
NR 9 ( 203  )           wrzesień 2009 CENA 19 zł (w tym VAT 7 proc.) NUMER INDEKSU 322628 | ISSN 1230-9125

9

2

0

0

9

M
IE

S
IĘ

C
Z

N
IK

 F
IN

A
N

S
O

W
Y

 B
A

N
K

nr 9
 (2

0
3

) w
rzesień 2

0
0
9
 

M I E S I Ę C Z N I K  F I N A N S O W YM I E S I Ę C Z N I K  F I N A N S O W Y

RaportspecjalnyZarządzanie 
ryzykiem 

i skuteczna 
windykacja

LEADER w bankach 
Dopiero teraz pojawiła się szansa 

na prawdziwy przełom, bo uruchamiane 
są pieniądze  na lata 2009–2013. 
Skorzystać mogą na tym banki, 

także spółdzielcze.   

Loża komentatorów 
„Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji 

Kredytowej” powinien ożywić rynek 
bankowy i wzmocnić gospodarkę.  

Eksperci  upatrują  w tej inicjatywie NBP 
i KZBS dużą szansę dla rynku. 

„System” dobry 
na każdy kryzys 

Związki zawodowe na ogół nie spełniają 
oczekiwań bankowców niższego 

szczebla. Istnieje jednak rozwiązanie, 
które poprawi komunikację 

góra – dół w banku.  www.miesiecznikbank.pl

GospodarkaGospodarka
elektroniczna      
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OD REDAKTORA
Czas zmian  ...................................................4
Robert Azembski

KRONIKA
Wydarzenia z rynku finansowego 
– lipiec-sierpień 2009 .............................. 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
Czy „Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredy-
towej” spowoduje ożywienie działalności 
banków w Polsce? ....................................6–7
Odpowiadają: Krzysztof Kluza (Bank BGK, 
Szkoła Główna Handlowa), Paweł Majtkowski 
(FINAMO SA), Marek Rogalski (Dom Maklerski 
BOŚ SA), Sebastian Stolorz (Bank Światowy), 
Dariusz Winek (Bank BGŻ SA), Jacek Wiśniew-
ski (Raiffeisen Bank Polska SA).

ROZMOWA W „BANKU”
Wielka prywatyzacja ............................... 8–9
Spowolnienie gospodarcze oraz światowy kryzys 
podkreślają znaczenie prywatyzacji. To ona 
i przekształcenia własnościowe, a w konsekwen-
cji własność prywatna, są często najlepszym 
sposobem na przetrwanie i wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej firmy.
Rozmowa z Adamem Leszkiewiczem, pod-
sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa

TEMAT NUMERU: 
GOSPODARKA ELEKTRONICZNA 
Odejść od gotówki ...............................10–12
Rodząca się w bólach gospodarka 
elektroniczna uważana jest za najbardziej 
perspektywiczną koncepcję rozwoju gospo-
darczego. Daje firmom szansę na zwiększenie 
konkurencyjności, innowacyjności oraz 
efektywności na rynku, ograniczając szarą strefę.
Robert Azembski
Rafał Katarzyński

Silni, zwarci i gotowi ............................14–15
Podejmują ryzyko kredytowania. Sprawnie 
rozdzielają środki unijne. Banki spółdzielcze 

nie odbiegają jakością obsługi i produktów od 
banków spółek akcyjnych. Coraz większą wagę 
przywiązują też do rozwoju bankowości elektro-
nicznej, sieci bankomatów oraz kart płatniczych. 
Rozmowa z Jerzym Różyńskim, prezesem Kra-
jowego Związku Banków Spółdzielczych

Ujawnić szarą strefę ...................................16
Państwo nie dysponuje danymi dotyczącymi 
szarej strefy. I traci mnóstwo pieniędzy, choćb  y 
wypłacając zasiłki tym, którzy w rzeczywistości 
pracują i osiągają dochody. A przecież dane 
można by było szybko zweryfikować, gdyby 
istniał jednolity system informatyczny.
Janusz Grobicki

Świat banków jest mi bliski .................21–23
Sylwetka Zbigniewa Jagiełły, prezesa Pioneer 
Pekao TFI oraz Pioneer Pekao Investment 
Management SA.

Wizerunek banku a etyka 
relacji z klientami ................................ 24–25
W jaki, właściwy sposób banki komercyj-
ne powinny budować i utrzymywać relacje 
z klientami? Na to pytanie odpowiadają: Jacek 
Bartkiewicz, prezes Banku BGŻ SA; Jan Krzysz-
tof Bielecki, prezes Banku Pekao SA; Jarosław 
Dąbrowski, prezes Banku DnB NORD Polska SA; 
Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku SA; 
Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodnie-
go WBK; Maciej Stańczuk, prezes WestLB Bank 
Polska SA; Józef Wancer, prezes Banku BPH.

„System” dobry 
na każdy kryzys ................................... 26–28
Najlepsze miejsce pracy to takie, gdy pracownicy 
każdego szczebla w banku potwierdzają, że na 
co dzień przestrzegane są takie wartości, jak: 
zaufanie do kadry menedżerskiej, szacunek, 
sprawiedliwość, poczucie dumy i współpraca.
Rozmowa z Adamem Grzybowskim, ekonomistą, 
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dziennikarzem, doradcą ds. PR w firmach i spół-
kach finansowych, redaktorem portalu im.org.pl

Portfelowe gwarancje dla banków ......... 29
Funkcjonujący w ramach programów ramowych 
UE system poręczeń umożliwia zabezpieczenie 
części ryzyka ponoszonego przez banki, związa-
nego z transakcjami finansowymi zawieranymi 
z małymi i średnimi firmami.
Magdalena Małachowska

LEADER w bankach ............................. 30–31
Całkowitą wartość projektów inicjatywy 
LEADER w latach 2007–2013 szacuje się na ponad 
1,2 mld euro. Z tego ok. 80 proc. stanowią środki 
publiczne, a wkład prywatny wyniesie ok. 403 mln. 
Banki uczestniczące w niej mogą więc sporo zyskać.
Arkadiusz Lewicki

Sposób na kryzys 
dla partnerów ...................................... 32–33
Wymuszone przez spowolnienie oszczędności 
zweryfikowały ekspansywne plany związane 
z rozwojem bankowych sieci oddziałów wła-
snych. Nie można tego powiedzieć o sieciach 
bankowych placówek partnerskich – te bowiem 
nadal rozwijają się bardzo szybko.
Krzysztof Waliszewski

Przywileje dla banków ........................34–35
Bez względu na to, w jakiej fazie 
wychodzenia z zapaści znajduje się gospodarka 
USA, proces ożywienia bez przeprowadzenia 
reform nie potrwa długo. Po kilku miesiącach 
może rozpocząć się kolejna recesja. Kto wie, 
czy nie gorsza od ostatniej. 
Jan M Fijor

RAPORT SPECJALNY: 
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
I SKUTECZNA WINDYKACJA
Duży może więcej ...............................42–44
Do fuzji – z jakimi mamy obecnie do czynienia 
– banki powinny się dobrze przygotować. Wtedy 
cały proces przebiegnie pomyślnie. Nie ucierpią 
ani instytucje, ani ich klienci. O tych ostatnich 
trzeba dziś dbać szczególnie.
Mieczysław T. Starkowski

Europejskie Ramy Kwalifikacyjne ......45–47
Podniesienie kwalifikacji pracowników oraz 
dopasowanie ich profilu i poziomu do wymagań 
zmieniającego się rynku pracy powinno być 
priorytetem działań antykryzysowych. Tylko 
wtedy UE może stać się najbardziej na świecie 
konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy.
Mariola Szymańska-Koszczyc

Dobre prawo podstawą 
bezpieczeństwa ................................... 48–51
Bez właściwej polityki dotyczącej ryzyka, prze-
jawiającej się m.in. w implementacji rozmaitych 

norm ostrożnościowych, niemożliwe jest efek-
tywne zarządzanie bankiem. Lepiej, by klienci 
nie utracili doń zaufania – mogą bowiem zacząć 
wycofywać swoje środki.
Beata M. Paxford

Trzeba zastosować nowe 
instrumenty oceny ryzyka 
płynności .............................................. 52–53
Nikt nie przewidział, że posucha na rynku 
międzybankowym spowoduje tak ostrą walkę 
konkurencyjną o depozyty klientów. A i tego, 
że ich cena osiągnie koszty również o 2 proc. 
przewyższające stawki bazowe. 
Tomasz Tarczyński

Nowe wytyczne ...................................54–57
Poziom tolerancji na ryzyko płynności powinien 
on brać pod uwagę sytuację finansową banku, 
możliwości pozyskania finansowania oraz być 
odpowiedni zarówno do czasów normalnej 
działalności, jak i warunków kryzysowych.
Michał Oleszko

Zarządzanie ryzykiem 
podatkowym ........................................ 60–61
Obecne przepisy podatkowe odnoszą się wy-
łącznie do tradycyjnych produktów bankowych – 
pożyczek, kredytów oraz gwarancji. W stosunku 
do pozostałych trzeba stosować analogie, a to 
niestety wywołuje niepewność i zwiększa ryzyko 
zarządzania podatkami.
Sylwester Grochowina

Zarządzać wierzytelnościami 
nie znaczy tylko je ściągać .................. 62–65
Dobrze skonstruowany proces obsługi wierzy-
telności powinien być osadzony w czasie w taki 
sposób, by obejmował wszystkie etapy życia 
wierzytelności: począwszy od etapu przed 
wystawieniem faktury, aż po ten następujący po 
dacie przedawnienia. 

Outsourcing, który procentuje ..........66–68
Mówiąc o relacjach banku i przedsiębiorstwa  
zarządzającego wierzytelnościami, nie można 
zapomnieć o zaufaniu. Zdobywa się je w czasie 
długotrwałej, rzetelniej i uczciwej współpracy. 
Wypracować jest je niezwykle trudno. Utracić 
– niewiarygodnie łatwo.
Mieczysław T. Starkowski

ODGŁOSY – SPOJRZENIA
NUK c.d. .......................................................74
Jan K. Solarz

O mądrości po szkodzie .............................75
Marek Urbaniak

Siedem patyków, 
czyli ostatni naiwni ............................. 76–77
Pieniądz w epoce Starszych Panów 
był miarą stosunku do otaczającego świata. 
Gardzili nimi artyści i narzekali na ich brak. 
Wstydzili się ich wszyscy pozostali, głosząc 
wszem i wobec, że żyją powietrzem. 
A przecież i tak każdy za nim gonił.
Przemysław Wiśniewski

Z prasy krajowej .................................. 78–79
Jan Czapczyński
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Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Produkt krajowy brutto nie wyrówna-
ny sezonowo (w cenach stałych średniorocz-
nych roku poprzedniego) wzrósł w II kw. br. 
o 1,1 proc. r/r wobec 0,8 proc. w poprzed-
nim, w całym pierwszym półroczu zwiększył 
się o 1,0 proc. r/r.

 Prezydent podpisał ustawę antykryzyso-
wą. Zgodnie z nią, aby firma mogła skorzystać 
z pomocy publicznej, spadek jej przychodów 
musi osiągnąć 25 proc. w ciągu trzech miesię-
cy. Przedsiębiorca, który skorzystał z pomocy 
publicznej po 1 lutego 2009 r., będzie objęty 
ustawą dopiero po 12 miesiącach.

 BGK podpisał umowy z 19 bankami komer-
cyjnymi, uruchamiając tym samym system po-
ręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządo-
wego programu „Wspieranie przedsiębiorczo-
ści z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego”. Dotyczą one 
poręczeń kredytów udzielanych w trybie indy-
widualnym. Poręczenia i gwarancje mają obej-
mować maksimum 80 proc. wartości kredytu.

 W lipcu dług z tytułu kredytów waluto-
wych wzrósł zaledwie o 241 mln zł, a stan za-
dłużenia z tytułu kredytów w złotych wzrósł 
o 1,8 mld zł, bo głównie w ten sposób są fi-
nansowane obecnie zakupy nieruchomości. 
Niższa wartość kredytu w przeliczeniu na złote 
w niektórych przypadkach odblokowuje ewen-
tualną sprzedaż mieszkania.

 Wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie go-
spodarczym (BOG) spadł do poziomu 1,44 
pkt. w lipcu i był o 2,37 pkt. niższy niż w mar-
cu tego roku – poinformowali przedstawicie-
le InfoMonitora Biura Informacji Gospodar-
czej. W grupie przedsiębiorców zaobserwowa-
no największy spadek (o 5,52 pkt. w stosun-
ku do marca) do poziomu -4,08 pkt., w przy-
padku dostawców usług finansowych zanoto-
wano minimalny wzrost (o 0,02 pkt.) do po-
ziomu 0,08 pkt., a w przypadku dostawców 
usług masowych spadek o 1,92 pkt. do pozio-
mu 8,01 pkt.

 Sejm znowelizował ustawę budżetową 
na 2009 r. Przewiduje ona m.in. wzrost deficytu 
z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł. Tegoroczne wpły-
wy do budżetu mają wynieść 272,9 mld zł, a nie 
ponad 303 mld zł, jak wcześniej planowano.

 W I kw. br. nastąpiło wyraźne pogorsze-
nie wyników finansowych sektora bankowego 
w porównaniu z tym okresem roku poprzed-
niego. Wynik finansowy brutto obniżył się 
o 49,3 proc., a netto o 49,8 proc. Do 22 (z 12) 
wzrosła liczba banków, które poniosły stra-
tę netto. Depozyty ogółem osiągnęły wartość 
569,9 mld zł, w tym depozyty sektora niefinan-
sowego stanowiły 89,8 proc. (511,5 mld zł – 
wzrost o 18,6 proc.) – podał GUS. Poinformo-
wał też, że w końcu marca 2009 r. działalność 
prowadziło 70 banków komercyjnych, czyli o 6 
więcej, niż rok wcześniej, w tym 60 z przewagą 
kapitału zagranicznego lub całkowicie należą-
cych do zagranicznych akcjonariuszy. Funkcjo-
nowało też 579 banków spółdzielczych.

PRODUKTY

 Wdrożono Nowy System Depozytowo-Ro-
zliczeniowy (NSDR). Uczestnicy KDPW mogą 
też korzystać z nowego systemu wymiany da-
nych (SWI) oraz depozytowo-rozliczeniowe-
go. Polski rynek kapitałowy otrzymał nowocze-
sny system gwarantujący bezpieczeństwo i nie-
zawodność. Wszyscy uczestnicy KDPW zgłosi-
li gotowość do wdrożenia NSDR, dlatego też, 
w trakcie ostatniego etapu, nikt nie wykorzy-
stywał procedury tymczasowego dostępu.

 W Banku Gospodarstwa Krajowego do-
stępny jest Pakiet Unijny – kompleksowy pa-
kiet produktów i usług bankowych niezbęd-
nych przy realizacji projektów współfinanso-
wanych z budżetu Unii Europejskiej. Nowy pro-
dukt adresowany jest do przedsiębiorców i JST 
realizujących projekty z wykorzystaniem środ-
ków unijnych.

TRANSAKCJE

 Europejski Fundusz Leasingowy podpi-
sał umowę z Europejskim Bankiem Odbudo-

N o cóż, minister finansów Jacek Rostow-
ski, z czym się zgadza większość ekspertów, 

zdecydowanie nie doszacował przyszłorocznego 
defi cytu budżetowego. Oczywiście korekty można 
było i należało się spodziewać (pisał o tym również 
i to już wiele miesięcy temu na naszych łamach 
prof. Stanisław Gomułka). Gwoli sprawiedliwo-
ści należy zauważyć, że przecież jesienią ubiegłego 
roku minister delikatnie przebąkiwał, że nie wy-
klucza w przyszłości zmiany ustawy budżetowej. 
Ale nikt raczej nie spodziewał się, że ta zmiana bę-
dzie aż tak głęboka. Dziura budżetowa w wysokości 
52,5 mld złotych (a może i wyższa) niebezpiecznie 
zbliża się do nieprzekraczalnego, bezpiecznego po-
ziomu 55 proc. PKB. Zmiany tak dużej nikt się tego 
raczej nie spodziewał, tym bardziej że rząd prowa-
dził i w sumie nadal prowadzi propagandę gospo-
darczego sukcesu. Nie wiadomo, czy powiedzie się 
zakładane sfi nansowanie tego defi cytu na drodze 
przede wszystkim pozyskania dochodów z pry-
watyzacji, które rząd przyjął na lata 2009 i 2010 
na poziomie 28–29 mld zł. Zatem nie wiadomo, czy 
ostatecznie nie skończy się klasycznie: na podwyżce 
podatków czy powiększeniu długu wewnętrznego 
(bądź zewnętrznego) lub na jednym i drugim w ja-
kiejś mierze jednocześnie.
W dobie zmian również i ja chciałbym – po blisko 
7 latach nieprzerwanej pracy – pożegnać się z Pań-
stwem na stanowisku redaktora naczelnego „BAN-
KU”. Udało nam się razem wiele i nie bez trudno-
ści wypracować, lokując „BANK” w wysokiej półce 
poważanych mediów traktujących o bankowości, 
finansach i gospodarce. Za to wspólne działanie 
serdecznie dziękuje, i to nie tylko pracownikom re-
dakcji, ale także współpracownikom i przyjaciołom 
pisma, wszystkim autorom, ale także partnerom 
reklamowym, Radzie Programowej, Wydawcy oraz 
oczywiście ZBP z jego Prezesem na czele. Szczerze 
życzę nowemu redaktorowi naczelnemu, aby uda-
ło się z sukcesem wprowadzić nie tylko słuszne, 
zakładane zmiany grafi czne w piśmie, ale przede 
wszystkim wiele dalszych pożytecznych zmian, udo-
skonaleń merytorycznych, a także inicjatyw towa-
rzyszących miesięcznikowi. A ja chcę powiedzieć: 
do zobaczenia, w innej już nieco roli.
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