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MOCNE HAMOWANIE 
w consumer fi nance   

Kryzys zaufania między bankami może 
przenieść się na relacje z klientami, 

którzy będą poszukiwać przede wszystkim 
bezpieczeństwa dla swoich fi nansów.  s. 8
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To nie jest kraj 
dla złych banków
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Telewizja wyemitowała kilkuminutowy materiał ujawniający „oszukań-
czy proceder” skubania kredytobiorców n  a spreadzie, czyli różnicy między 
kursem kupna i sprzedaży waluty. Jak wiadomo, bank, przelewając pienią-
dze z kredytu w euro, przelicza jego sumę po cenie kupna waluty, zaś klient 
spłaca raty już po cenie kursu sprzedaży. Pokazana w TV instytucja – kre-
dytodawca ustaliła spread w wysokości 10–12 proc! Nikt z nas dobrowolnie 
nie wymieniałby w takiej relacji waluty nawet w kantorze. Niestety wniosek 
z tego może być taki, że klienci, którzy zaciągnęli we wszystkich polskich 
bankach ponad 100 miliardów zł kredytów we frankach szwajcarskich są 
stawiani pod ścianą... 

Podobny wydźwięk ma sprawa nagłośniona przez dziennik „Puls Bizne-
su”, a dotycząca opcji walutowych będących instrumentem zabezpieczenia 
się fi rm przed ryzykiem kursowym. Deprecjacja złotówki spowodowała, 
że eksporterzy wskutek niedoinformowania bądź spekulacji prowadzonej 
do spółki z bankami ponieśli na tym instrumencie wielomilionowe straty. 
„Puls Biznesu” opisał przypadek rodzinnej fi rmy produkcyjnej z Wielko-
polski eksportującej produkty do Europy Zachodniej. Firma była klientem 
Banku Citi Handlowy, który poza wiedzą właścicieli spółki zawarł feralne 
transakcje opcyjnie, przekonując pracownicę do okazji „błyśnięcia” przed 
pracodawcami. Z powodu spekulacyjnych opcji fi rma odnotowała 3 mln zł 
strat, a w przyszłości mogą one być wielokrotnie wyższe. 

Indagowane na tę okoliczność banki nie są w stanie wyjaśnić, dla-
czego przy dużych transakcjach opcyjnych nie spotkały się z właściciela-
mi fi rm, dlaczego nie grały fair i nie potrafi ły po ludzku rozwiązać tego 
problemu. Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, czy świadomie na-
mawiały do spekulacyjnych instrumentów. Co równie ciekawe, polskie 
instytucje fi nansowe wcale nie zarobiły dużo na sprzedaży produktów op-
cyjnych. Zyskiwały z reguły na prowizjach. Opcje kupna, jakie wystawiali 
ich klienci, trafi ały do zagranicznych globalnych banków inwestycyjnych. 
Tymczasem banki rodzime z powodu ryzyka niewypłacalności wielu ma-
łych i średnich fi rm mogą odnotować straty wielokrotnie przekraczające 
uzyskane wcześniej marże. 

Niepokojące jest to, że instytucje zaufania publicznego, nie mają… za-
ufania do siebie, o czym niewątpliwie świadczy sytuacja na rynku między-
bankowym. Najgorsze jednak byłoby to, gdyby przestali im ufać również 
klienci. Wielu z nich, spłacając kredyty we frankach, nie wie nawet, że co 
miesiąc „kupuje” walutę w bankach po paskarskich cenach, niejednokrot-
nie dużo wyższych niż w kantorach. Niestety tego rodzaju praktyki rzucają 
złe odium na cały sektor. Czy wolno bankierom zapominać, że budowa 
zaufania na rynku trwa długo, jest trudna, ale też o wiele ważniejsza niż 
krótkoterminowy biznes i szybki zysk?
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Nowoczesny Bank Spółdzielczy�

PRZYJACIÓŁ 
POZNASZ W BIEDZIE
Koszty kryzysu bankowego w pań-
stwach UE szacuje się na około 15 
proc. ich produktu krajowego brut-
to. Wojciech Kwaśniak, b. general-
ny inspektor nadzoru bankowego, 
obecnie doradca prezesa NBP oce-
nia, że dla polskiej gospodarki kosz-
ty te wyniosłyby 160–180 mld zł. 
Taką kwotę zaoszczędziliśmy m.in. 
dzięki temu, że, dobrze nadzorowa-
ne w ostatnich latach banki nie po-
dejmowały ryzykownych inwestycji. 

DOPŁATY 
NA KONTACH
ARiMR przekaże w grudniu br. na 
rachunki bankowe dopłaty obsza-
rowe dla około 850 tys. rolników. 
W pierwszej kolejności dopłaty te 
otrzymają gospodarstwa rolne z 89 
powiatów dotkniętych suszą. Wnio-
ski o przyznanie płatności unijnych 
złożyło ponad 1,42 mln rolników.

SUPERBANKI 
Bank Polskiej Spółdzielczości ogłosił 
wyniki rankingu swojego zrzeszenia. 

Spośród 349 uczestników konkursu 
najlepszy okazał się Bank Spółdziel-
czy w Białej Rawskiej. Wśród głów-

nych liderów znalazły się PBS w Sa-
noku, WBS w Jonkowie, BS w Mińsku 
Maz., BS w Łącku i BS w Jarosławiu. 

Monitor
spółdzielczy

PORTFELE PRZED BILANSEM 
Według danych GUS po trzech kwartałach br. sektor bankowy osiągnął 
12,8 mld zł zysku netto, tj. o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaź-
niki rentowności obrotu brutto i netto były niższe (odpowiednio 11,8 
i 9,7 proc. wobec 14,9 i 12,1 proc.). Wynik działalności operacyjnej 
banków wyniósł 15,4 mld zł, z tego na banki komercyjne przypadało 
14,5 mld zł, a na banki spółdzielcze 0,9 mld zł. Dynamika przyrostu 
wartości kredytów dla sektora niefinansowego (30,1 proc.) była bli-
sko dwukrotnie wyższa od dynamiki depozytów (17,6 proc.). Różnica 
między wartością kredytów a depozytów wzrosła do ok. 68 mld zł, 
z 14,6 mld zł rok wcześniej.
Banki komercyjne udzieliły kredytów na kwotę 510,2 mld zł (93,8 proc. 
kredytów ogółem). Znaczną ich część stanowiły kredyty mieszkanio-
we (32,7 proc.). Depozyty osiągnęły wartość 516,9 mld zł, w tym de-
pozyty sektora niefinansowego 461,6 mld zł (89,3 proc.); depozyty 
banków komercyjnych były ponad 10-krotnie wyższe niż banków 
spółdzielczych (471,4 mld zł wobec 45,6 mld zł). 

Fo
t. B

PS

Fo
t. B

PS


