
w USD urosła o ponad 546 tys. proc. Aby uzmy-
słowić sobie, jak gigantyczna jest to stopa zwrotu, 
wystarczy prosty przykład. W połowie 2011 r. bit-
coin kosztował około 40 zł. Zainwestowanie wte-
dy w niego kwoty 100 tys. zł oznaczało nabycie 
2 500 BTC, które dziś są warte… około 417 mln zł.

5 kryptowalut o największej kapitalizacji

Źródło: coingecko.com (7.08.2021)
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Notowania BTC/USD – 10 lat

Źródło: Stooq.pl

Warto dodać, że na razie kryptowaluty spełniają 
raczej rolę aktywa inwestycyjnego (środka te-
zauryzacji), a nie typowego pieniądza – środka 
płatniczego. Krajem, w którym cryptos są naj-
częściej używane jako środek płatniczy, są USA, 
ale i tak przyjmuje je w rozliczeniu ledwie około  
6 tys. sklepów i firm handlowych – podaje Sta-
tista. Dzieje się tak, mimo że cryptos oferują bar-
dzo niskie koszty transakcyjne (0,5%-1% opłaty 
od wartości transakcji), bardzo konkurencyjne 

wobec VISA (1,4%-2,4%) czy American Express 
(2,5%-3,5%). Jednak możliwe, że przełom  
w tym zakresie już się dokonał – gigant płat-
ności internetowych PayPal (który na koniec  
I kwartału br. miał około 390 mln użytkowników) 
zaoferował pełną obsługę kryptowalut w USA 
(m.in. bitcoin i ethereum), a VISA zapowiedziała 
wprowadzenie możliwości rozliczania transakcji 
w stablecoinie USDC (kryptowaluta, której kurs 
jest powiązany na sztywno z kursem USD).
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Liczba biznesów handlowych akceptujących płatności cryptos

Źródło: Statista/Raconteur

Warto także nadmienić, że branża crypto dyna-
micznie się rozwija i oferuje coraz więcej miejsc 
pracy. Na świecie stworzyła już co najmniej 
kilkaset tysięcy stanowisk, a blockchain de-
veloper to jeden z najbardziej poszukiwanych 
przez firmy specjalistów (popyt na niego rośnie 
po około 500% rocznie, wedle portalu LinkedIn). 
Z raportu portalu Crypto Jobs List wynika, że 
w czerwcu 2021 r. blisko 1,1 tys. firm na całym 
świecie poszukiwało pracowników na stano-
wiska powiązane z kryptowalutami, w ramach 
blisko 3 tys. ogłoszeń. Wedle portalu Indeed,  
w połowie lipca br. około 1 500 ogłoszeń o pracę 
na 1 mln to były ogłoszenia z branży crypto, co 
oznacza wzrost o 100% r/r.

Podejście państw i banków centralnych 
do cryptos  

Podejście władz państwowych i banków cen-
tralnych do kryptowalut jest skrajnie różne.  
Z jednej strony w połowie 2021 roku doszło do 
wielkiego przełomu – bitcoin po raz pierwszy 

18 https://www.ey.com/pl_pl/serwis-audytorow-sledczych/2021/07/bitcoin-to-oficjalna-waluta-salwadoru.

został oficjalnym środkiem płatniczym, w Sal-
wadorze. Istnieją kraje, w których był on już 
wcześniej traktowany jak oficjalna waluta, np. 
Szwajcaria (można tam nawet płacić podatki 
w BTC). Z drugiej strony, niektóre kraje wpro-
wadziły zakaz korzystania z bitcoina i innych 
kryptowalut (np. Wenezuela), a inne pracują nad 
obostrzeniami (Indie, Chiny). Są też kraje, takie 
jak Polska, gdzie kopanie i obrót kryptowalutami 
nie łamie prawa, ale z drugiej strony nie są one 
oficjalnymi środkami płatniczymi18.
 
Nie da się ukryć, że kryptowaluty powstały jako 
owoc kryzysu finansowego z 2008 roku i są  
w swoim duchu anty-państwowe. W założeniu 
twórców, mają być aktywami, które mogą za-
pewnić ludziom wolność. Mają być solidnym 
pieniądzem (tzw. sound money), w odróżnieniu 
od pieniądza papierowego (fiat money), dru-
kowanego na potęgę od wielu lat przez banki 
centralne. W związku z tym nadchodzi niezwykle 
ciekawy czas, w którym rozwijający się dynamicz-
nie rynek cryptos zyska konkurenta pod postacią 
walut cyfrowych banków centralnych (CBDC).
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Wzrost płatności elektronicznych w trakcie pandemii (wykres po lewej) oraz liczba banków 
centralnych prowadzących prace nad CBDC (po prawej)

Źródło: BIS

Generalnie, można sobie wyobrazić trzy posta-
wy banku centralnego wobec kryptowalut po 
uruchomieniu CBDC. Pierwsza to traktowanie 
ich jako niedozwolonej konkurencji – wtedy 
należy spodziewać się uruchomienia machiny 
urzędniczo-legislacyjnej, która będzie miała 
za zadanie uderzyć mocno w obrót kryptowa-
lutami w danym kraju. Druga to traktowanie 
cryptos neutralnie, jako aktywa inwestycyjnego 
lub środka płatniczego, który jest alternatywą 
dla obywateli. Trzecia to uznanie kryptowalut za 
legalny środek płatniczy oraz za aktywo, które 
warto mieć wśród aktywów rezerwowych (wśród 
zwolenników bitcoina już trwają zakłady, który 

19 https://www.bcg.com/publications/2020/how-banks-can-succeed-with-cryptocurrency.
20 https://www.cbinsights.com/research/blockchain-disrupting-banking.

bank centralny jako pierwszy na świecie umie-
ści BTC na swoim bilansie, obok złota czy USD).
Która opcja zwycięży? Trudno w tej chwili wy-
rokować. Zapewne podejścia banków central-
nych do cryptos po wdrożeniu CBDC będzie 
tak zróżnicowane, jak obecnie jest zróżnico-
wane podejście państw do kryptowalut. Wielu 
analityków wskazuje, że bankom nie opłaca się 
walka z kryptowalutami, a zaakceptowanie ich  
i korzystanie z ich możliwości technologicznych19. 
Inni wskazują, że technologia blockchain jest tak 
rewolucyjna, że nie jest kwestią, w jaki sposób 
zmieni bankowość, tylko jak bardzo20. 
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Pojawiają się jednak pewne wyraźne wskazówki, 
że – niestety – banki centralne szykują się na 
wojnę z cryptos. „Innowacje, takie jak krypto-
waluty, stablecoiny i ekosystemy typu ogród za 
murem, tworzone przez wielkie firmy technolo-
giczne, działają przeciwko dobru publicznemu, 
bijąc w podstawy systemu płatności” – stwierdził 
w czerwcowym raporcie Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych (BIS)21. Kilka dni wcześniej 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (gru-
pujący najważniejszych regulatorów) zapropo-
nował nowe, mega-konserwatywne podejście 
ostrożnościowe dla banków wobec pokrywania 
kapitałem ekspozycji na kryptowaluty (zapropo-
nowano wagę ryzyka 1 250% do ekspozycji banku, 
czyli bank musi mieć co najmniej 1 USD na po-
krycie ekspozycji na cząstkę bitcoina o wartości 
1 USD). „Aktywa kryptowalutowe wywołują szereg 
obaw dotyczących ochrony konsumentów, pra-
nia pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także 
ich śladu węglowego. Wzrost ich popularności 
i powiązanych usług ma potencjał, aby zagra-
żać stabilności finansowej i zwiększać ryzyko  
w sektorze bankowym. Kryptowaluty stwarzają 
ryzyko płynności, kredytowe, rynkowe, operacyj-
ne, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
oraz ryzyko prawne i ryzyko utraty reputacji” – 
napisał komitet w komunikacie22.

Warto jednak podkreślić, że banki centralne 
podchodzą z wielką estymą do samej tech-
nologii blockchain. Wiele z nich właśnie na niej 
chce oprzeć swoje waluty cyfrowe. Mówi się też  
o teoretycznej możliwości stworzenia global-
nego łańcucha bloków do automatycznej we-
ryfikacji AML/KYC23. 

Trzeba też zaznaczyć, że daleko idące restryk-
cje regulacyjne mogą uderzyć w większość 
kryptowalut, ale będą miały wielką trudność 
w „uszkodzeniu” tej najważniejszej – czyli bit-
coina. Jego specyficzna konstrukcja oznacza 
bowiem, że należałoby znacząco ograniczyć 
dostęp obywateli do internetu, by uniemożli-
wić im korzystanie z dobrodziejstw BTC, a to na 
dłuższą metę nikomu się nie opłaca.

21 https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2021e3.pdf.
22 https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf.
23 https://www.wolfandco.com/resources/insights/how-cryptocurrencies-may-impact-the-banking-industry.

2.3. Dezintermediacja na rynku finansowym  
 – social lending, crowdfunding i DeFi 

Pośrednicy od wielu dekad odgrywali ważną 
rolę w zrównoważonym funkcjonowaniu i zdol-
ności do generowania przychodów globalnego 
sektora finansowego. Działając jako kluczo-
we ogniwo między dostarczycielami kapitału  
a użytkownikami końcowymi kapitału, pośred-
nicy odegrali kluczową rolę w umożliwieniu 
efektywnego działania systemów finansowych  
i monetarnych. Jednak ostatnia dekada poka-
zuje, że wraz z rozwojem kanału internetowego 
pośrednicy stają się zagrożonym gatunkiem. 
Ulega intensyfikacji proces dezintermediacji 

– czyli usuwania pośredników, czynienia ich 
zbędnymi. 

W jaki sposób zachodzi ten proces? Poprzez 
powstawanie zdecentralizowanych ekosyste-
mów (działających na zasadzie peer-to-peer, 
czyli bezpośrednio od uczestnika do uczestnika), 
które promują pożyczanie czy inwestowanie za 
pomocą platform internetowych (crowdfunding, 
social lending), aplikacji działających w oparciu 
o technologie księgi rozproszonej (aplikacje DeFi 
oparte o blockchain). Efekt? Branża pieniężnych 
transferów transgranicznych przeżywa kryzys, 
gdyż kryptowaluty okazują się coraz popular-
niejszym środkiem do transferu kapitału między 
krajami i kontynentami. A osoby i firmy szukają-
ce kapitału coraz śmielej zerkają na platformy 
social lending czy crowdfundingowe.

Dezintermediacja to kolejny ekscytujący frag-
ment rewolucji postępującej na rynku finan-
sowym. Zapewnia ona bezpośredni, efektywny 
sposób przeprowadzania transakcji. To zjawisko 
nie oznacza, że branża finansowa będzie musia-
ła przejść całkowitą transformację, a pośrednicy 
finansowi zupełnie znikną z powierzchni ziemi. 
Wydaje się jednak, że model finansów niezapo-
średniczonych – gdzie dwie strony potencjalnej 
transakcji spotykają się na rynku „oko w oko” – 
będzie zyskiwał na popularności, bo ma wiele 
zalet, m.in. niskie koszty czy większy wachlarz 
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opcji do wyboru. Dezintermediacja nie jest do 
powstrzymania i z pewnością zmieni finanse, 
prawdopodobnie na lepsze.

Social lending i crowdfunding – finansowanie 
poza bankowością 

Warto przyjrzeć się najważniejszym odsłonom 
zjawiska dezintermediacji. Jednym z najwięk-
szych sektorów fintech, który jednocześnie jest 
wyrazem wielkiej rewolucji dezintermediacyjnej, 
jest sektor pożyczek typu peer-to-peer (P2P) so-
cial lending – chodzi o tzw. pożyczki społeczno-
ściowe. W tym modelu pożyczkobiorcy szukają 
dawców kapitału na platformach, a pożyczko-
dawcy decydują, czy bezpośrednio inwestują  
w pożyczkę. Co więcej, niektóre z rozwiązań tech-
nologicznych umożliwiają nawet bezpośredni 
kontakt pożyczkodawcy z pożyczkobiorcą (np. 
w celu delikatnej zmiany warunków pożyczki). 
To z kolei daje modelowi pewną przewagę nad 
modelem bankowym – może on oferować bar-
dziej elastyczne i korzystne warunki oraz niższe 
koszty, od tych, które oferuje bank.

Globalny rynek pożyczek P2P rósł po około 25% 
średniorocznie w latach 2014–2019 i czeka go 
dalszy, niemal równie dynamiczny wzrost – uwa-
żają eksperci z firmy ResearchandMarkets.com. 
Jeszcze w 2013 r. jego globalna wartość wynosiła 
około 3,5 mld USD, a teraz jest szacowana na 
około 68 mld USD, a za 6 lat ma sięgać 558 mld 
USD – wynika z danych firmy Swaper.

Crowdfunding to forma finansowania różnego 
rodzaju projektów – w tym biznesowych (ko-
mercyjnych) – która polega na przeprowa-
dzaniu zbiórek (ofert) na dedykowanych por-
talach. Istnieje kilka rodzajów crowdfundingu 
(dotacyjny, udziałowy, pożyczkowy itd.). Wedle 
obliczeń firmy Precision Reports, globalny rynek 
crowdfundingu ma mieć wartość 25,8 mld USD  
w 2027 r., czyli ma urosnąć o ponad 100% od 
2020 r., kiedy jego wartość sięgała 12,3 mld USD 
(tempo wzrostu ma sięgnąć około 11% średnio-
rocznie). Największe i najważniejsze platformy 
crowdfundingowe to Kickstarter, Indiegogo, 
GoFundMe, AngelList, a w Polsce – Beesfund 
(crowdfunding udziałowy), Wspieram.to czy 
Zrzutka.pl.

Wartość globalnego rynku social lending (mld USD)

Źródło: Statista
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Proces dezintermediacji na europejskim rynku 
finansowym jest dość mocno zaawansowany. 
Na początku października 2020 r. Parlament 
Europejski zatwierdził nowe przepisy dotyczące 
platform crowdfundingowych, czym zamierza 
spopularyzować crowdfunding na rynku unij-
nym. W Europie działa około 90 platform social 
lending, które udzieliły już pożyczek na około  
13 mld USD. Najbardziej popularną platformą 
jest Mintos – ma 45% udziału w rynku.

Według ekspertów Société Générale, to rosnące 
zaangażowanie inwestorów w finansowanie bez 
pośredników powinno zbliżyć Europę do modelu 
amerykańskiego. „Banki wciąż będą zapewniały 
finansowanie na dużą skalę, ale ruch dezinter-
mediacji wpłynie korzystnie na europejski rynek 
finansowy, umożliwiając mu dostosowanie się 
do nowych regulacji i paradygmatu finansowe-
go oraz dalsze finansowanie gospodarki realnej 
i wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym 
łączeniu historycznego doświadczenia banków 
w zakresie pożyczek z inwestorami o zdolności 
finansowania długoterminowego” – stwierdzają 
eksperci SG.

Dezintermediacja jest kolejnym procesem trud-
nym do powstrzymania. Pytanie jednak, czy wie-
dza banków dotycząca określania tzw. zdolności 
kredytowej oraz z zakresu zarządzania ryzykiem 
powinna w nowoczesnym systemie finanso-
wym odejść do lamusa? Prawda jest taka, że 
social lending rozwija się dynamicznie właśnie 
dlatego, iż pożyczki P2P angażują uczestników 
rynku, których nie uważa się za wystarczająco 
wiarygodnych, aby uzyskali oni finansowanie za 
pośrednictwem tradycyjnych kanałów banko-
wych. Oznacza to, że ryzyko kredytowe w social 
lending jest wysokie, a większość pożyczek za-
zwyczaj nie jest zabezpieczona.

Co ciekawe, coraz więcej platform social len-
ding decyduje się jednak na ocenę zdolności 
kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców, 
czyli zaczynają one działać jak typowy pośred-
nik. „Platformy bez skóry w grze, niekontrolujące 

24 http://www3.weforum.org/docs/WEF_DeFi_Policy_Maker_Toolkit_2021.pdf.
25 https://wifpr.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/05/DeFi-Beyond-the-Hype.pdf.

ryzyka, to groźba powstania rynku podatnego 
na nadużycia. Idąc dalej, pojawia się groźba 
odchodzenia inwestorów instytucjonalnych, 
zapewniających kapitał samym platformom 
social lendingowym, a na to one sobie nie mogą 
pozwolić” – stwierdzają Tetyana Balyuk z Emory 
University i Sergei A. Davydenko z University of 
Toronto w swoim raporcie „Reintermediation in 
FinTech: Evidence from Online Lending” (2019).

DeFi 

Jedna z największych rewolucji zachodzi  
w przestrzeni kryptowalutowej – chodzi o finanse 
zdecentralizowane (DeFi, Decentralized Finan-
ce), które były najpopularniejszym segmentem 
rynku cryptos w 2020 roku. „W trakcie 2020 roku 
wartość aktywów DeFi urosła 18-krotnie, z 670 
mln USD do około 13 mld USD, liczba użytkow-
ników 11-krotnie, z około 100 tys. do około 1,2 mln, 
a liczba aplikacji DeFi z 8 do ponad 200” – po-
dają eksperci World Economic Forum (WEF)24.  
W maju 2021 r. wartość aktywow DeFi wynosiła 
już około 80 mld USD, wedle danych portalu 
DeFiPulse.com.

Aplikacje z tego segmentu – w większości bu-
dowane na platformie Ethereum – już teraz 
obejmują praktycznie całe spektrum dostęp-
nych produktów i usług finansowych (w tym 
pożyczki, oszczędności, ubezpieczenia, inwe-
stycje), których podstawą jest brak pośredni-
ka. Brak pośrednika umożliwiają inteligentne 
kontrakty (smart contracts), które dają możli-
wość realizacji bezpośrednich transakcji między 
uczestnikami projektów typu DeFi. Transakcje są 
zapisywane w kodzie i nie mogą być zmienio-
ne (np. podrobione). Zasady funkcjonowania 
DeFi przybliża np. raport „DeFi Beyond the Hype. 
The Emerging World of Decentralized Finance”25  
autorstwa ekspertów Wharton Blockchain and 
Digital Asset Project i World Economic Forum.

Od stablecoinów, przez pożyczki i płatności, oraz 
ubezpieczenia, po gry i rynki NFT - ekosystem 
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DeFi reprezentuje teraz ekspansywną sieć zin-
tegrowanych protokołów i instrumentów finan-
sowych o wartości ponad 53 miliardów USD, 
jeśli chodzi o samą sieć Ethereum. Rynek DeFi 
mierzony wartością tokenów (chodzi o DeFi 
Pulse Index składający się m.in. AAVE, Synthetix, 
Uniswap, Yearn Finance, Compound, Maker, REN, 

Loopring, Kyber Network, Balancer) urósł z 115 
USD na początku 2021 r. do 407 USD na początku 
sierpnia, czyli blisko trzykrotnie, a w tym czasie 
wartość rynku Bitcoin poszła w górę o 60%, a to 
pokazuje, że wzrost wartości aktywów DeFi ma 
podstawy fundamentalne i jest oderwany od 
koniunktury na największych kryptowalutach.

Liczba adresów w sieci Ethereum połączonych z protokołami DeFi

Źródło: Consensys.net

Notowania DeFi Pulse Index – 12 miesięcy

Źródło: CoinGecko
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Udzielone pożyczki DeFi na wybranych platformach

Źródło: Consensys.net

2.4. Sztuczna inteligencja, Big Data i quantum 
computing rewolucjonizują finanse 

Sztuczna inteligencja to nie science fiction – 
ona już tu jest, nawet w naszych smartfonach. 
Big Data to wielkie zbiory danych odpowiednio 
wykorzystane. Zarówno AI, jak i Big Data mogą 
uzyskać „dopalacz” pod postacią komputerów 
kwantowych. Te trzy powiązane ze sobą tech-
nologie mogą w najbliższych dekadach zrewo-
lucjonizować większość branż, w tym finansową.
O ile w krótkim terminie wpływ pandemii CO-
VID-19 jest negatywny dla rozwoju stosowa-
nia AI w sektorze finansowym (oszczędności),  
o tyle w średnim i długim terminie technologia 
ta będzie bez wątpienia rozwijana. W post-pan-
demicznym świecie instytucje finansowe rzucą 
się do odrabiania strat, a jednym z głównych 
sposobów może być technologiczna „ucieczka 
do przodu”. Wydaje się, że dla branży finansowej 
adopcja AI to strategiczny imperatyw. Niezwykle 
ważne będzie z pewnością podejście regulato-
rów do nowych rozwiązań bazujących na AI – im 
bardziej liberalne, tym większe szanse instytucji 
finansowych na dotrzymanie kroku Big Techom.

26 https://www.businessinsider.com/ai-in-banking-report?IR=T.
27 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662912/IPOL_STU(2021)662912_EN.pdf.

AI – to real, a nie fiction 

Sektor finansowy jest jednym z tych, które naj-
więcej wydają na rozwój AI. Systemy oparte 
o uczenie maszynowe są dla instytucji finan-
sowych bardzo ważne: prowadzą transakcje 
handlowe, wykrywają oszustwa, uczestniczą  
w kontaktach z klientami (czatboty) i poma-
gają bankom w wypełnianiu wymogów regu-
lacyjnych. Badania Business Insider Intelligen-
ce pokazują, że większość firm finansowych 
wdrożyła już AI w zakresie zarządzania ryzykiem 
oraz generowania przychodów poprzez nowe 
produkty26. Co ciekawe, większość oszczędności 
AI generuje w middle office, a nie we front office 
czy back office. 75% banków o aktywach sięga-
jących ponad 100 mld USD prowadzi prace nad 
usługami i produktami bazującymi na uczeniu 
maszynowym. Z kolei według McKinsey’s Global 
AI Survey z 2019 r., 60% ankietowanych instytucji 
finansowych zastosowało już AI w swoim biz-
nesie. W 2019 r. połowa europejskich banków 
używała czatbotów bazujących na sztucznej 
inteligencji do kontaktów z klientami27. 
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Co ciekawe, badania pokazują, że pandemia 
nie pozbawiła europejskich banków apetytu 
na wdrażanie rozwiązań z obszaru AI, ale może  
w perspektywie krótkoterminowej ograniczyć 
ich inwestycje w tym zakresie28. Dlaczego?  
Z dwóch powodów. Primo, sytuacja post-pan-
demiczna w gospodarce jest znacząco różna 

28 https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/wplyw-pandemii-na-wykorzy 
 stanie-sztucznej-inteligencji-w-bankowosci/#fullimg0.

od tej sprzed COVID-19. Secundo, instytucje 
finansowe zostały jednak dość mocno dotknię-
te pandemią, spadła ich rentowność (z uwagi 
m.in. na obniżki stóp), więc musiały wprowa-
dzać surową politykę kosztową, w ramach któ-
rej ścięły wydatki na badania i rozwój nowych 
technologii.

Do czego branża finansowa używa AI (2020)

Źródło: Economist Intelligence Unit
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Adopcja AI w bankowości

Źródło: Cambridge Centre for Alternative Finance (dane za 2019 r.)

W jaki sposób AI zmieni biznes (proc.)

Źródło: Economist Intelligence Unit
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Aplikacje dla AI w back office europejskich banków

Źródło: European Banking Authority

Adopcja AI w bankowości

Źródło: European Banking Authority

Oczywiście, sztuczna inteligencja od lat stop-
niowo zaczyna być wykorzystywana w branży 
inwestycyjnej. Wedle Barclay’s Hedge Fund 
Sentiment Survey z 2018 r., aż 56% funduszy 
hedge wspomagało się AI przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych, a w latach 2015-2018 
liczba podmiotów, które zaczynały korzystać 
z tej technologii, zwiększała się średnio o 20%. 
Nie wspominając o tym, że na współczesnych 
giełdach króluje algotrading i handel auto-
matyczny – gros zleceń składanych jest przez 
automaty, w ramach działania strategii opar-
tych na AI (na warszawskiej GPW algotrading 
odpowiada za około 10% obrotów, ale np. na 
Wall Street za około 50%29).

29 https://www.nasdaq.com/glossary/a/algo-trading.
30 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662912/IPOL_STU(2021)662912_EN.pdf.

Regulatorzy na całym świecie zauważyli już, 
że interakcja między sztuczną inteligencją  
a sektorem finansowym może mieć poważne 
konsekwencje, niosąc ze sobą szanse i zagro-
żenia – wskazuje raport wykonany na zlecenie 
Komisji Europejskiej30. Bazylejski Komitet Nad-
zoru Bankowego opublikował w 2018 r. raport 
zachęcający banki do wykorzystywania AI jako 
technologii zwiększającej wydajność. W 2017 
roku Rada Stabilności Finansowej zidentyfiko-
wała kilka zastosowań AI w sektorze finanso-
wym z korzyściami dla klientów indywidualnych 
i korporacyjnych. Jednakże Rada wskazała 
również, że zastosowania sztucznej inteligencji 
w sektorze finansowym mogą również wiązać 
się z pewnymi konkretnymi zagrożeniami.



Warsaw Enterprise Institute 49

 Nowy ład w globalnych finansach?

Big Data – dane to ropa XXI wieku 

Ludzie błyskawicznie przyzwyczajają się do no-
wych technologii i jej dobrodziejstw, nie zwraca-
jąc uwagi na jej ciemne strony. Ich otwartość na 
korzystanie z narzędzi technologicznych – na 
odsłanianie swojej prywatności – jest źródłem 
wielkiej, wzbierającej rzeki danych. Te dane są 
analizowane w coraz pełniejszy, bardziej sku-
teczny sposób. Przed zastosowaniem Big Data 
w rozwoju usług finansowych nie ma odwrotu. 
Mówi się nie bez powodu, że dane to ropa XXI 
wieku – ich odpowiednie wykorzystanie za-
pewnia olbrzymią przewagę konkurencyjną. Im 
większy gracz, tym prościej mu zbierać wielkie 
bazy danych, więc tym prościej jest mu osiągać 
przewagę nad konkurentami.

Czym jest Big Data? To informacje, które ro-
sną w zmiennym tempie, są ustrukturyzowane 
bądź nieustrukturyzowane, istnieją w różnych 
formatach, należą do tego samego kontekstu. 
Główne właściwości tej technologii to: objętość, 
prędkość, różnorodność, wartość i prawdziwość. 
Są to ogromne zbiory danych, pochodzące  
z różnych źródeł, a ich skala wykracza poza to, 
czym mogą zarządzać zwykłe systemy prze-
twarzania informacji. 

Jednakże największe firmy technologiczne już 
wykorzystują Big Data, aby sprostać niestan-
dardowym wyzwaniom biznesowym. Chodzi 
tutaj o takie firmy, jak Microsoft, Amazon, eBay, 
Baidu, Apple, Facebook i Tencent – giganci 
technologiczni mają ogromne bazy danych, 
które dają im przewagę konkurencyjną. To 
właśnie stosowanie Big Data daje firmom nie-
finansowym możliwość skutecznego wejścia 
na obszar zarezerwowany przez dekady dla 
instytucji finansowych.

A co z wykorzystaniem Big Data przez banki  
i inne instytucje finansowe? „American Banker” 
opracował listę głównych trendów w sektorze 
bankowym w nadchodzącej dekadzie i eks-
perci wskazali na to, że dane klientów to jeden 
z najważniejszych „surowców” do wykorzysta-
nia w rozwoju biznesowym. Bo przecież jeżeli 

instytucja finansowa jest w stanie zapewnić 
klientowi te usługi i produkty, których w danym 
momencie on potrzebuje, to jest to obsługa 
na najwyższym poziomie. To dlatego niemal 
wszystkie banki i innego rodzaju instytucje fi-
nansowe uruchamiają aplikacje na smartfony 
oraz starają się przekonywać do użytkowania 
usług elektronicznych – dzięki temu, że klienci 
z nich korzystają, gracze z rynku finansowego 
pozyskują strumień informacji.

Dziś klienci mają inny stosunek do instytucji 
finansowych niż przed dekadami. Traktują je 
bardziej jako firmy usługowe, a nie stateczne 
firmy zaufania społecznego. Kiedyś klient szedł 
do oddziału banku jak do urzędu, dziś chce być 
po prostu jak najszybciej i jak najlepiej obsłu-
żony. Dlatego klienci bez szemrania wyrażają 
zgodę na wykorzystywanie danych osobowych i 
ochoczo instalują apki na smartfonach. Ważne 
jest również to, że we współczesnym świecie 
doszło do zmiany kulturowej: ludzie chętniej 
dzielą się informacjami o sobie, chętniej wyra-
żają swoją opinię, udostępniają swoją lokaliza-
cję, tworzą konta w sieciach społecznościowych.  
W ten sposób właśnie rośnie rola Big Data – bo 
danych przybywa w geometrycznym tempie, 
dzięki otwartości ludzi.

Banki i inne instytucje finansowe do ulepsza-
nia produktów i usług oraz tworzenia nowych 
wykorzystują dane o dochodach i wydatkach 
klientów oraz o rodzaju wydatków. Układają 
także profile osobowościowe i wzorce zacho-
wań, dzięki czemu mogą lepiej szacować ryzyko 
czy zapobiegać próbom wyłudzenia, kradzieży 
czy oszustwa. Sprawdzają, na jakie komunikaty, 
w jaki sposób reagują klienci, by móc później 
wzmacniać ich lojalność. Do analizy Big Data 
najczęściej wykorzystywana jest sztuczna in-
teligencja.

Co ciekawe, do korzystania z Big Data przyznaje 
się już 80% banków centralnych, tymczasem  
w 2015 r. było to ledwie 30%. Jednym z głównych 
źródeł informacji dla banków centralnych są 
media. Banki centralne przetwarzają informa-
cje w celu analitycznym, by móc wyciągać 
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wnioski co do dalszej linii polityki pieniężnej 
lub regulacyjnej. Szczególnie przydaje im się 
to do tzw. nowcastingu, czyli prognozowania 

31 https://www.bis.org/ifc/publ/ifc_report_13.pdf.

na bieżąco – wskazuje BIS w raporcie „Use of 
big data sources and applications at cen-
tral banks”31.

Cele wykorzystania Big Data przez banki centralne

Źródło: BIS

Quantum computing – niewiarygodne  
przyspieszenie finansów 

Wielką rewolucją może być także zastoso-
wanie komputerów kwantowych w sektorze 
finansowym. Tego rodzaju maszyny dają bo-
wiem możliwość wykonywania obliczeń, które 
obecnie istniejącym komputerom zajęłyby setki 
tysięcy lat. Nad rozwojem tego typu kompute-
rów pracują usilnie firmy Google i IBM, a nad 
wdrożeniem technologii do usług finansowych 
m.in. banki JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, 
Barclays, HSBC, BBVA czy Caixa.

Komputer kwantowy to komputer wykorzy-
stujący mechanikę kwantową. Dane w „nor-
malnych” komputerach opartych na systemie 
binarnym są opisywane przez zera i jedynki 
(bity), a dane w komputerze kwantowym są 
reprezentowane przez stan kwantowy, czyli 
stan pośredni między 0 a 1, zwany kubitem.  

32 https://www.ukfinance.org.uk/system/files/Quantum-Computing-report-FINAL.pdf.

W komputerach opartych na systemie binar-
nym układy scalone rozróżniają dwie wartości 
napięcia, a obliczenia polegają na zmienianiu 
stanu tranzystorów w ten sposób, by otrzymy-
wać odpowiednią liczbę (0 lub 1). W komputerze 
kwantowym kubity nie mają ustalonej wartości, 
bo znajdują się cały czas w stanie pośrednim 
(zwanym superpozycją) i mogą przyjmować 
różną wartość (czyli 1 kubit może stanowić 0 i 1), 
a w dodatku są ze sobą splątane – więc kom-
puter kwantowy może wykonywać obliczenia 
na wszystkich wartościach jednocześnie, a nie 
w określonej kolejności, jak komputer binarny. 
To wszystko oznacza tyle, że system kwantowy 
daje możliwość wielokrotnego przyspieszenia 
pracy obliczeniowej. Obrazowe wyjaśnienie 
działania quantum computing można znaleźć 
np. w raporcie32 UK Finance.

Jakie dokładnie mogą być zastosowania kom-
puterów kwantowych w finansach? Przede 
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wszystkim, mogą się one przydać w zakresie 
cyberbezpieczeństwa i analizy danych. Dzięki 
takim komputerom, będzie można tworzyć 
szyfry i kody nie do złamania, a także anali-
zować wielkie bazy danych w niezwykle krót-
kim czasie.

Quantum computing zrewolucjonizuje także 
dokonywanie transakcji na rynku finansowym. 
Obecnie wiele instytucji czy systemów płatni-
czych jest przeładowanych ilością transakcji, 
a komputery kwantowe pozwolą „rozłado-
wać korki”. 

Są specjaliści, którzy uważają, że quantum 
computing zmieni też na zawsze i nie do pozna-
nia branżę inwestycyjną. Chodzi o to, że błyska-
wiczne obliczenia będą pozwalały na niezwykle 
szybką analizę informacji i rebalansing portfeli 
inwestycyjnych. Systemy inwestycyjne oparte 
na możliwościach komputerów kwantowych 
będą umożliwiały wyszukiwanie korelacji mię-
dzy klasami aktywów oraz błyskawiczną analizę 
fundamentalną spółek giełdowych33. 

33 https://www.everestgrp.com/2018-12-potential-use-cases-of-quantum-computing-in-banking-financial
 -services-48389.html.
34 https://www.bcg.com/publications/2019/quantum-computers-create-value-when.

Stosowanie komputerów kwantowych może 
przynieść wielkie zyski branży finansowej.  
Z szacunków Boston Consulting Group wyni-
ka, że już w 2024 roku zastosowanie quantum 
computing przyniesie jej 0,5 mld USD zysków, 
a to będzie dopiero początek rewolucji, bo  
w nadchodzących dekadach może ono dawać 
nawet 67 mld USD zysku rocznie34. 

Prace nad quantum computing wymagają 
dużych nakładów finansowych, dlatego na 
nadejście rewolucji kwantowej przygotują się 
najpotężniejsze korporacje i najsilniejsze pań-
stwa, a mali zostaną z tyłu. Jest jeszcze trochę 
czasu na dołączenie do wyścigu, bo wedle 
firmy doradczej Deloitte, stosowanie kompu-
terów kwantowych w biznesie na dużą skalę 
rozpocznie się na początku lat 30. XXI wieku.  
W połączeniu ze sztuczną inteligencją, quan-
tum computing może okazać się wielką rewo-
lucją technologiczną, być może największą od 
czasu pojawienia się maszyny parowej.
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2.5. Starzenie się społeczeństw krajów 
rozwiniętych a rozwój sektora finansowego 

Jednakże nie tylko nowe technologie zmie-
niają (i zmienią) sektor finansowy. W krajach 
rozwiniętych postępują trudne do zahamowa-
nia trendy starzenia się społeczeństw. Wedle 
raportu ESPON i Komisji Europejskiej, za około 
25 lat osoby powyżej 65. roku życia stanowić 
będą 1/4 populacji Europy, co oznacza wzrost  
o ponad 40 proc. w porównaniu z 2020 rokiem. 
Populacja takich osób zwiększy się z 90,5 mln 
w 2019 r. do 129,8 mln w 2050 r.

Co ten trend oznacza dla sektora finansowe-
go? Z badań przeprowadzonych w Niemczech 
wynika, że dojrzali klienci banków generują 
wyższe dochody dla instytucji, z których usług 
korzystają, niż młodzi. To oznacza, że pokolenia 
urodzone przed 1982 rokiem, nieprzyzwycza-
jone do nowych technologii, powinny wciąż 
dawać tradycyjnym bankom zarobić. Dojrzałe 
osoby są zazwyczaj dość majętne lub dyspo-
nują stałymi dochodami (renta, emerytura). Są 
więc dobrymi klientami dla segmentu inwe-
stycyjnego czy zarządzania majątkiem. Można 
spodziewać się wzrostu liczby klientów private 
bankingu czy wealth management oraz, co 
za tym idzie, wzrostu wartości aktywów pod 
zarządzaniem.

Jednakże wraz z wymieraniem starszych po-
koleń można spodziewać się, że tradycyjna 
bankowość będzie słabła. Ludzie urodzeni po 
1982 roku – to jest umowna granica pokole-
nia Milenialsów (generacja Y) – mają o wiele 
większą skłonność do korzystania z nowych 
technologii, także w finansach. Nie mówiąc już 
o pokoleniu dzisiejszych nastolatków, zwanym 
Z – osoby urodzone po 1995 roku nie znają 
świata bez internetu i social mediów, smartfon 
jest dla nich niemalże częścią ciała. Pojawi się 
zapewne presja na wyniki finansowe tradycyj-
nych banków, bo starzejące się społeczeństwa 
będą generowały mniejszy popyt na kredyt,  
a większy na depozyty i usługi zarządzania 

kapitałem, które jednak nie będą generowały 
takich przychodów, jak segment kredytów.
Nie należy jednak sądzić, że Big Techy i fin-
techy, które będą rozwijały się w sektorze fi-
nansowym, „odpuszczą” klientów ze starszych 
pokoleń, którzy już zaczynają wchodzić w wiek 
emerytalny. Tym bardziej że mniej więcej 2/3 
ludzi z pokolenia tzw. baby boomers – chodzi 
o urodzonych w latach 1946-1964 – jest już za 
pan brat z usługami bankowości elektronicznej, 
a to jest mniej więcej taki sam odsetek, jak  
w przypadku generacji Y – mówią dane Javeli-
ne Strategy & Research z 2019 r. Zapewne będą 
się pojawiały rozwiązania „szyte” specjalnie 
pod srebrnowłosych (jak się ich kurtuazyjnie 
określa), np. aplikacje o bardzo przejrzystym 
interfejsie, proste w obsłudze. Ten trend już jest 
widoczny, a jednymi z jego przedstawicieli są 
Personal Capital i Budget Simple – rozwiązania 
pomagające seniorom planować budżet czy 
oszczędzać na emerturze.

Pewien margines pokolenia baby boomers 
może jednak paść ofiarą finansowej ekskluzji. 
Jak wynika z Euromonitor International’s 2020 
Digital Consumer Survey, 31 proc. Niemców 
urodzonych w przedziale 1946-1964 nie ufa 
operatorom kart (Visa, Mastercard), a tylko 10 
proc. ufa takim firmom technologicznym, jak 
Google czy Apple. Ludzi o takim nastawieniu 
będzie bardzo trudno przekonać do korzystania 
nie tylko z usług Big Techów czy fintechów, ale 
nawet z usług bankowości elektronicznej.

Instytucje finansowe na rynkach rozwinię-
tych muszą coraz poważniej podchodzić do 

„srebrnych” klientów, czyli tych z siwizną, bo ich 
grono systematycznie się powiększa, wraz ze 
starzeniem się społeczeństw. Warto pamię-
tać, że są to zazwyczaj osoby dysponujące 
znacznie większym kapitałem, niż młodsze 
pokolenia. To oznacza, że instytucje muszą 
przygotowywać odpowiednio sprofilowane 
usługi oraz narzędzia – takie, które są przede 
wszystkim nieskomplikowane w swojej idei oraz 
w użytkowaniu. 
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3. Nowe modus operandi światowych finansów

• Banki centralne są coraz bliżej uruchomie-
nia narodowych walut cyfrowych. Jedno-
cześnie wróciły do dużych zakupów złota.

• Środowisko naturalne, sprawy społeczne  
i ład korporacyjny są coraz ważniejsze dla 
instytucji finansowych.

• Coraz ważniejsze na rynku finansowym 
staje się podejście do klienta oraz cyber-
bezpieczeństwo.

Jak już wskazaliśmy, od wielu lat w finansach 
pojawiają się nowe trendy – wynikające głów-
nie z szybkiego rozwoju technologicznego, 
zmian społecznych, oraz demograficznych – 
które prowadzą do poważnych korekt w zacho-
waniu uczestników systemu. Gracze w daną 
grę szybko przystosowują się do zmiany jej 
reguł, nie inaczej jest w tym przypadku. Wraz 
z tym przystosowaniem, oczywiście, zmienia 
się ich myślenie.

3.1. Rozwój walut cyfrowych banków 
centralnych (CBDC) 

Banki centralne z całego świata od wielu lat 
prowadzą badania nad ewentualną emisją 
własnych walut cyfrowych zwanych w skrócie 
CBDC (Central Bank Digital Currency). Pomysł 
ten jako pierwszy zaproponował ekonomista 
James Tobin w 1987 roku. Przez wiele lat nie-
wiele działo się w tej kwestii, a „zapalnikiem” 
zmian było pojawienie się i upowszechnienie 
płatności elektronicznych oraz kryptowalut,  
a także spadek popularności gotówki (co na-
siliła pandemia COVID-19). 

Co to jest CBDC? 

Jak do tej pory żaden bank centralny nie wy-
emitował jeszcze takiej waluty, ale zdaniem 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest 

to nieuniknione. Na początku czerwca 2020 
roku EBC stwierdził, że brak oficjalnej waluty 
cyfrowej grozi utratą kontroli przez dany bank 
centralny na systemem finansowym w da-
nym kraju. „Pojawienie się pieniądza cyfrowego 
banków centralnych to jest już tylko kwestia 
czasu” – przekonywali niedawno ekonomi-
ści Raphael Auer, Giulio Cornelli, Jon Frost na 
łamach portalu Vox EU w tekście pt. „Central 
bank digital currencies: drivers, approaches, 
and technologies”.

Cyfrowa waluta narodowa – jak mówi po-
wszechnie przyjęte przez banki centralne zało-
żenie – to będzie bezpośrednie zobowiązanie 
wobec emitenta, w pełni gwarantowane przez 
państwo. CBDC będzie prawnym środkiem 
płatniczym na terytorium danego państwa, 
wymienialnym w stosunku 1:1 na inne formy 
pieniądza (w szczególności gotówkę oraz pie-
niądz bankowy).

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to warto pa-
miętać, że jeśli już CBDC pojawią się, to nie 
muszą być wszędzie tak samo skonstruowane. 
Jedne waluty mogą mieć architekturę scen-
tralizowaną, inne - opartą na technologii DLT 
(blockchain), czyli zdecentralizowaną. Jedne 
mogłyby mieć postać elektronicznych zapisów 
księgowych na rachunkach prowadzonych  
w banku centralnym, a inne tokenów zapisa-
nych na instrumencie elektronicznym wydawa-
nym przez (lub na zlecenie) banku centralne-
go (np. na karcie przedpłaconej). „Rola CBDC  
w danej gospodarce i implikacje jego emisji 
dla sektora bankowego, stabilności finansowej 
i polityki pieniężnej będą różne, w zależności od 
cech im nadanych, np. od zakresu wykorzysta-
nia, ustanowionego oprocentowania, wprowa-
dzonych limitów kwotowych” – wskazuje NBP  
w publikacji „Pieniądz cyfrowy banku central-
nego” (maj 2021).
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Formy pieniądza w podziale na podmiot emitujący

Źródło: NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/cbdc/cbdc.html

CBDC a inne formy pieniądza

Źródło: NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/cbdc/cbdc.html
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Przykładowy mechanizm funkcjonowania CBDC

Źródło: CBDC
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Jak banki centralne podchodzą do CBDC 

Podejście poszczególnych banków centralnych 
do pieniądza cyfrowego jest różne. Jedne od-
rzucają pomysł już na etapie koncepcji, inne 
prowadzą badania, a jeszcze inne są już na 
etapie testów. Wiadomo, że podejście banków 
centralnych do koncepcji CBDC zaczęło ewo-
luować w II połowie 2018 roku, a od początku 

2020 roku więcej jest wypowiedzi pozytywnych, 
niż negatywnych na ten temat – tak wynika  
z badania przeprowadzonego przez Raphaela 
Auera, ekonomistę Banku Rozrachunków Mię-
dzynarodowych (Bank for International Set-
tlements, BIS) na danych z bazy wypowiedzi 
bankierów centralnych, prowadzonej przez tą 
instytucję.

Sentyment bankierów centralnych do CBDC

Źródło: BIS

Prace badawcze nad CBDC prowadzone są 
obecnie w ponad 50 krajach. Eksperci zastana-
wiają się na efektami emisji takiego pieniądza 
oraz nad możliwością ustanowienia standar-
dów międzynarodowych, które umożliwiłyby 
wykorzystanie CBDC w przepływach transgra-
nicznych – wynika z opracowania Narodowego 
Banku Polskiego (NBP). Waluty cyfrowe mają 
największe szanse na pojawienie się w Chinach, 
Szwecji oraz na Bahamach. Zaawansowane 
prace prowadzi także EBC (istnieje grupa za-
daniowa Eurosystemu, złożona z ekspertów  
z EBC i 19 krajowych banków centralnych ze 
strefy euro). Natomiast tego typu projekty po-
rzucono już m.in. w Danii, Szwajcarii czy Ekwado-
rze. Wśród banków centralnych sceptycznie na-
stawionych do koncepcji CBDC pozostaje NBP.

Jakie będą skutki pojawienia się CBDC 

Konsensus ekspertów zakłada, że jeśli jakie-
muś dużemu i ważnemu graczowi uda się uru-
chomić CBDC, to wywoła to efekt domina. Nie 
dość, że konkurenci zostaną sprowokowani 
do szybkiego zakończenia prac i wdrożenia 
własnych walut cyfrowych, to jeszcze pojawią 
się innowacje w zakresie płatności, oparte m.in. 
na blockchainie.

Oczywiście powstaje pytanie, jakie będą ekono-
miczne i polityczne skutki pojawienia się CBDC 
w obrocie. Oprócz wspomnianej fali innowacji  
w sferze płatności elektronicznych, urucho-
mienie np. cyfrowego euro może okazać się 
krokiem w kierunku większej integracji krajów 
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członkowskich Unii Europejskiej oraz wzmoc-
nienia UE na arenie międzynarodowej. Jeśli 
jakiemuś państwu z „II ligi” gospodarczej uda 
się uruchomić wysokiej jakości CBDC przed 
dużymi graczami z „I ligi”, to może on otrzymać 
rentę wynikającą z tzw. efektu pierwszeństwa.
Oczywiście, w kontekście pojawienia się na 
horyzoncie CBDC powstaje pytanie o kwestię 
konkurencji z „prywatnymi” kryptowalutami, 
takimi jak bitcoin czy ethereum. Czy dla osób 
korzystających z walut cyfrowych bardziej god-
ny zaufania będzie emitent pod postacią banku 
centralnego, czy jednak będą one preferowały 
brak emitenta (BTC) lub emitenta prywatnego, 
czasami gwarantującego pełną anonimowość 
(ETH i inne altcoiny)? NBP w swojej analizie 
wskazał, że pieniądz banku centralnego jest 
pozbawiony ryzyka kredytowego i płynnościo-
wego, więc będzie „bezpiecznym, wygodnym  
i szybkim instrumentem płatniczym do realiza-
cji transakcji detalicznych przez konsumentów 
(w wielu przypadkach także nieubankowio-
nych), którzy cenią takie cechy instrumentów 
płatniczych, chronią swoją prywatność, ale nie 
oczekują pełnej anonimowości względem emi-

tenta. […] Przykłady nieudanego wprowadzenia 
CBDC w Ekwadorze i Wenezueli wskazują, że 
emitent musi cieszyć się zaufaniem, a system 
monetarny i gospodarka danego państwa 
powinny być stabilne, by wdrożenie okazało 
się udane” – mówią specjaliści z NBP.

Można więc założyć, że państwa i banki cen-
tralne z łatwością wylansują CBDC, podkreśla-
jąc uniwersalność tego rodzaju środka płat-
niczego i jego zalety, takie jak: ustabilizowana 
siła nabywcza, dobre wpasowanie w istnie-
jący system płatniczy, łatwa identyfikowal-
ność emitenta, większe prawdopodobieństwo 
wsparcia prawidłowego funkcjonowania przez 
prawny i instytucjonalny system zabezpieczeń.  
Z drugiej strony, spora część społeczeństwa 
z pewnością będzie preferowała „prywatne” 
kryptowaluty o ograniczonej podaży (bitcoin) 
lub oferujące pełną anonimowość transakcji. 
Oczywiście, otwartym pozostaje pytanie o to 
czy po pojawieniu się CBDC państwa i ban-
ki centralne rozpoczną działania przeciwko 

„prywatnym” kryptowalutom i jak te działania 
będą wyglądały.

Sentyment bankierów centralnych do CBDC

Źródło: BIS
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3.2. Finanse ESG – bankowość zielona 
i zrównoważona 

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Gover-
nance, czyli środowisko, sprawy społecz-
ne i ład korporacyjny) jest coraz ważniejsze  
w ekonomii – rośnie presja regulacyjna na 
zapobieganie zmianom klimatu oraz popra-
wianie jakości zarządzania przedsiębiorstwami. 
Od presji regulacyjnej nie ma chyba odwrotu,  
a świadczy o tym choćby przemówienie,  
w którym Benoît Cœuré, szef Centrum Innowa-
cji Banku Rozrachunków Międzynarodowych 
podkreślił, że w ostatnich latach wytworzyła 
się „zielona agenda” w finansach, która jest 
powszechnie akceptowana, a która będzie 
rozwijana z wykorzystaniem nowych tech-
nologii. Branża finansowa co prawda nie ma 
udziału w emisji CO2, ale ma realny wpływ na 
gospodarkę i inne branże jako dawca kapitału 
(finansowania). Może więc preferować rozwój 
wybranych branż – na przykład tych bardziej 

„zielonych” niż inne. 

Banki, zgodnie z koncepcją Komisji Europejskiej, 
mają odegrać istotną rolę w przekierowaniu 
finansowania z sektorów wysokoemisyjnych 
w stronę sektorów niskoemisyjnych lub na 
transformację energetyczną, poprzez zmiany 
w polityce inwestycyjnej i kredytowej. Od 10 
marca br. obowiązuje unijne rozporządzenie 
2019/2088 (SFDR), które nakłada na inwestorów 
finansowych obowiązek raportowania nt. stop-
nia realizacji wymogów ESG („zrównoważenie” 
portfeli), a na banki obowiązek przejrzystej 
działalności kredytowej w kontekście wymogów 
ESG. Warto zwrócić uwagę, że dalekosiężne 
plany w zakresie „zielonej” bankowości ma nie 
tylko UE, ale mają nawet Chiny.

Z raportu „Zielone finanse po polsku” firmy do-
radczej PwC wynika, że już 86 proc. polskich 
banków dokonało ogólnej oceny zgodności  
z aktualnymi wymogami ESG oraz oszacowało 
ich wpływ na biznes, a 80 proc. wprowadzi-
ło elementy zrównoważonego finansowania  
w swoich strategiach biznesowych i ofercie 
produktowej. 86 proc. ankietowanych przez 

PwC banków spodziewa się największego wpły-
wu czynników ESG oraz wymogów UE w zakresie 
ESG na ryzyko kredytowe i proces kredytowy. 
Obecnie 12 spośród 14 badanych przez PwC 
banków uwzględnia ryzyka klimatyczne i śro-
dowiskowe w procesach kredytowych, głównie 
dla wybranych branż i sektorów.

Sektor bankowy staje przed wieloma wyzwa-
niami na drodze do spełnienia wymogów 
regulacyjnych. Wdrażanie nowych strategii  
i modeli biznesowych wymaga odpowiednich 
kompetencji – ich pozyskanie staje się wyzwa-
niem zarówno finansowym, jak i w zakresie 
zarządzania kapitałem ludzkim. Banki muszą 
zmienić swoją organizację, tworząc m.in. jed-
nostki wyspecjalizowane w zarządzaniu ryzy-
kiem klimatycznym. Europejski Bank Centralny 
(ECB) od kilku lat identyfikuje ryzyko klimatyczne 
jako główny czynnik ryzyka dla systemu ban-
kowego strefy euro.

Co ciekawe, opisywane już nowe technologie 
mają do odegrania dużą rolę także w zakresie 
rozwoju „zielonych” finansów. BIS wskazuje, że 
np. technologia blockchain może pozwolić na 
tokenizację „zielonych” obligacji. Wartość tego 
typu instrumentów finansowych opiewała pod 
koniec 2020 roku na około 670 mld euro, a pod 
koniec 2021 r. może to być już około 1 bln euro 

– wynika z obliczeń NN Investment Partners.

W związku z rozwojem ESG urodził się też nowy 
typ banku – „zielonego”, czyli zajmującego 
się tylko i wyłącznie finansowaniem inwesty-
cji przyjaznych środowisku. Pod koniec 2020 
roku istniało 27 takich instytucji, które udzie-
liły kredytów na sumę około 20 mld USD, na 
finansowanie OZE czy biznesów związanych 
z autami elektrycznymi – mówi raport Rocky 
Mountain Institute.

3.3. Potrzeby klientów i cyberbezpieczeństwo    
 – oto główne zmartwienia ery BaaS 

Od wielu lat trwa era banking as a service 
(BaaS), czyli bankowości (finansów) jako usługi 
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elektronicznej. Zjawisko to nasila się, oczywi-
ście, wraz z upowszechnianiem się i wzrostem 
popularności internetu, komputerów prywat-
nych (PC) oraz urządzeń mobilnych, takich 
jak smartfony, a także wraz z rozwojem firm 
finansowych posługujących się najnowszymi 
technologiami (tzw. fintechy). Wraz z poja-
wieniem się i rozwojem BaaS uległy zmianie 
potrzeby klientów, także – co bardzo waż-
ne w kontekście majątkowym – w zakresie 
bezpieczeństwa, w tym przypadku mowa już  
o cyberbezpieczeństwie. 

W dodatku, pandemia przyspieszyła transfor-
mację cyfrową sektora finanse i bankowość. 
Call centers banków w 2020 roku przeżyły praw-
dziwe oblężenie – liczba kontaktów z klientami 
w trakcie I fali koronawirusa wzrosła o 40 proc. 
r/r, a to spowodowało, że czas oczekiwania na 
kontakt z doradcą wydłużył się do 40 minut – 
wynika z danych firmy Salesforce. Około 30 
proc. klientów banków przestało dokonywać 
transakcji gotówkowych w trakcie pandemii, 
według wyliczeń firmy McKinsey, a wykorzysta-
nie cyfrowych kanałów dystrybucji produktów 
bankowych przyspieszyło tak, że w normalnych 
warunkach zajęłoby to 3 lata. Docelowo nawet 
80 proc. usług i transakcji finansowych będzie 
się odbywać w kanałach cyfrowych – mówią 
prognozy McKinsey. To wszystko prowadzi do 
spadku liczby oddziałów bankowych oraz do 
coraz większej automatyzacji kontaktu z klien-
tem (już teraz w wielu bankowych aplikacjach 
na pytania odpowiadają boty, a nie ludzie).

Co jednak ciekawe, większość banków wciąż 
nie jest przygotowana na rewolucję cyfrową 

– wynika z najnowszego cyklicznego bada-
nia Gotowości Cyfrowej Banków wykonanego 
przez firmę doradczą Deloitte, które objęło 318 
banków w 39 krajach. W roku 2019 banki na 
rynkach rozwiniętych generowały średnio 28 
proc. sprzedaży w kanałach cyfrowych, a wśród 
10 najlepszych graczy wskaźnik ten wyniósł 65 
proc. W 2020 roku 41 proc. banków przyspieszyło 
digitalizację, 23 proc. uruchomiło cyfrową wery-
fikację tożsamości klienta, a 18 proc. rozpoczęło 
akceptację płatności bezdotykowych, ale tylko 

31 banków spośród 318 badanych można uznać 
za „cyfrowych mistrzów” – podkreślają eksperci 
Deloitte. Idąc dalej, ledwie 23 proc. klientów 
banków uważa, że spełniły one ich wymogi 
w okresie kryzysu pandemicznego – wynika  
z badania Salesforce. Firma Capgemini wska-
zuje, że tylko 24 proc. banków używa efektywnie 
danych do personalizacji oferty dla klienta, 
a 39 proc. ma wystarczające możliwości ich 
przetwarzania.

Niezwykle ważne w dobie digitalizacji finansów 
staje się cyberbezpieczeństwo. Ataki hakerskie 
zagrażają nie tylko portfelom, ale też prywat-
ności klientów banków i fintechów. 70 proc. 
amerykańskich banków uważa, że cyberbezpie-
czeństwo to ich główne zmartwienie – wynika 
z „6th Annual Bank Survey” wykonanego przez 
Conference of State Bank Supervisors. Firma 
doradcza Boston Consulting Group twierdzi, że 
banki i firmy finansowe są 300 razy bardziej 
narażone na cyber-ataki, niż przedsiębiorstwa  
z innych branż. Wedle IBM X-Force Threat Intelli-
gence Index branża finansowa była najczęściej 
atakowaną przez hakerów w latach 2016-2018.

Pandemia wywołała skokowy wzrost cyber-
-ataków na branżę finansową, o 238 proc. r/r  
w okresie luty – kwiecień 2020, a 80 proc. in-
stytucji zaraportowało wtedy, że padło ofiarą 
hakerów – wynika z danych firmy VMware. We-
dług danych firmy Imperva, w 2020 roku ataki 
DDoS na firmy z branży finansowej urosły o 30 
proc. r/r. (z ang. distributed denial of service – 
czyli rozproszona odmowa usługi, chodzi o atak 
hakerski z wielu komputerów jednocześnie, przy 
użyciu specjalnego oprogramowania).

Według raportu „IBM Security Cost of a Data 
Breach Report” opublikowanego w 2019 r., śred-
ni koszt nadużycia cyfrowego w usługach fi-
nansowych wyniósł 5,86 mln USD, a bardziej 
kosztowne są tylko nadużycia w sektorze opieki 
zdrowotnej. Wedle tegoż dokumentu, hako-
wanie i złośliwe oprogramowanie to główne 
przyczyny naruszeń bezpieczeństwa danych 
w usługach finansowych (75 proc. incyden-
tów), jednakże rośnie liczba przypadkowych 
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wycieków danych (18 proc.), a zwiększające się 
wykorzystanie chmury powiększa zagrożenia 
tego rodzaju.

Jak widać, cyberbezpieczeństwo jest niezwykle 
ważne, a stanie się jeszcze ważniejsze, bo liczba 
ataków hakerskich na firmy ma się podwoić do 
2025 roku. Jak wynika z danych firmy Deloitte 

– banki detaliczne przeznaczają obecnie 0,6 
proc. swoich przychodów oraz blisko 10 proc. 
swoich wydatków na IT właśnie na cyberbez-
pieczeństwo, a w kolejnych latach ten odsetek 
ma się znacznie zwiększać. Wedle obliczeń 
firmy Embroker, w latach 2017–2020 biznes 
przeznaczył na cyberbezpieczeństwo łącznie 
1 bln USD. Według firmy Gartner, w 2021 roku 
wydatki światowego biznesu na cyberbez-
pieczeństwo sięgną 150 mld USD i będą o 12,4 
proc. wyższe, niż w 2020 roku (w którym urosły 
w stosunku do 2019 r. o 6,4 proc.), a najszybciej 
rosną wydatki na ochronę danych w chmurze 
(o 41 proc., do 841 mln USD).

Co ciekawe, przed jednym z rodzajów cyber-
-zagrożeń trudno się będzie zabezpieczyć ban-
kom i firmom finansowym, choćby zwiększały 
znacząco wydatki na cyberbezpieczeństwo. 
Chodzi o działanie insiderów – czyli osób, które 
pracowały (bądź pracują) dla instytucji lub 
wynajętych firm z branży cyberbezpieczeń-
stwa i mają odpowiednie know-how (wiedzę, 
umiejętności, dostęp) do tego, by wyrządzić 
szkody. Jak poważne jest tego rodzaju za-
grożenie, pokazuje historia z 2019 roku, gdy 
pracownica Amazona inż. Paige Thompson 
wykorzystała swoją pozycję do „obrabowania” 
firmy finansowej Capital One z danych około 
100 mln klientów – był to największy tego typu 

„wyciek” danych osobowych w historii rynku 
finansowego. Miała taką możliwość, gdyż firma 
Capital One wynajmowała serwery od Ama-
zona, a inż. Thompson posiada odpowiednią 
wiedzę umożliwiającą jej atak od wewnątrz.

Wydatki na cyberbezpieczeństwo w sektorach branży finansowej

Źródło: BIS
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3.4. Banki centralne znów kupują złoto 

Banki centralne znów kupują złoto, bo zapewne 
spodziewają się burzliwych czasów na rynku 
finansowym. Można je uznać za „sprytnych” 
graczy, którzy dobrze antycypują przyszłe zda-
rzenia i chcą mieć „polisę ubezpieczeniową”. 
Miło, że w tym gronie znajduje się NBP, który 
w ostatnich latach zwiększył znacząco zapa-
sy posiadanego kruszcu. Jednak, co ciekawe, 
można bankom centralnym zarzucić pewien 
rodzaj schizofrenii. Drukują na potęgę pieniądze 
fiducjarne, jednocześnie kupując złoto, czyli 
jednocześnie robią sobie (i nie tylko sobie) 
krzywdę, a z drugiej strony chcą się przed tą 
krzywdą zabezpieczyć.

Spójrzmy na szczegóły. W ostatnich latach, po 
kryzysie finansowym z 2008 roku, banki cen-
tralne powróciły do kupowania złota. W 2018 
roku zakupiły 656 ton tego kruszcu, najwięcej 
w ujęciu rocznym od 1971 roku – czyli od zawie-
szenia wymienialności dolara amerykańskiego 
na złoto – wynika z danych Światowej Rady 
Złota (World Gold Council, WGC). Rok później 

nabyły go niewiele mniej, bo 650 ton. W pan-
demicznym 2020 roku tempo zakupów nieco 
spadło – zakupiły 273 tony kruszcu, ale był to 
jedenasty rok z rzędu, w którym saldo rezerw 
złota banków centralnych rosło, jak zwracają 
uwagę analitycy WGC. W pierwszych czterech 
miesiącach 2021 roku banki centralne zakupi-
ły około 150-200 ton złota, z czego w samym 
kwietniu około 69 ton.

Co ciekawe, w zakupach złota przodują banki 
centralne z rynków wschodzących: węgierski, 
rosyjski, turecki. W marcu 2021 r. Narodowy 
Bank Węgier zakupił 63 tony złota, potrącając 
swoje rezerwy pod postacią tegoż kruszcu. Jego 
przedstawiciele stwierdzili, że jest to najważ-
niejsze aktywo rezerwowe, jakie bank centralny 
może mieć na bilansie. „Złoto nie jest obciążone 
ryzykiem kredytowym ani ryzykiem emitenta, 
więc wzmacnia zaufanie do kraju w każdym 
otoczeniu gospodarczym, co nadal czyni je 
jednym z najważniejszych aktywów rezerwo-
wych na świecie” – stwierdzili przedstawiciele 
węgierskiego banku centralnego.

Saldo zakupów złota przez banki centralne

Źródło: World Gold Council/US Global Investors
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Czemu banki centralne kupują złoto? Po pierw-
sze, jest to jedno z tradycyjnych aktywów re-
zerwowych, które niegdyś było podstawowym 
aktywem rezerwowym. Po drugie, w okresie 
wszelakiej maści kryzysów żółty kruszec zacho-
wuje się zazwyczaj bardzo dobrze – w sensie, 
jego cena wzrasta. Banki centralne przypo-
mniały sobie o tym zarówno podczas kryzysu 
finansowego w 2008 roku, jak i podczas pan-
demii w 2020 roku. 

Posiadanie w portfelu „bezpiecznej przystani”, 
która będzie się dobrze zachowywała w kryzy-

sie – oto jedna z najważniejszych kwestii dla 
banków centralnych w 2021 roku, jak wynika 
z „2021 Central Bank Gold Reserves Survey”, 
badania przeprowadzonego przez Światową 
Radę Złota. W tym roku aż 54% pytanych ban-
ków centralnych spodziewa się, że w ciągu 12 
miesięcy rezerwy złota w skarbcach powiększą 
się (przy czym w 2020 roku spodziewało się tego 
aż 75% ankietowanych). Trudno prognozować, 
że trend zakupów złota przez banki centralne 
szybko się skończy.

Jak ważne są wybrane czynniki dla banków centralnych w 2021 r.

Źródło: World Gold Council
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4. Skutki nowego (bez)ładu finansowego dla Polski

• Polskie instytucje publiczne powinny zli-
beralizować prawo oraz wprowadzać ulgi 
podatkowe dla dobra rozwoju krajowych 
fintechów i technologicznych innowacji.

• Rząd i NBP powinny podjąć śmiałe decy-
zje o stworzeniu e-złotego oraz zaakcep-
towaniu bitcoina jako legalnego środka 
płatniczego.

Na naszych oczach tworzy się więc nowy świa-
towy ład, a może raczej należałoby napisać – 
bezład finansowy. Dynamiczny rozwój nowych 
technologii w połączeniu z frywolną polityką 
pieniężną i fiskalną oraz występowaniem sil-
nych trendów - do których wszyscy gracze 
są zmuszeni jakoś się dostosować, ale żaden 
z nich nie ma mocy na tyle wielkiej, by im się 
przeciwstawić lub by nimi kierować – daje 
mieszankę piorunującą. Od dawna wszyscy 
ludzie biznesu znają powiedzonko, że wszystko 
jest zmianą, ale obecnie, w sektorze finan-
sowym, wszystko jest zmianą przebiegającą  
w błyskawicznym tempie, w sposób trudny 
nawet do obserwowania, a co dopiero do re-
agowania. Nawet międzynarodowe instytucje 
finansowe i banki centralne są zmuszone raczej 
do dostosowywania się do zmian, a nie są 
demiurgami te zmiany kreującymi.

Polska nie jest samotną wyspą. Jest włączona 
w „krwioobieg” światowej gospodarki i świato-
wych finansów. Nie jest co prawda członkiem 
strefy euro, ale należy do Unii Europejskiej. Na 
polskim rynku funkcjonuje wiele zagranicznych 
instytucji finansowych. Jest więc oczywiste, że 
obecnie zachodzące i nadchodzące w błyska-
wicznym tempie zmiany w systemie finanso-
wym będą znacząco odczuwalne w naszym 
kraju i Polska musi aktywnie zacząć zajmować 
pozycje, które pozwolą jej zabezpieczyć się  
i „ugrać” jak najwięcej.

4.1. Polska polityka pieniężna i nadzór
finansowy w nowej erze 

Zarówno NBP, jak i KNF, stoją przed wielki-
mi wyzwaniami w dobie przekształcania się 
światowego systemu finansowego. Oczywi-
ście, wyzwania te mają odmienny charakter.  
W przypadku NBP chodzi politykę pieniężną oraz  
w odniesieniu do pieniądza (czy wprowadzać 
cyfrowego złotego?). 

NBP stoi przed koniecznością walki z wysoką 
inflacją – taki ma mandat. Prawdopodobne 
jest jednak, że RPP będzie zwlekała z wchodze-
niem w cykl podwyżek stóp najdłużej, jak się da,  
z uwagi na chęć wspomagania gospodarki 
tanim pieniądzem oraz z uwagi na strach przed 
skutkami społeczno-politycznymi wzrostu kosz-
tów kredytów. Co prawda jakość kredytów  
w portfelach polskich banków jest dobra, ale 
pojawia się tutaj kwestia przyzwyczajenia ludzi 
do sytuacji malejących od dekad kosztów ob-
sługi zadłużenia: gdy koszty te zaczną rosnąć, 
może pojawić się powszechne niezadowolenie. 
Trudno też oszacować, jak bardzo może wzro-
snąć udział kredytów trudno obsługiwalnych 
w trakcie cyklu zdecydowanej podwyżki stóp, 
to będzie zależało od sytuacji w gospodarce. 
Jedno jest pewne – im dłużej będzie zwlekał NBP 
z podwyżkami, tym gwałtowniejsze zapewne 
będą one musiały być, i tym większe problemy 
natury ekonomicznej i społeczno-politycznej 
może to wywołać.

Z kolei brak prac nad e-złotym sprawia, że 
Polska oddaje walkowerem kwestię CBDC, a to 
może okazać się za 10 lat opłakane w skutkach. 
Zapewne będziemy wtedy zmuszeni przyjąć 
cyfrowe euro, by nie zostawać „z tyłu” za innymi 
gospodarkami „oliwionymi” cyfrowymi walu-
tami (zwolennicy spiskowych teorii rzekliby:  
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a może o to właśnie chodzi?). Oczywiście, cy-
frowe waluty narodowe dają bankowi central-
nemu i rządowi nowe sposoby na inwigilację 
obywateli – powiedzą ich przeciwnicy. Nie da 
się jednak nie odnieść wrażenia, że stworzenie 
CBDC, która gwarantowałaby prywatność, mo-
głoby być przełomem w historii Polski – posia-
dający taką cechę e-złoty mógłby zostać na-
szym towarem eksportowym na takiej zasadzie, 
jak jest nim np. frank szwajcarski dla Szwajcarii 
(wsparty niezwykle solidną gospodarką neu-
tralnego politycznie kraju w środku Europy).

W przypadku KNF pojawia się pytanie o podej-
ście ostrożnościowe do nowych technologii 
w finansach. Nie da się zatrzymać rewolucji 
technologicznej. Mądry regulator musi so-
bie zdawać z tego sprawę i działać tak, by  
z jednej strony mieć na uwadze dobro rynku  
i klientów, ale z drugiej, by nie stawać na dro-
dze rozpędzonego pociągu. KNF stoi na straży 
stabilności instytucji finansowych, a pośrednio 
także na straży dobra klientów (np. bezpieczeń-
stwa zgromadzonych przez nich środków), ale  
w obliczu szybko postępującej rewolucji tech-
nologicznej z pewnością polityka KNF powinna 
stać się bardziej elastyczna, nastawiona na 
kooperację z innymi urzędami, pilnującymi 
interesów konsumentów, bo w przyszłości 
problemem nie będzie raczej wypłacalność 
instytucji operujących na rynku finansowym, 

a bardziej ich zachowanie wobec klientów  
i posiadanych przez nich praw.

Wyzwania stojące przed NBP – wysoka
inflacja... 

W wyniku dynamicznego wzrostu cen surow-
ców i towarów, w całym pandemicznym i po-
st-pandemicznym świecie pojawił się dawno 
niewidziany problem – wysokiej inflacji. Tym-
czasem Narodowy Bank Polski w roku 2020 i 2021 
kontynuował super-luźną politykę pieniężną, 
w celu stymulowania gospodarki w obliczu 
pandemii. Robił tak pomimo pojawienia się 
relatywnie wysokiej inflacji. Po posiedzeniu RPP 
z dnia 8 lipca poinformował, że stopy pozosta-
ją na niezmienionym poziomie (stopa refe-
rencyjna wynosi 0,10% w skali rocznej) i że nie 
zmieni się również polityka skupu skarbowych 
papierów wartościowych w ramach operacji 
otwartego rynku.

Tymczasem w lipcu 2021 r., po raz pierwszy 
od dekady, stopa inflacji wyniosła 5% – czyli 
przekroczone zostały oczekiwania ekonomistów 
(4,7%). Poziom inflacji w Polsce od kilku miesięcy 
jest powyżej 3,5% – czyli górnej granicy odchyle-
nia od celu inflacyjnego. Inflacja jest w naszym 
kraju o wiele wyższa, niż w Czechach (2,8%)  
i już niemal tak samo wysoka, jak na Węgrzech 

Polska – stopa inflacji na tle stopy procentowej

Źródło: Trading Economics
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(5,3%) – a te kraje weszły już w cykl podwyżek 
stóp (zacieśniania polityki pieniężnej).

Czemu RPP nie podwyższa stóp? Prezes NBP 
Adam Glapiński po lipcowym posiedzeniu 
stwierdził, że nie można spieszyć się z pod-
wyżkami stóp, by nie zakłócać post-pande-
micznego ożywienia. Podkreślał także, że szczyt 
inflacji w Polsce mamy za sobą – mówił tak, bo 
w czerwcu stopa inflacji była na poziomie 4,4%, 
czyli niższym, niż w maju (4,7%). 

Czy skoro inflacja nie spada, można ocze-
kiwać zacieśniania polityki pieniężnej przez 
NBP? Zapewne tak. Ciekawym sygnałem to 
zwiastującym może być opinia członka RPP 
Łukasza Hardta, z artykułu pt. „Mity inflacyjne”35, 
opublikowanego na łamach „Rzeczpospolitej”: 

„Lipcowa projekcja inflacji NBP wskazuje na to, 
że do pierwszego kwartału 2022 r. włącznie 
inflacja będzie kształtowała się powyżej 3,5 
proc., a w horyzoncie projekcji, tj. do końca 
2023 r., dynamika cen nie tylko nie obniży się 
do 2,5 proc., ale ponownie zacznie zmierzać do 
górnego krańca przedziału odchyleń od celu  
z istotnym ryzykiem jego przekroczenia. Odej-
ście inflacji od celu nie jest więc czasowe  
i wymaga reakcji ze strony polityki pieniężnej”.

  
 …i digitalizacja walut narodowych 

Zwracaliśmy już uwagę w raporcie, że wraz 
z rozwojem tzw. kryptowalut banki centralne 
doszły do wniosku, że muszą wziąć sprawy 
w swoje ręce i stworzyć swoje własne waluty 
cyfrowe (CBDC). „Pieniądz cyfrowy banków 
centralnych będzie miał unikalne przewagi nad 
gotówką: ostateczność rozrachunku, płynność 
i integralność. Będzie środkiem płatniczym  
w zaawansowanym stadium rozwoju, odpo-
wiednim dla nowoczesnej gospodarki” – prze-
konują analitycy Banku Rozrachunków Mię-
dzynarodowych (BIS) w raporcie „CBDCs: an 
opportunity for the monetary system”. 

35 https://www.rp.pl/Opinie/308019947-Lukasz-Hardt-Mity-inflacyjne.html.
36 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/cbdc/cbdc.html.

Tymczasem polski bank centralny nie kwapi się 
z pracami nad cyfrowym złotym. „NBP uważnie 
monitoruje postęp prac w zakresie emisji CBDC 
na świecie, aby – w razie zaistnienia takiej po-
trzeby – móc podjąć stosowne działania także 
w Polsce” – stwierdził prof. Adam Glapiński, 
prezes NBP, w raporcie „Pieniądz cyfrowy banku 
centralnego”36. „Jak dotąd, NBP nie zidentyfi-
kował celu emisji cyfrowego złotego o charak-
terze systemowym ani szczególnych potrzeb 
konsumentów lub podmiotów gospodarczych, 
które nie mogłyby zostać zaspokojone przez 
dostawców usług płatniczych w Polsce, a jedy-
nie przez bank centralny w drodze wprowadze-
nia CBDC. Powściągliwość banku centralnego  
w tym temacie wynika również z braku podstaw 
prawnych dla wprowadzenia CBDC (zawartych 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Naro-
dowym Banku Polskim). Na obecnym etapie 
brak jest wyraźnych korzyści z wprowadze-
nia pieniądza cyfrowego banku centralnego  
w Polsce w stosunku do dostrzeganych ro-
dzajów ryzyka związanego z jego emisją dla 
gospodarki, obrotu pieniężnego i systemu fi-
nansowego. Aktualne stanowisko NBP w kwestii 
emisji CBDC może ulec modyfikacji, o ile zaist-
nieją czynniki (krajowe lub międzynarodowe) 
uzasadniające taką zmianę” – stwierdził prof. 
Glapiński. 

We wspomnianym raporcie NBP wskazał, że 
wartość pieniądza gotówkowego w obiegu  
w Polsce od wielu lat rośnie, czyli społeczeństwo 
uważa gotówkę za bardzo użyteczną. Poza tym 
systemy płatności elektronicznych zapewnia-
ją polskim konsumentom możliwość wyboru  
i zaspokajają ich potrzeby, więc „trudno jest 
wskazać oczywiste korzyści dla wprowadzenia 
CBDC w Polsce na obecnym etapie rozwoju 
polskiego systemu płatniczego” – wskazał NBP. 
Eksperci polskiego banku centralnego widzą 
sporo różnego rodzaju czynników ryzyka, zwią-
zanych z wprowadzaniem CBDC do obiegu. „Jak 
wynika z analiz przeprowadzonych dotychczas 
przez banki centralne państw rozwiniętych  
o sprawnie funkcjonujących systemach płatni-
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czych, brak jest jednoznacznych dowodów na 
to, że wprowadzenie CBDC będzie rozwiąza-
niem bardziej efektywnym i tańszym od obec-
nie istniejących (np. w odniesieniu do czasu 
i kosztów rozrachunku płatności i papierów 
wartościowych). Dotyczy to przede wszyst-
kim systemów płatności wysokokwotowych. 
W przypadku systemów płatności detalicz-
nych dochodzą dodatkowo poważne wyzwania 
związane ze zmianą roli banku centralnego  
w systemie bankowym, stabilnością finansową, 
prowadzeniem polityki pieniężnej oraz zmianą 
zakresu działalności, a także pojawieniem się 
nowych lub zwiększeniem się skali istniejących 
rodzajów ryzyka (np. dotyczących cyberbez-
pieczeństwa)” – przekonują eksperci NBP.

Tymczasem niektórzy wysoko postawieni lu-
dzie z polskiego rynku finansowego - jak np. 
dr Marek Dietl, prezes GPW - zwracają uwagę, 
że waluty cyfrowe to nowe narzędzie globalnej 
rywalizacji technologicznej i finansowej i Polska 
powinna zrobić wszystko, by nie tylko stworzyć 
cyfrowego złotego, ale też uczynić go jednym  
z naszych towarów eksportowych. Według Die-
tla37, globalne potęgi zmierzają do uzyskania 
przewagi w handlu międzynarodowym dzięki 
szybkiemu wprowadzeniu własnej cyfrowej 
waluty, a w tle odbywa się rozgrywka instytucji 
finansowych, których dotychczasowa pozycja 
może być zagrożona. Jego zdaniem, powsta-
nie CBDC należy rozważać w kategoriach racji 
stanu – gra toczy się o zachowanie suweren-
ności monetarnej i możliwości swobodnego 
prowadzenia polityki pieniężnej. 

Warto zwrócić uwagę, że nad CBDC pracuje nie 
tylko Unia Europejska, ale także nasi wschodni 
sąsiedzi: Ukraina czy Rosja. Co więcej, Ukraina 
niedawno uchwaliła prawo czyniące z e-hryw-
ny legalny środek płatniczy (i to na zapas, bo 
dopiero trwają prace nad tą walutą cyfrową, 
nie ma jej jeszcze w obrocie)38.

37 https://jagiellonski.pl/news/855/dietl_polska_staje_przed_wyborem_czy_przystapic_do_strefy_euro_czy_ 
 stworzyc_wlasna_cyfrowa_walute.
38 https://bitcoin.pl/ukraina-cbdc.
39 https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/crowdfunding.
40 Chodzi o projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, który ma 
 dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia 2020/1503, które w całej UE ustanawia jednakowe 
 zasady prowadzenia działalności w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego.

Wyzwania dla KNF – jak podchodzić do 
 „nieproszonych” gości? 

Komisja Nadzoru Finansowego staje przed 
takim samym wyzwaniem, jak zdecydowa-
na większość regulatorów na całym świecie. 
Jak ma podchodzić do „nieproszonych” gości, 
wchodzących na rynek finansowy z innych 
branż, szczególnie z branży technologicznej? 
Jak podchodzić do fintechów i Big Techów? Jak 
podchodzić do crowdfundingu i finansowania 
społecznościowego? Czy instytucje finansowe 
mogą używać sztucznej inteligencji do zarzą-
dzania portfelami inwestorów?

Jeśli chodzi o fintechy, to na stronie KNF czyta-
my, że „w zakresie wszelkiego rodzaju innowacji 
finansowych fundamentalne znaczenie ma 
bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań, dla-
tego bardzo ważne jest, aby rozwojowi rynku 
finansowego w obszarze technologii towarzy-
szył również wzrost rozwiązań zapewniających 
odpowiednie bezpieczeństwo oferowanych 
usług, tak aby nie podważyć zaufania klientów 
do rynku finansowego”. Od 2018 r. przy urzędzie 
KNF funkcjonuje tzw. piaskownica regulacyjna, 
która jest narzędziem do testowania nowych 
rozwiązań fintech zgodnie z przepisami prawa 
polskiego i unijnego. Podejście KNF do sektora 
fintech można więc określić jako umiarkowanie 
pozytywne.

Podobnie jest z crowdfundingiem, przynajmniej 
na razie. KNF obserwuje rynek crowdfundingu 
i edukuje uczestników rynku kapitałowego na 
jego temat39. Pytanie jednak jak zmieni się po-
dejście KNF po tym, jak zrealizują się zmiany 
w prawie40, wedle których portale i platformy 
zajmujące się internetowymi zbiórkami na 
cele biznesowe będą musiały podlegać pod 
KNF. Dziś portale crowdfundingowe opierają 
swoją działalność m.in. na ustawie o ofercie 
publicznej.
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Jeśli chodzi o Big Tech, to KNF zdaje się również 
być otwarty na nadejście nowej rzeczywistości. 

„W dłuższej perspektywie otwarta bankowość 
znacząco zmieni sektor bankowy i cały ry-
nek usług finansowych w Polsce. Aby sprostać 
nadchodzącym wyzwaniom, banki powinny 
skupiać się na rozwijaniu dodatkowych źródeł 
przychodów, tworząc nowe modele współpracy 
z fintechami i innymi partnerami […]. Nie należy 
również wykluczać potencjalnej współpracy 
banków z firmami z sektora BigTech, które po-
siadają bardzo dużą bazę klientów, ale może 
im brakować wiarygodnego źródła potwier-
dzającego tożsamość tych klientów, a w tej 
domenie od wielu lat specjalizują się banki” 

– czytamy w publikacji „Otwarta bankowość  
w świetle wymogów dyrektywy PSD2 – wy-
zwania i perspektywy rozwoju dla polskiego 
sektora FinTech”41. 

Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to KNF – tak 
jak większość regulatorów na całym świecie – 
dopiero przygotowuje podejście, w celu stwo-
rzenia w przyszłości ram i reguł regulacyjnych. 
Wyrazem tego może być np. opublikowanie na 
stronach KNF raportu Instytutu Alana Turinga 

„AI w usługach finansowych”42. 

41 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Otwarta%20bankowo%C5%9B%C4%87%20w%20%C5%9
 Bwietle%20wymog%C3%B3w%20dyrektywy%20PSD2_68605.pdf.
42 https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/aktualnosci?articleId=74187&p_id=18.

4.2. Polska polityka gospodarcza i fiskalna  
w nowej erze

Polska gospodarka i finanse państwa polskiego 
z pandemii wychodzą obronną ręką. Warto by 
to wykorzystać do stworzenia preferencyjnych 
warunków dla rozwoju polskiego sektora fintech. 
Niestety, istnieje realne zagrożenie, że dodatko-
we wpływy budżetowe pozyskane po wdrożeniu 
programu Polski Ład zostaną wykorzystane do 
prowadzenia hojnej polityki społecznej…

Gdy wgryziemy się w szczegóły, to sytuacja 
gospodarcza Polski po pandemii, w trakcie 
post-pandemicznego ożywienia, prezentuje się 
co najmniej dobrze, biorąc pod uwagę to, co 
działo się w krajowej i światowej gospodarce. 
Duża w tym zasługa faktu, iż polska gospodar-
ka jest dość mocno powiązana z gospodarką 
niemiecką, której geograficzna bliskość nie 
pozwoliła na załamanie się eksportu. Nadwyżka 
budżetowa w okresie od stycznia do czerwca 
2021 r. wyniosła 28 mld zł – poinformowało Mini-
sterstwo Finansów (dochody z VAT były wyższe 
o 23 mld zł r/r, a dochody z PIT – o 5 mld zł).

Saldo budżetu państwa polskiego

Źródło: PKO BP
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Wedle ekonomistów, perspektywy polskiej 
gospodarki i budżetu nie wyglądają źle,  
o ile nie pojawi się zmutowana wersja wirusa, 
która zmusi do ponownego wprowadzenia 
tzw. twardego lockdownu. Tempo wzrostu PKB  

w tym roku powinno wynieść około 5,4%, a dług 
publiczny co prawda może sięgnąć około 57,5%, 
podobnie jak w zeszłym roku, ale od przyszłego 
roku powinien zacząć spadać – mówią pro-
gnozy Centrum Analiz PKO BP.

Polska – dane makroekonomiczne i prognoza

Źródło: PKO BP

Warto więc zauważyć, że wysiłek w ramach 
polityki fiskalnej, jaki podjęły polskie władze  
w trakcie pandemii, nie wpłynął wybitnie ne-
gatywnie na stan finansów państwa, a dał 
relatywnie pozytywny efekt pod postacią sty-
mulacji gospodarki. Warto jednak zaznaczyć, że 
budżet wydatnie wspomógł NBP, przekazując 
8,8 mld zł wypracowanego zysku (o 1,4 mld zł 
więcej, niż rok temu).

W jaki sposób państwo polskie powinno zmie-
niać swoją politykę gospodarczą i fiskalną wo-
bec faktu ewolucji systemu finansowego? Jeśli 
chodzi o politykę budżetową, to od lat jest ona 

dość konserwatywna, jeśli chodzi o dopinanie 
budżetu, a nie zmienia się czegoś, co działa. 
Doskonale byłoby, gdyby budżet zamykał się 
nadwyżką, ale to wymagałoby całościowej 
rewolucji w finansach publicznych. Warto by-
łoby jednak, aby rządzący, zamiast atakować 
mikroprzedsiębiorców w ramach pomysłów 
zaproponowanych w tzw. Polskim Ładzie (wyż-
sze obciążenia dla JDG – jednoosobowych 
działalności gospodarczych) znaleźli sposób 
na efektywne opodatkowanie Big Techów  
(i innych wielkich przedsiębiorstw) działających 
na terenie Polski.
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Z drugiej strony, mile widziane byłyby kolejne 
ulgi podatkowe (czy też zachęty podatkowe) na 
rozpoczęcie działalności nowych podmiotów 
innowacyjnych z branży fintech. Jeśli chodzi  
o ulgi istniejące (ulga B+R, IP BOX) to – niestety – 
budzą one sporo wątpliwości interpretacyjnych. 
Być może właściwym krokiem będzie tutaj nowy 
pakiet ulg wspierających innowacje, przewidu-
jący m.in. ulgi na robotyzację czy zatrudnianie 
innowacyjnych pracowników43.

4.3. Polski producent i konsument w nowej erze 

Zachowania polskich producentów czy kon-
sumentów zdają się nie różnić zbytnio od 
zachowań firm i obywateli z innych państw 
europejskich. Polscy konsumenci pozytywnie 
przyjmują trend cyfryzacji i chcą korzystać  
z innowacyjnych usług finansowych z wyko-
rzystaniem zdalnych kanałów elektronicznych, 
głównie poprzez sieć internet i urządzenia mo-
bilne. Dowodów nie trzeba szukać daleko, wy-
starczy zobaczyć, jak łatwo przyjęła się u nas 
bankowość internetowa, która swego czasu 
była najnowocześniejsza na świecie, a także 
jak łatwo upowszechniają się płatności takie, 
jak BLIK itd.

Jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, to 
same firmy finansowe muszą dokładać sta-
rań, by konsumenci im ufali – dalsza cyfry-
zacja finansów wiedzie przez wzrost zaufania 
do branży finansowej (oraz do firm technolo-
gicznych oferujących usługi finansowe). Ważna 
jest też jakość usług – klienci w każdym wieku 
lubią wygodę.

Jeśli zaś chodzi o obecność producentów na 
rynku finansowym, to z jednej strony mile wi-
dziana byłaby polityka wspierania rozwoju cro-
wdfundingu, a z drugiej – polityka zachęcania 
polskich spółek do debiutów na parkiecie przy 
ul. Książęcej. Rozwój crowdfundingu nie musi 
odbywać się kosztem giełdy, to nie jest gra  
o sumie zerowej, bo różne podmioty potrzebują 
różnych dróg do osiągania swoich celów. 

43 https://ssw.solutions/pl/nowy-pakiet-ulg-podatkowych-wspierajacych-innowacje-w-procesie-prekonsultacji.

Jak rozwijać zarówno regulowany rynek kapi-
tałowy (giełdę), jak i crowdfunding? Jednym ze 
sposobów może być powiązanie crowdfundin-
gu z giełdą – czyli prawne ustalenie ścieżki roz-
woju firmy korzystającej z platformy crowdfun-
dingowej prowadzącej na NewConnect lub 
parkiet główny GPW. To rozwiązanie może być 
o tyle dobre z punktu widzenia kapitałodawców, 
że w dużej mierze gwarantowałoby im wyjście 
z inwestycji na płynnym rynku. Z drugiej strony, 
przydałyby się kolejne zachęty podatkowe dla 
potencjalnych emitentów – zarówno jeśli mowa 
o crowdfundingu, jak i giełdzie. Po trzecie, mile 
widziana byłaby mniejsza biurokracja – bo to 
jest jeden z czynników dość mocno zniechę-
cających spółki giełdowe do debiutów.

Pandemia przyspieszyła cyfryzację usług 
finansowych… 

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfryzację 
rynku usług finansowych, zarówno od strony 
biznesu, jak i samych konsumentów, którzy 
podczas lockdownu zaczęli w większym stopniu 
zdalnie zarządzać finansami osobistymi – prze-
konują autorzy raportu „Offline vs. online. Jak 
pandemia COVID-19 wpłynęła na finansowe 
nawyki Polaków” z Federacji Rozwoju Rynku 
Finansowego (FRRF). Co ciekawe, z badań wy-
nika, że najmniejszą skłonność do korzystania 
z internetowych finansów mają najstarsi (65+) 
oraz najmłodsi klienci. Największą zaś osoby 
urodzone w przedziale 1975-1995.

„Konsumenci wybierając kanał, przez który 
zrealizują daną usługę finansową, kierują się 
przede wszystkim ceną. Niewiele mniej ważną 
dla konsumentów kwestią jest bezpieczeństwo 
oraz zaufanie do danej metody kontaktu z in-
stytucją finansową – bankiem, firmą pożycz-
kową czy towarzystwem ubezpieczeniowym. 
Trzecim w kolejności kryterium, który brany jest 
pod uwagę przez konsumentów przy wyborze 
sposobu realizacji danej czynności finansowej, 
jest możliwość konsultacji i uzyskania pomocy” 

– wskazują eksperci FRRF.
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Wciąż jednak nie jest tak, że finanse mogą się 
w pełni przenieść do internetu, bo „nawet przy 
nieskomplikowanych operacjach, jak na przy-
kład założenie lokaty oszczędnościowej, wciąż 
więcej klientów wybierze się do oddziału ban-
kowego, niż skorzysta z rozwiązań cyfrowych 
(53% wskazań w stosunku do 44% odpowiedzi)” 

– mówią badania FRRF. Również w przypadku 
zakupu ubezpieczeń preferowanym sposobem 
jest podpisanie umowy u agenta (46%) lub  
w oddziale ubezpieczyciela (30%), a zakup 
przez internet jest dopiero na dalszej pozycji 
(27%). Również kredyty Polacy zaciągają jednak 
chętniej offline (jeśli kwota przekracza 50 tys. zł, 
71% wybierze się do okienka w banku).

 …i ożywiła rynek ofert publicznych

Jeśli chodzi o producentów, to firmy w ostatnich 
latach straciły zainteresowanie debiutami na 
giełdzie, a kierowały swoje kroki po finansowa-

44 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_oferty_publiczne_w_Polsce_w_2020_73256.pdf.

nie do banków (tani pieniądz) oraz w stronę 
rosnącego crowdfundingu - w 2020 r. za po-
średnictwem platform crowdfundingowych 
spółki zebrały od inwestorów prawie 77 mln 
zł, czyli o 125% więcej, niż w 2019 r., jak wynika  
z danych KNF44. Jednak pandemia ożywi-
ła znacznie rynek IPO – odbyło się 19 ofert  
w I połowie 2021 r., wobec 5 w analogicznym 
okresie ub.r. (wartość wyniosła 5,9 mld zł,  
z czego 5,4 mld zł to tylko dwie transakcje: IPO 
Pepco Group oraz Huuuge Games).

Warto tutaj wspomnieć o niezwykle ciekawej 
inicjatywie wspieranej przez GPW – chodzi  
o platformę Raisemana, czyli platformę cro-
wdfundingową, stworzoną przez spółki INC oraz 
Codeaddict. Umożliwia ona pozyskanie finan-
sowania na projekty związane z tzw. dziełami 
i dobrami cyfrowymi (gry, filmy) w zamian za 
udział w przychodach netto ze sprzedaży okre-
ślonego dobra. Platforma korzysta z technologii 
blockchain.
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Wartość i liczba ofert publicznych o charakterze gotówkowym w latach 2016–2020

Źródło: KNF

Wartość i liczba ofert na platformach crowdfundingowych w Polsce w latach 2018–2020

Źródło: KNF
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5. Polska w nowym (bez)ładzie finansowym

Panta rhei kai ouden menei
Heraklit

Po przybliżeniu stanu rynku finansowego 
po pandemii oraz przedstawieniu kierunku,  
w którym on zmierza, warto pokusić się o kilka 
rekomendacji dla rządu, regulatora, banku 
centralnego czy firm z sektora finansowego. 
To może i truizm, ale te wszystkie podmioty 
powinny pamiętać, że „wszystko płynie, nic 
nie stoi w miejscu” (jak mówił Heraklit), a już 
szczególnie po jednym z najdonioślejszych wy-
darzeń w historii światowej gospodarki – czyli 
pandemii COVID-19.

5.1. Rekomendacje dla rządu 

• Polski rząd powinien unikać eskalacji po-
ziomu zadłużenia krajowego. Prawdopo-
dobnie nadchodzą bardzo burzliwe czasy, 
a pandemia była tylko ich początkiem,  
a nie końcem. Im zdrowsze finanse pu-
bliczne, tym prościej będzie można przejść 
w miarę suchą stopą przez nadchodzą-
cą gospodarczo-finansowo-społeczną 
zawieruchę.

• Polski rząd powinien wspierać ulgami po-
datkowymi krajowe biznesy niebojące się 
sięgać po technologiczne innowacje. Fin-
techy, spółki korzystające z crowdfundingu, 
spółki planujące IPO na GPW – te wszystkie 
podmioty powinny być wspierane mądrą 
polityką fiskalną, w imię przygotowania 
polskiej gospodarki na wielkie zmiany 
technologiczne, które już jakiś czas trwa-
ją, ale nie jest wykluczone, że ich tempo 
nabierze przyspieszenia. Nie można „zostać 
na peronie”.

• COŚ EXTRA: gdyby polski rząd był odważny, 
poszedłby w ślady Salwadoru. Być może 
warto uczynić bitcoina legalnym środkiem 
płatniczym? Być może warto to zrobić także 
z innymi kryptowalutami? Cechy bitcoina 
i wielu innych cryptos sprawiają, że te cy-

frowe byty są nie do okiełznania, o ile nie 
wyłączy się w całym kraju internetu, a na 
to nie może sobie pozwolić żadna licząca 
się gospodarka. „Jeśli nie możesz z nimi 
wygrać, to się do nich przyłącz” – mówi 
stare przysłowie.

5.2. Rekomendacje dla regulatora 

• KNF powinien pamiętać, że nie da się za-
trzymać rewolucji technologicznej i jej 
wpływu na finanse. Polski regulator powi-
nien łaskawym okiem patrzeć zarówno na 
fintechy, jak i crowdfunding czy obecność 
Big Techów na polu finansów.

• Jednocześnie, KNF powinien pamiętać, że 
pośrednio odpowiada za dobro klientów, 
więc powinien intensyfikować współpra-
cę z urzędami czuwającymi bezpośrednio 
nad interesami klientów (UOKiK, Rzecznik 
Finansowy), bo w czasach coraz większe-
go wpływu nowoczesnych technologii na 
decyzje klientów potrzebne jest swoiste 
administracyjne joint-venture pracujące 
na rzecz ochrony praw konsumentów no-
woczesnych technologii, także finansowych.

• COŚ EXTRA: gdyby KNF chciał być odważ-
ny, wraz z ustawodawcą przygotowałby  
w ekspresowym tempie szereg zmian  
w prawie czyniących Polskę krajem naj-
bardziej przyjaznym kryptowalutom, finte-
chom czy platformom crowdfundingowym. 
Polska w kilka miesięcy, najdalej w kilka 
kwartałów, mogłaby przeskoczyć wiele wy-
żej rozwiniętych krajów w zakresie rozwoju  
i implementacji nowych technologii w fi-
nansach, co w dalszej przyszłości zaowoco-
wać by mogło dynamicznym przyspiesze-
niem PKB i widoczną zmianą jego struktury, 
jeśli chodzi o kontrybucję branżową.
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5.3. Rekomendacje dla banku centralnego 

• NBP nie reaguje we właściwy sposób na 
wysoką inflację – powodów może być kil-
ka, a nie jest rolą tej analizy zgadywanie. 
Pewne jest, że NBP powinien jak najszybciej 
rozpocząć cykl podwyżek stóp procento-
wych. Im dłużej będzie z tym zwlekał, tym 
bardziej „szokowe” podwyżki będzie musiał 
zastosować i tym większe problemy natury 
ekonomicznej i społeczno-politycznej może 
to wywołać.

• NBP powinien jak najszybciej rozpocząć 
prace nad e-złotym, czyli polską narodową 
walutą cyfrową. Najlepiej, by był to e-złoty 
gwarantujący prywatność – mógłby on 
stać się naszym towarem eksportowym, 
jak – per analogiam – frank dla Szwajcarii.

• NBP powinien nadal zwiększać rezerwy  
w złocie. Złoto w nadchodzących latach 
powinno odzyskać blask, w otoczeniu wy-
sokiej inflacji, która wydaje się nieunikniona. 

• COŚ EXTRA: gdyby NBP chciał być odważny, 
pozwoliłby na uznanie bitcoina za legalny 
środek płatniczy w Polsce, a następnie za-
kupiłby taką ilość tej kryptowaluty, by sta-
nowiła co najmniej kilka procent rezerw. Ten 
ruch pozwoliłby na wyprzedzenie innych 
banków centralnych i przyciągnięcie uwagi 
nieszablonowo myślących inwestorów i in-
nowacyjnego biznesu. Taki ruch pozwoliłby 
także przejść polskiemu bankowi central-
nemu do historii światowej bankowości.

5.4. Rekomendacje dla firm finansowych 

• Firmy finansowe muszą stawiać na rozwój 
w zakresie nowoczesnych technologii. Wy-
datki na IT i innowacje muszą rosnąć. Nie 
ma innej drogi. Kto się do technologicz-
nej rewolucji nie przystosuje, ten przegra,  
a może nawet gorzej – przestanie istnieć. 
Mowa tutaj o konieczności dużych wy-
datków na implementację rozwiązań np.  
z zakresu uczenia maszynowego (AI). Pol-
skie instytucje finansowe nie powinny się 
także bać stosowania rozwiązań typu DLT 
(blockchain) czy kryptowalut (przy czym 
dużo zależy tutaj od podejścia regulatora).

• Jednocześnie, instytucje finansowe mu-
szą starać się zwiększać poziom zaufania  
u klientów. Dalsza cyfryzacja finansów wie-
dzie przez wzrost zaufania do branży finan-
sowej, bo zaufanie jest dla klientów niemal 
tak ważne, jak cena produktu czy usłu-
gi. Tutaj warto wspomnieć o koniecznym 
wzroście wydatków na cyberbezpieczeń-
stwo – bo na zaufanie pracuje się wiele lat,  
a można je stracić w kilka minut, podczas 
ataku hakerskiego.

• Instytucje finansowe nie mogą patrzeć 
tylko na młodych klientów oraz tych w śred-
nim wieku. Wraz z procesem starzenia się 
społeczeństwa coraz więcej klientów będzie 
miało „srebrne” włosy. To oznacza, że pro-
dukty i usługi powinny być dostosowane 
również do ich gustu, potrzeb, umiejętności 
posługiwania się nowymi technologiami.
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