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Raport specjalny:„Obrót 
bezgotówkowy 

i gospodarka 

elektroniczna”

KredytKredyt
TEMAT NUMERU:

bardzobardzo
pożądanypożądany

Nie za dużo 
bezpieczeństwa? 

Zaostrzenie kryteriów przyznawania 
kredytów, choć jak najbardziej racjonalne, 

tylko w części służy rynkowi.

Konstruktywna 
niepewność

Udzielanie wielkich pożyczek dziś może 
być nieopłacalne. Chyba że złoty będzie się 

wkrótce wzmacniał.

Przez co najlepiej 
sprzedawać

Nie można prowadzić efektywnej działalności 
bankowej z wyłącznym wykorzystaniem 

zdalnych kanałów sprzedaży.

www.miesiecznikbank.pl
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oraz spokoju 
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Zamawiam prenumeratę roczną na 2009 r.

OFERTA SPECJALNA !!!
 

(BANK, NBS, FN, EDS) 

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%,   3 – 20%,   4 – 30%,   5 i więcej  – 40%Zobowiązuję się 
do uregulowania należności 
w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania faktury proforma.

Dane prenumeratora

Nazwa firmy (nazwisko i imię) 

NIP………………………………........, tel./faks …...................……………………………………......................., e-mail:………….........….................................…………………..

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach marketingowych.

Proszę o przydzielenie hasła i loginu uprawniającego do korzystania z elektronicznego archiwum (lub portalu EDS,
 w przypadku kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”) i przesłanie go na adres e-mailowy:

e-mail: ....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................   ………………………………………......................................, adres  ………………………......................................………………........................

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana:

 Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 022 629 18 72 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „prenumerata") 

NOWOŚĆ !!!
Zamów co najmniej dwie prenumeraty dowolnych pism, a dostaniesz dodatkowo znaczny rabat:

2  – 10%, 3  – 20%, 4  – 30%,  5 i więcej  – 40%

„Miesięcznik Finansowy BANK” 

Miesięcznik  „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 

Kwartalnik  „Europejski Doradca Samorządowy” 

OFERTA SPECJALNA  (BANK+NBS+FN+EDS) 

– 204,00 zł 

– 204,00 zł 
– 190,00 zł 

–   80,00 zł 

– 320,00 zł 

zamiast 228,00 zł

zamiast 228,00 zł
zamiast 239,96 zł

zamiast 120,00 zł

zamiast 815,96 zł

cały rok 
w prenumeracie:

cały rok 
bez prenumeraty:

Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” 
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 
„Miesięcznik Finansowy BANK” 

320,00 zł (..........) 

80,00 zł (............) 
190,00 zł (............) 
204,00 zł (............) 
204,00 zł (............) 

(wersja papierowa)

Prenumerata 2009

Suma zamówienia po rabacie  ................ złSuma zamówienia  ................ zł

420,00 zł

120,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 

(..........) 

(wersja pap. i elektron.) ilośćilość

250,00 zł

50,00 zł (............) 
100,00 zł (............) 
96,00 zł (............) 
96,00 zł (............) 

(...........) 

(wersja elektroniczna) ilość

cena za 1 prenumeratę
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OD REDAKTORA
Z optymizmem w Nowy Rok .......................4
Robert Azembski
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Wydarzenia z rynku finansowego 
– listopad 2008 ........................................ 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
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nien prowadzić NBP w obliczu kryzysu na 
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ROZMOWA W „BANKU”
Konstruktywna niepewność .................. 8–9
Sektor finansowy musi być zdrowy, jeżeli chce-
my, by gospodarka funkcjonowała we właściwy 
sposób. Jest jeszcze sporo do zrobienia, aby 
osłabić ryzyko wystąpienia w Polsce kryzysu 
gospodarczego.
Rozmowa z Mateuszem Morawieckim, preze-
sem Banku Zachodniego WBK SA

TEMAT NUMERU
Kredyt bardzo pożądany .....................10–12
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Anna Lach 

Nie za dużo bezpieczeństwa? .............14–15
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Jan M. Fijor

Kredyty w kryzysie .............................. 22–23
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Marek Matusiak
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nie tylko kredytowy ............................ 24–25
Parametry modeli skoringowych można 
wykorzystywać do klasyfikowania nowych 
i obecnych klientów. Są narzędziami wspierają-
cymi proces kredytowy, oceniającymi wiarygod-
ność kredytową bądź skłonność do nadużyć.
Piotr Wojtowicz, Grzegorz Migut

Sekurytyzacja wróci do łask? ............. 30–32
Wojna cenowa na rynku depozytów 
przyczyniać się będzie do podnoszenia 
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Przez co najlepiej sprzedawać? ..........42–45
Klienci mają do wyboru szeroki zestaw 
bankowych kanałów sprzedaży. Rośnie 
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Łukasz Dwojak

RAPORT SPECJALNY 
Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna

Nowoczesne płacenie .........................46–49
W dynamicznie rozwijającej się gospodarce 
sieciowej największy udział ma handel 
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Honorata Balicka

Droga do e-pieniądza ......................... 50–51
Relacja z debaty „E-gospodarka”, 
zorganizowanej pod patronatem medialnym 
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Uczestniczyli w niej: Wiesław Wyszogrodzki, 
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Buszujący w sieci ................................. 52–53
Niemcy za produkty nabywane drogą online 
płacą najczęściej przelewem bankowym. 
Znacznie rzadziej używają kart kredytowych. 
W sieci szukają także najlepszych dla siebie 
usług finansowych.
Michał Czuba

Międzynarodowy 
rynek płatności ....................................54–56
Szybko rośnie zapotrzebowanie na szeroko 
dostępne, bezpieczne i wystandaryzowane 
płatności bezgotówkowe, które mogłyby 
wspierać rozwój światowego handlu 
i wydatków konsumenckich. 
Dariusz Zbytniewski

Autorska kronika „plastikowa” 
i „elektroniczna” ..................................58–59
W kwestii odejścia od gotówki zrobiono 
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i użycie kart płatniczych w ciągu ostatnich 
10 lat wzrosły dynamicznie. Szybko rozwinęły 
się też  telekomunikacyjne i internetowe 
kanały sprzedaży usług bankowych.   
Rafał  Katarzyński

Idziemy na zbliżenie ............................60–62
Podstawową zaletą technologii zbliżeniowej 
jest szybkość i bezpieczeństwo obsługi. Czasami 
ma to niewiarygodnie duże znaczenie. 
Mieczysław T. Starkowski 

Gotówka w zasięgu ręki .....................66–67
Wielkość sieci bankomatów, z których 
można wypłacać gotówkę bez prowizji, 
jest jednym z kryteriów wyboru instytucji 
finansowej przez klienta. Jednak ich 
obsługa jest kosztowna, lepiej zatem 
skorzystać z outsourcingu.
Janusz Grobicki

TECHNOLOGIE I TECHNIKI

Jakie liczby wskazują 
bankom drogę .....................................68–69
Na dojrzewającym polskim rynku 
bankowym coraz istotniejszą rolę 
odgrywają dokładne informacje zarządcze 
dostarczane menedżerom różnych szczebli 
przez controlling. I to zarówno 
na poziomie zarządzania sprzedażą, 
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Maciej Meder, Michał Obłój

IT na giełdzie ........................................ 70–73
Jak wygląda potencjał dochodowy 
polskiego rynku informatyki i ryzyko 
inwestycyjne oraz wskaźniki mu towarzyszą-
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– czerwiec 2008. 
Marek Zdyb
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Skuteczne przeciwdziałanie „praniu 
pieniędzy” wymaga ścisłej współpracy 
powołanych do tego celu organów i instytucji 
finansowych. Jak to wygląda w Polsce?

Zewnętrzny strażnik ............................82–83
SWIFT jest jedyną siecią, za pośrednictwem 
której można realizować transakcje zagraniczne 
o charakterze globalnym. Przez wiele lat dostęp 
do niej wymagał zbudowania własnej infrastruk-
tury informatycznej. Od niedawna zaś istnieje 
możliwość outsourcingu dostępu do sieci 
SWIFTNet. 

STREFA VIP

Jestem zdrowy, więc myślę ................90–91
Co może robić osoba, by mimo stresu 
w miejscu pracy dawać sobie radę? Przede 
wszystkim musi zacząć od zmiany myślenia, 
a także wykorzystywać techniki antystresowe.
Marta Kolwińska-Wrona

Szlakiem Odysa .................................... 92–93
Najbardziej wysuniętą na południe wyspą 
Archipelagu Eolskiego jest Vulcano. Właśnie 
od niej przybysze z lądu rozpoczynają swoją 
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Aleksander Z. Rawski
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Czyny i słowa ............................................. 96
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Spokój z widokiem na kryzys ................... 97
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Przemysław Wiśniewski
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Jan Czapczyński

Z prasy zagranicznej ................................ 102
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Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Rząd zaprezentował, opiewający na kwotę 
91 mld 300 mln zł „Plan stabilności i rozwo-
ju”. Ma on na celu podtrzymać szybki wzrost 
gospodarczy na lata 2009–2010. Plan zakłada 
m.in. wzrost limitów na poręczenia i gwaran-
cje kredytów od 3 miesięcy do 5 lat o wartości 
40 mld zł, kreację akcji kredytowej dla małych 
i średnich przedsiębiorstw o wartości 20 mld zł, 
przyspieszenie inwestycji współfinansowanych 
ze środków UE o wartości 16,8 mld zł. Rządo-
wa autopoprawka do budżetu zakłada spadek 
wzrostu PKB na 2009 r. do 3,7 proc.

 Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kwar-
tale 2008 r. o 4,8 proc., wobec 5,8 proc. w II 
i 6,7 proc. w całym ubiegłym roku. Wskaźnik 
koniunktury bankowej Pengab wzrósł w li-
stopadzie o 8,6 pkt m/m do 24,2 pkt. Stopa 
bezrobocia wyniosła w październiku 8,8 proc. 
wobec 8,9 proc. we wrześniu 2008 roku oraz 
11,3 proc. w październiku 2007 r. Sprzedaż 
detaliczna wzrosła o 3,8 proc. m/m i 7,9 proc. 
r/r, wobec 1,8 proc. m/m i 11,6 proc. r/r w po-
przednim miesiącu. Podstawowa stopa NBP 
zmniejszyła się o 0,25 pkt proc. i wynosi 
5,75 proc.

 Komisja Europejska zaproponowała skoor-
dynowany plan pobudzenia unijnej gospodarki 
o wartości 200 mld euro (1,5 proc. PKB UE), któ-
ry ma być finansowany przez kraje członkowskie. 
Ma to dać impuls do rozwoju gospodarczego po-
przez nowe inwestycje i pobudzenie popytu i siły 
nabywczej obywateli, np. przez obniżkę podat-
ków – nawet kosztem przekroczenia dopuszczal-
nego pułapu deficytu budżetowego w wysokości 
3 proc. PKB.

 Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę 
o Komitecie Stabilności Finansowej. W jego ra-
mach minister finansów, prezes Narodowego 
Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nad-
zoru Finansowego będą współpracować m.in. 
w zakresie współdziałania na wypadek wystą-
pienia zagrożenia dla polskiego systemu finan-
sowego. Komitet ma obradować co najmniej 
raz na sześć miesięcy.

 W obawie przed kryzysem PKPP Lewiatan 
postuluje podjęcie przez Ministerstwo Finansów, 
Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finan-
sowego jak najszybszych działań zmierzających 
do wsparcia sektora bankowego instrumentami 
pozwalającymi na zachowanie przez banki płyn-
ności i zmniejszenia tym samym ryzyka braku 
płynności krótkoterminowej i długoterminowej 
w przedsiębiorstwach.

 Prezydent Lech Kaczyński podpisał noweli-
zację ustawy o Bankowym Funduszu Gwaran-
cyjnym, przewidującą podwyższenie do 50 tys. 
euro stuprocentowych gwarancji dla depozy-
tów bankowych. Zapowiedział jednak, że skie-
ruje do Trybunału Konstytucyjnego te przepisy, 
które ograniczają pozycję Narodowego Banku 
Polskiego w BFG. Zasady gwarancji udzielanych 
przez BFG dotyczą depozytów ulokowanych 
we wszystkich bankach krajowych, czyli takich, 
które mają siedzibę na terytorium Polski. Nato-
miast oddziały zagranicznych instytucji kredyto-
wych podlegają odrębnym przepisom, obowią-
zującym w ich krajach macierzystych. Ochrona 
BFG nie dotyczy także depozytów w SKOK-ach, 
są one jednak objęte ubezpieczeniem do wyso-
kości 50 tys. euro.

 Analitycy Banku Światowego szacują, że Po-
lacy pracujący za granicą przekazali do kraju 11 
miliardów dolarów. Pod tym względem zajmu-
jemy piątą pozycję na świecie. Szacunki te są 
wyższe od danych bilansu płatniczego NBP w II 
kwartale 2008 r. – te mówią bowiem o 1393 mln 
euro. W porównaniu z II kwartałem 2007 r. był 
to przyrost o 3 mln euro.

 Odbył się szczyt G-20, którego celem było 
znalezienie wyjścia z kryzysu finansowego. 
Przyjęte w Waszyngtonie rozwiązania są jednak 
bardzo ogólnikowe, a najważniejszym wnio-
skiem płynącym z tego spotkania jest wzrost 
znaczenia krajów rozwijających się. Sam fakt, 
że przywódcy czołowych państw świata ze-
brali się nie w gronie G-8, a w grupie G-20, 
która oprócz największych gospodarek świata 
obejmowała również tzw. emerging markets, 
świadczy o tym, że kryzys przyspieszył zmiany 
na geopolitycznej mapie świata.

O ptymistami bądźmy, bo to się po pro-
stu…opłaci. Fakty są rzeczywiście 

co najmniej niepokojące: od spowolnienia go-
spodarczego, problemów wielu branż, także 
fi nansowej, nie uciekniemy. Ale zawsze warto 
pamiętać, że mechanizm samosprawdzającej 
się prognozy jest wiecznie żywy. Kto wierzy, 
że będzie zawał i kryzys, kryzys i zawał mieć 
będzie. Spójrzmy na niemieckie społeczeń-
stwo; Niemcy nie przejmują się nadchodzącą 
recesją, kupują, świętują, z nadzieją patrzą 
w przyszłość. Dlatego pewnie szybko upora-
ją się ze zjawiskami recesyjnymi, co nieste-
ty trudno powiedzieć o Amerykanach, gdyż 
„amerykański sen” został zmącony, a „zwycię-
ski” duch państwa o największej i najprężniej 
rozwijającej się gospodarce, w dużym stopniu 
złamany. Co gorsze, w tego amerykańskiego 
ducha przestają wierzyć i inne narody. Nie 
należy bowiem bagatelizować w procesach go-
spodarczych czegoś, co leży w nieuchwytnej, 
ale ważnej sferze psychologii: ci, którzy uwie-
rzą, że są w stanie stawić czoło recesji, zdo-
będą wewnętrzną siłę, a tym samym realne 
i skuteczne narzędzie do przezwyciężenia kry-
zysu. W tym numerze „BANKU” skupiliśmy 
się przede wszystkim na problemie niedosta-
tecznej płynności w bankach, coraz bardziej 
odczuwalnego już w niektórych bankach defi -
cytu środków na prowadzenie takiej akcji kre-
dytowej, której tak bardzo oczekują zarówno 
przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe 
(A. Lach „Kredyt bardzo pożądany”, s. 10–12 
oraz dalsze, towarzyszące teksty). W kilku ar-
tykułach piszemy oczywiście o nowych, istot-
nych kwestiach związanych z controllingiem, 
zarządzaniem ryzykami itd. Polecam także 
raport specjalny poświęcony perspektywom 
rozwoju obrotu bezgotówkowego i gospodarki 
elektronicznej (s. 46–67), które również mogą 
stanowić dobre antidotum na kryzys.
W imieniu redakcji życzę Państwu zdrowych 
i miłych, rodzinnych Świąt oraz szczęśliwego 
Nowego Roku! 

Z optymizmem
w Nowy Rok
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