
Temat numeru

Kredyty hipoteczne wróciły do łask – i bankowców, i klientów. 
Mieszkania i domy cieszą się coraz większym wzięciem. 
A na dodatek rząd zabrał się wreszcie za hipotekę odwróconą. 
Jest dobrze. Czy będzie jeszcze lepiej?

POPRAWKI POTRZEBNE 
OD ZARAZ

Mamy jedno z najgorszych 
praw o upadłości 

konsumenckiej. Niepotrzebnie 
powtarzaliśmy błędy 

popełnione przez innych. 
Na szczęście łatwo możemy

 je poprawić.

JEŚLI DRUKOWAĆ, 
TO TANIO

Średniej wielkości bank 
zużywa więcej papieru niż 

niejedno wydawnictwo 
książkowe. I tu jednak 

może zaoszczędzić 
– tak na drukarkach, 
jak i na wydrukach.

Rynek 
nieruchomości
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RYNEK FINANSOWY
Kronika  6–7
Wydarzenia z rynku finansowego – kwiecień 2010

Loża komentatorów 8–9
Jakie skutki dla polskiego systemu bankowego 
może mieć ewentualne przyjęcie propozycji KE 
opodatkowania banków oraz transakcji finansowych?
Na to pytanie odpowiadają: Krzysztof Kluza ze 
Szkoły Głównej Handlowej, Radosław Cholewiński, 
główny ekonomista Noble Banku SA, Marek Rogal-

a inaczej dla biednych. Pytaniem, które czeka 
na odpowiedź jest: na ile oderwanie najbardziej 
zamożnych obywateli od realiów dnia codzien-
nego destabilizuje całą strukturę społeczną 
– mówi prof. dr hab. Dariusz Filar w rozmowie 
z Maciejem Małkiem

BANK I KLIENT
Na straży systemu  
bankowego 14–19
Na XXI Walnym Zgromadzeniu ZBP mówiono m.in. 
o dostosowaniu sektora finansowego do stale 
zmieniających się realiów gospodarczych. A także 
o konieczności wzmocnienia systemu poręczenio-
wo-gwarancyjnego dla MŚP, wprowadzenia nowych 
regulacji nadzorczych oraz nowelizacji prawa 
o upadłości konsumenckiej. Piszą o tym
Stanisław Brzeg-Wieluński i Maciej Małek

Co zmienić w Bazylei II? 34–36
Ledwie wdrożono Nową Umowę Kapitałową 
w krajach Unii Europejskiej, a już podjęto próby 
jej udoskonalenia... Propozycje Bazylejskiego 
Komitetu ds. Nadzoru Bankowego przedstawia
Małgorzata Olszak

PRAWO
Poprawki potrzebne  
od zaraz 42–44
Kilkaset tysięcy osób, które wpadły w spiralę 
niespłacalnego zadłużenia chowa się przed 
komornikiem i wierzycielami w szarej strefie, 
a ci ostatni zmuszeni są przez prawo do 
ściągania długów, o których wiedzą, że są 
nieściągalne. Wszystko przez obowiązujące 

ski, analityk Domu Maklerskiego BOŚ SA, Dariusz 
Winek, główny ekonomista Banku BGŻ SA, Jacek 
Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Banku 
Polska SA i Sebastian Stolorz, doradca dyrektora 
wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie.

WYWIAD W „BANKU”
Budujmy system elastyczny 
i zróżnicowany 10–12
– Generowanie zysków z posiadanego kapitału 
inaczej wygląda dla najbogatszych warstw, 

TEMAT NUMERU
Rynek nieruchomości  20–33

W Polsce praktycznie nie było kryzysu na 
rynku nieruchomości. Mieliśmy szczęście, bo 
dotknęło nas tylko spowolnienie, które trwało 
kilka kwartałów. Zostaliśmy zaledwie trafieni 
rykoszetem przez to, co się działo na rynkach 
zagranicznych. A teraz rynki nieruchomości 
i kredytów hipotecznych na nowo odżywają.
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Igor Lagenda
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Sławomir Dolecki i Piotr Mortka
Emeryt odwraca hipotekę 30–31
Ewa Kadys
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prawo o upadłości konsumenckiej. Niezbędne 
zmiany przedstawia
Paweł Dobrowolski

Jak to wygląda w Niemczech 45–47
Około 55 proc. przeciętnego zadłużenia niemie-
ckiego konsumenta dotyczy banków – czy to 
w formie pożyczek długoterminowych, kredytów 
hipotecznych czy też udzielonych debetów. Pro-
cedurę upadłości konsumenckiej u zachodnich 
sąsiadów omawiają
Vanessa Lichter i dr Artur Bunk

Powinność nieujawniania  
danych (2) 48–49
Uważa się, że spadkobiercom przysługuje pra-
wo do informacji ich dotyczących, a mających 
charakter tajemnicy bankowej. Warto się 
jednak zastanowić, pod jakimi warunkami 
mogą one zostać udzielone oraz jakie mogą 
być konsekwencje naruszenia tych warunków. 
Pisze o tym
Wiesław Błaszczyk

OPINIE
Kłopoty nie tylko z ekonomią  50
Czy ekonomię można w ogóle uważać za naukę? 
Zdania na ten temat są podzielone. Kto ma rację? 
Nad tym zastanawia się
Marek Urbaniak

Test prywatnego inwestora 51
Obie strony ulicy Świętokrzyskiej od dwudziestu 
lat toczą walkę o to, co je łączy, o pieniądze 
i wpływy. Zmieniają się persony konfliktu, zmie-
nia się przedmiot sporu, ale konflikt stale się tli 
i wybucha od czasu do czasu ze wzmożoną siłą. 
Jego mechanizmy opisuje
Jan K. Solarz

Zarobić na foreksie  52
Internet umożliwił gwałtowny wzrost popularności 
instrumentów pochodnych, czyli tych, gdzie liczy 
się cena i moment zawarcia transakcji. Triumfują 
te biura maklerskie, które jako pierwsze postawiły 
na rynek forex, zdobywając do dzisiaj rzesze 
klientów. Udowadnia to
Marek Rogalski

Świat wreszcie poznał prawdę  53
Prezes Sławomir Skrzypek starał się być nie 
tylko przewodnikiem po polskiej gospodarce, 
ale także po współczesnym społeczeństwie 
Polski – jego wyzwaniach i bolesnej pamięci. 
Tak zapamiętano go w Banku Światowym. 
Informuje o tym
Sebastian Stolorz

zAGRANICA
Nadchodzi czas reform (1)  54–55
Niezależnie od tego, w jakiej fazie wychodze-
nia z zapaści znajduje się gospodarka Stanów 
Zjednoczonych, proces ożywienia bez drastycz-
nych reform systemu finansowego i bankowego 
nie potrwa długo. Amerykanie zaczynają to już 
rozumieć. Dostrzegł to
Jan M. Fijor

„PIGS” i rozhulane budżety 56–59
Dług publiczny państw rozwiniętych i rozwijających 
się stale rośnie. Brak dyscypliny budżetowej doprowa-
dził do tego, że Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania 
(czyli „PIGS”) mają poważne kłopoty. Przedstawia je
Bogdan Sadecki

Między deflacją  
a nadzieją na zyski  60–61
W Japonii same konsolidacje banków niewiele da-
dzą. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla sektora 
bankowego byłoby jego zderegulowanie, otwarcie 
na świat. Tylko czy Japonia jest do tego gotowa? 
Moim zdaniem banki japońskie tak radykalnie się 
nie zmienią – mówi Jarosław Dąbrowski prezes 
zarządu ,,Dąbrowski Finance” w rozmowie ze 
Stanisławem Brzeg-Wieluńskim

TECHNOLOGIE
Outsourcing obniża koszty 62–65
Nową jakością w outsourcingu międzynarodowym 
kart płatniczych, w opinii uczestników debaty „MF 
BANK”, jest podniesienie relacji między bankami 
a zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi, 
lub dostarczającymi rozwiązań technologicznych, 
na wyższy partnerski poziom. Omawia to
Maciej Małek

Jeśli drukować, to tanio  66–68
Każdy bank, który chce zmniejszyć wydatki na 
druki, musi brać pod uwagę kilka czynników. Koszt 
samej drukarki, ale przede wszystkim materiałów 
eksploatacyjnych, przeglądów serwisowych, 
napraw oraz energii. Co jeszcze? Podpowiada to
Wiesław Waliszewski

STREFA VIP
Próba generalna  
przed wiekiem XX  80–81
Gdy parlament pruski uchwalił nowe, bardzo 
liberalne prawo o spółkach akcyjnych, nie było 
już żadnej kontroli i żadnych ograniczeń w emisji 
akcji. Deklarowano wolność działania, kreowania, 
zarabiania. Dla przedsiębiorczych zabrzmiało to 
jak wezwanie: bogaćcie się! Tak uważa
Przemysław Wiśniewski
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