
Dzięki technologii 
możemy dogonić 

najbogatsze kraje

Nowe technologie stymulują rozwój gospodarczy, są ser-
cem czwartej rewolucji przemysłowej opartej na automa-
tyzacji i robotyzacji. Jak by pan określił ich znaczenie: są 
kluczowe, a może kluczowe tylko dla określonych gałęzi 
przemysłu, natomiast inne mogą się bez nich obejść?

Mirosław Kamiński: Są tak bardzo ważne, że ich roz-
wój powinien stanowić nie tylko nasz podstawowy 
cel gospodarczy, lecz także polityczny. Jednym z na-
szych najważniejszych problemów jest relatywnie ni-
ska wydajność pracy. Nasza wydajność rośnie, ale 
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mierzona wielkością PKB per capita jest wciąż prawie 
trzykrotnie niższa od czołówki najbardziej rozwinię-
tych krajów, licząc w realnych pieniądzach. Niska wy-
dajność to niskie wynagrodzenie, a to z kolei powodu-
je odpływ naszych rodaków do pracy w krajach, gdzie 
mogą się realizować i zarabiać dużo lepiej. Jesteśmy 
krajem o największym drenażu mózgów. Ponad 
pół miliona Polaków po studiach mieszka i pracuje 
w innym kraju UE. To najwięcej spośród wszystkich 
państw Unii. Takie dane podaje raport na temat dre-
nażu mózgów, który przygotowano dla Europejskiego 
Komitetu Regionów. 

Jaki ma to związek z nowymi technologiami?
Według mnie najważniejszym z negatywnym skut-
ków drenażu jest obniżanie się naszego potencjału 
intelektualnego, a przez to brak lub znaczne spowol-
nienie wzrostu wydajności i naszego rozwoju cywi-
lizacyjnego. Zwłaszcza że na miejsce wysoko wy-
kształconych rodaków nie jesteśmy w stanie ściągnąć 
równie wykształconych imigrantów. Z wiadomych 
względów ci wykształceni wolą się udać do krajów 
lepiej rozwiniętych. Za tym oczywiście idą obniżenie 
średniej wydajności pracy, brak wzrostu wynagro-
dzeń i poziomu życia, mniejsze wpływy podatkowe, 
niższa innowacyjność.

My tracimy, ale inni zyskują…
Zyskują te kraje, do których wyjeżdżają nasi wy-
kształceni rodacy. Nie ulega wątpliwości, że bogac-
two narodów bierze się z pracy. Nasz kraj mocno traci 
w momencie, w którym po poniesieniu niemałych wy-
datków na wykształcenie w Polsce nasz rodak buduje 
bogactwo i przynosi przychody budżetowe w Niem-
czech czy w Anglii. Według mnie jedyną szansą na 
odwrócenie tego trendu jest rozwój i wykorzystanie 
technologii w naszej gospodarce. Tylko dzięki niej je-
steśmy w stanie dogonić najbogatsze kraje. 

Jest aż tak ważna? Czy to zjawisko niespotykane do tej 
pory na tak wielką skalę?

Obecnie mamy do czynienia z ogromnymi zmianami 
zachodzącymi w światowej gospodarce właśnie dzięki 
technologii i możliwości jej wykorzystania. Jeśli zdamy 
sobie sprawę z tego, że ok. 90 proc. wszystkich danych, 
jakie znajdują się obecnie w sieci, znalazło się tam 
w ciągu ostatnich dwóch lat, zobaczymy, z jak wielką 
skalą zmian i wyzwań mamy teraz do czynienia.

Takie wyzwania stworzyła czwarta rewolucja przemysło-
wa, która rzeczywiście zmienia nie tylko gospodarkę, lecz 
również otoczenie człowieka… Z czego to wynika?

Z jej skali. Rewolucja ta polega na masowym wyko-
rzystaniu technologii informatycznych przy wyko-
rzystaniu internetu do tworzenia systemów i sieci, 
które integrują ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszy-

nami, pozwalając na dostęp do informacji i danych 
w dowolnym miejscu oraz czasie. To z kolei pozwala 
na wykorzystanie tych informacji i ich przetwarzanie 
w czasie rzeczywistym, dając przedsiębiorstwom nie-
osiągalną do tej pory elastyczność i celność działania, 
a przez to wyższą konkurencyjność. 

Jak pan sądzi, jakie znaczenie mają te zmiany dla polskiej 
gospodarki?

Stwarzają szansę na zmianę naszego status quo i wy-
bicie się na jej lidera. Musimy jedynie odpowiednio 
ją wykorzystać. A jestem przekonany, że możemy, bo 
polscy programiści oraz polskie technologie są nad 
wyraz cenieni na arenie międzynarodowej. Nasi de-
weloperzy to jedni z najlepszych na świecie. Już dziś 
tworzą technologie sprzedawane największym, glo-
balnym firmom. Zagraniczne korporacje zacierają 
ręce, ponieważ mają dobrą amunicję – wysoki kapi-
tał. Chcą podkradać polskich specjalistów przez ofe-
rowanie im wysokich wynagrodzeń i pracy zdalnej. 
Musimy zrobić wszystko, aby w tej walce wygrać i za-
trzymać ten kapitał, który sami wypracowaliśmy, aby 
budował nasze bogactwo.

Jakie jest miejsce banków w dokonującej się rewolucji 
technologicznej? Podążają za zmianami, a może je wręcz 
kreują? 

Przede wszystkim banki odgrywają ogromną rolę 
w gospodarce i generują dużą część PKB. W Polsce 
udział banków nie jest tak duży jak w Irlandii, gdzie 
sektor bankowo-finansowy generuje ok. 70 proc 
PKB. Mimo dość wysokiej efektywności naszych 
banków nadal mamy potencjał wzrostu. Oczywiście 
banki mogą i powinny znaleźć sposób na wspieranie 
rozwoju technologicznego poprzez odpowiednie na-
rzędzia finansowania. Gdyby wspierane były jeszcze 
przez instytucje państwowe w zakresie gwarancji, 
byłoby to dodatkowym atutem. Jestem przekona-
ny, że mimo ryzyk związanych z inwestowaniem 
w technologię to ogromnie opłacalne i przynosi re-
alny wzrost wartości w długim okresie.

Kluczem w nowoczesnej 
bankowości, „Bankowości 4.0”, 

będzie odpowiednia technologia, 
która zapewni bezpieczeństwo oraz 

integrację z wieloma systemami banku, 
aby dostarczać proste i szybkie usługi
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Same banki też stoją przed wyzwaniami związanymi z no-
wymi technologiami. 

Wyzwania są podobne jak wszędzie, czyli jak pora-
dzić sobie z nawałem informacji. Jak dotrzeć do od-
powiednich danych, a kiedy już to się uda, co z nimi 
zrobić, jak je analizować… Z pewnością musimy dą-
żyć do dalszej automatyzacji procesów tam, gdzie tyl-
ko to możliwe. Klasycznym przykładem jest proces 
podejmowania decyzji kredytowych. Jestem przeko-
nany, że większość nich może się obyć bez udziału 
człowieka. Dzięki systemom umożliwiającym zbiera-
nie i analizę danych, także tych nieustrukturyzowa-
nych, jesteśmy w stanie analizować i wyciągać wnio-
ski z wszystkiego, co nas otacza, również z mediów 
społecznościowych czy z Internetu Rzeczy. Big Data 
oraz Business Intelligence już takie możliwości dają. 
Jeśli dodamy do tego systemy sztucznej inteligencji 
i złączymy wszystko w sieć za pomocą internetu, 
otrzymamy narzędzie spełniające wymogi obecnej 
rewolucji. 

No dobrze, ale co z jakością danych wejściowych – co, jeśli 
te dane są błędne? 

Tutaj kłaniają się technologia Big Data oraz Business 
Intelligence, czyli mechanizmy analizy, które już te-
raz są w stanie automatycznie wyłapać wszelkie ano-
malie i zaburzenia danych. Istnieją już systemy, które 
wykorzystują te mechanizmy do wykrywania nad-
użyć w tym procesie, tzw. fraud prevention. Jednym 
słowem, już nie tylko zbieramy dane i odpowiednio je 
prezentujemy, aby można było podejmować „ludzkie 
decyzje”. Nawet nie podpowiadamy, jakie te decyzje 
mogą być i jakie przyniosą skutki (tzw. what if). My 
już teraz uczymy systemy i maszyny, aby podejmo-
wały decyzje za nas. Uzyskujemy dzięki temu efek-
tywność, a ponadto wyjątkową jakość podejmowa-
nych decyzji bez naleciałości subiektywnej oceny 
człowieka.

Proces kredytowy to jedno, ale mamy do czynienia z mnó-
stwem procesów wewnętrznych w banku, z tzw. back offi-
ce, które również nie wymagają działań człowieka.

Jeśli chodzi o procesy obsługi klienta, tzw. front of-
fice, również musimy je wspierać technologią tam, 
gdzie są potrzebne analiza wielu danych i podej-
mowanie szybkich decyzji. Przykładem może być 
analiza zachowań klienta i dobieranie dla niego 
oferty z szerokiego zakresu usług banku. Tutaj kła-
niają się zaawansowane systemy zarządzania rela-
cjami z klientem (CRM). Oczywiście nie zastąpi to 
kontaktu osobistego i osobistych relacji pomiędzy 
bankierem a klientem. Wciąż kluczowe są zaufanie 
i pewność, że jesteśmy traktowani indywidualnie, 
a system jest wsparciem. Choć zmienia się też sposób 
tego kontaktu. Kiedyś były to głównie wizyty w od-
dziale banku, potem infolinie, wiadomości elektro-

niczne, a obecnie coraz więcej kontaktu odbywa się 
poprzez wewnętrzne czaty lub komunikatory. 

Przy całym nawale informacji mamy kolejną tendencję 
– dążenie do prostoty obsługi i dostępu. Jak sobie z tym 
radzą polskie banki?

Zrobiły już dużo w zakresie bankowości interneto-
wej i mobilnej, ale jestem przekonany, że to dopiero 
początek. Obecnie bankowanie musi być dostępne 
wszędzie i na każdym urządzeniu. Musi być pro-
ste, a jednocześnie bezpieczne oraz bardzo szybkie. 
Kluczem w nowoczesnej bankowości, którą może-
my nazwać „Bankowością 4.0”, będzie odpowiednia 
technologia, która zapewni bezpieczeństwo oraz in-
tegrację z wieloma systemami banku, aby dostarczać 
proste i szybkie usługi. Przewiduję wykorzystanie 
wszelkich biometrycznych form identyfikacji użyt-
kownika: odciski palców, skany źrenic, rozpoznawa-
nie głosu. Sama funkcja rozpoznawania głosu, czyli 
voice recognition, zapewne wyprze wszelkie inne 
formy wprowadzania pierwotnych danych do syste-
mu. Czyli tutaj kluczem do sukcesu będzie odpowied-
ni interfejs użytkownika. Im prostszy, im łatwiejszy 
w obsłudze i bardziej intuicyjny, tym chętniej będzie-
my korzystać z usług właśnie takiego banku.

Z jednej strony bank musi analizować i poszukiwać tech-
nologii, aby wspierały jego procesy w nowoczesnej ban-
kowości tak, by sprostać wymogom klientów i oczekiwa-
niom banku. Czasem jednak to bank musi się dostosować 
do dostępnej technologii. 

Dobrym przykładem może być technologia block-
chain. Powstała ona poza bankami i zaistniała dzięki 
kryptowalutom. Pokazuje ona, że są możliwe maso-
we, bezpieczne, transgraniczne płatności w czasie 
rzeczywistym i przy niskich kosztach. Jak zareagują 
na to banki? Jak wpłynie to na rozwój usług banko-
wych? Dużo zależy od regulacji. Myślę, że nie jest 
możliwe wiarygodne przepowiedzenie przyszłości, 
jednak jest pewne, że banki będą musiały się zmie-
rzyć z tą technologią i jej wykorzystaniem.

Zmiany są bardzo dynamiczne, wyścig jest zacięty. Jakie 
banki maję szansę na zwycięstwo?

Te, które będą najszybciej reagowały na zmiany i na 
pojawiające się wyzwania oraz technologie. Jeżeli 
wygrają, będą liderami przez wiele lat. To wyma-
ga otwarcia na wiedzę spoza branży i współpracę 
z branżą fintech.  

InfoConsulting jest międzynarodową firmą z polskim kapitałem 
specjalizującą się m.in. we wdrożeniach systemów klasy ERP, 

Business Intelligence, konsultingu, analizach biznesowych. Spółka 
dostarcza przedsiębiorstwom z Polski, Czech, ze Słowacji i z Węgier 

zaawansowane rozwiązania IT, wspierające procesy zarządcze.
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