Brexit i fintech. Pierwsze Debaty Eksperckie Inwestorów za nami

Jak skorzystać na Brexicie? Gdzie szukać wyróżników dla Polski? Co z rodzimym fintechem? Czy
technologia zmieni finanse? Gośćmi dwóch pierwszych Debat Eksperckich Inwestorów telewizji
inwestorzy.tv byli przedstawiciele m.in. Microsoft Polska, S&P Global Ratings czy Haitong Bank.
16 maja 2017 roku odbyły się dwie pierwsze Debaty Eksperckie Inwestorów. W Centrum Inwestora w budynku
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie goście zaproszeni przez telewizję inwestorzy.tv omówili "Perspektywę
rozwoju polskiego rynku finansowego w kontekście Brexitu" oraz "Jaki wpływ na rozwój branży finansowej ma
fintech?". Całość transmitowana była na żywo w inwestorzy.tv.
Brexit, Brexit i… po Brexicie
Szok, zaskoczenie, gwałtowna, ale szybka i krótka reakcja rynku, słabszy funt, niższe stopy procentowe w Wielkiej
Brytanii. Mimo takiej spuścizny Brexitu, giełdy w Europie są obecnie na historycznych szczytach. - Ewidentnie nie

jest tak, że rynki dziś żyją Brexitem. Żeby ocenić jak wpłynął na europejską gospodarkę potrzebujemy kilku lat –
mówił dr Przemysław Kwiecień, Główny Ekonomista XTB.
W pierwszej debacie omówiono imponujący, mimo wszystko, poziom wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii, a także
zbliżające się twarde negocjacje brexitowe i ewentualne problemy natury budżetowej. Goście zastanawiali się, czy
czeka nas exodus firm z londyńskiego City i czy oraz w jaki sposób Warszawa ma szansę stać się beneficjentem
Brexitu.
W debacie udział wzięli: Marcin Petrykowski – Managing Director S&P Global Ratings, Ryszard Hermanowski –
Executive Director Haitong Bank, dr Przemysław Kwiecień – Główny Ekonomista XTB, Przemysław Andrzejak –
Prezes Zarządu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA.
Fintech. Jak technologia zmienia finanse?
Fintech to pojęcie odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki. W drugiej z debat goście zastanawiali się, czy
mamy obecnie dobry klimat dla tej innowacyjnej branży. Mówiono o realnej liczbie fintechów w Polsce, ich tempie
wzrostu oraz możliwościach i obopólnych korzyściach wynikających ze współpracy z bankami, a także o tym,
dlaczego w Polsce łatwiej jest rozwijać rozwiązania oparte na platformach mobilnych i online’owych.

- W Europie Zachodniej sektor bankowy wykorzystuje rozwiązania starsze od tych, które są w Polsce. Ta sytuacja
jest wynikiem tego, że nasz rynek bankowy budowaliśmy relatywnie niedawno – podkreślał Andrzej Sieradz,
Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Microsoft Polska.

W drugim spotkaniu udział wzięli: Andrzej Sieradz – Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Microsoft Polska, Sylwester
Janik – Senior Partner MCI Capital, Marcin Pasenik – Prezes Zarządu i założyciel invipay.com, Marek Bosak – Head
of Communinications Vivus Finance.
Kolejne Debaty przed nami
W cyklu Debat Eksperckich Inwestorów planowane są jeszcze: 30 maja 2017 – branża nieruchomości, 2/3 czerwca
2017 – branża gier komputerowych, debata wyjazdowa podczas konferencji WallStreet 21, 22 czerwca 2017 –
medycyna oraz telemedycyna, 28 września 2017 – branża technologiczna, 15 października 2017 – ubezpieczenia,
24 października 2017 – branża e-commerce.
Relacje na żywo z Debat Eksperckich Inwestorów można oglądać w inwestorzy.tv.

