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

Bankructwo Grecji 
i jej fałszywy doradca   

Goldman Sachs latami doradzał Atenom, 
jak ukrywać dane przez tajne zmiany 

parytetów stóp wymiany swapów, 
aby poprawić wartość greckiego 

długu. W raportach do UE wpisywano 
potencjalne wpływy, co obniżyło 
wysokość długu o 0,5 proc. PKB. 

Kryzys walutowy Białorusi 
uderzy w reżym Łukaszenki  

W maju 2011 r. wartość amerykańskiego 
dolara do białoruskiego rubla wzrosła 

z 4500 do ponad 10 000. Agencja 
Standard & Poor’s szacuje tylko na 

30–50 proc. możliwość zwrotu przez 
Mińsk długu bankom komercyjnym, 

które kupiły jego obligacje. 

Temat numeru

NOWE ROZWIĄZANIA IT 
DLA BANKOWOŚCI

Banki stoją przed zagrożeniem ze strony telkomów. Inwestycje 
w bankowość mobilną pomogą w walce z operatorami sieci 

komórkowych o dostęp do najbardziej perspektywicznej grupy klientów. 
Telkomy w Europie już oferują komórki z chipami umożliwiającymi 

pobieranie pieniędzy z bankomatu lub płacenie techniką zbliżeniową. 
To nowy rywal dla bankowych kart płatniczych.  
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Jeden biiip  
   i zapłacone

Płatność zbliżeniową kartą Visa
trwa krócej niż sekundę.

  

www.visa.pl

Szybko i wygodnie – bez szukania drobnych 
lub czekania na wydanie reszty.

Zbliżeniową kartę Visa
       przyłóż do czytnika   

Żyje się lepiej. Visa 

bank 205x280 visa.indd   2 6/6/11   1:59 PM



DZIĘKUJĄ 

Partnerom

Patronom medialnym

Organizatorzy

V FORUM BANKOWO-SAMORZĄDOWEGO
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RYNEK FINANSOWY
Kronika  6–7
Wydarzenia z rynku finansowego: maj 2011 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy wzrost inflacji wpłynie na strategię 
banków w 2011 r.? 
Refleksjami na tak postawione pytanie dzielą się: 
Krzysztof Kluza, adiunkt w SGH, dyrektor Banku 
BGK S.A., Czesław Lipiński, zastępca dyrektora 
Departamentu Kontroli Finansowej Nordea  
Bank Polska S.A., Emil Szweda, analityk Noble 

jednego roku stanowią zaledwie parę procent, 
podczas gdy w krajach unijnych wskaźnik ten 
sięga poziomu 20–30 proc. Z tego powodu 
mamy stale problemy strukturalne z płynnością, 
szczególnie z płynnością długookresową.(…). 
Dlatego mówiąc o perspektywach rozwojowych 
naszego kraju, musimy pamiętać, że środki na ten 
cel muszą pochodzić z rynku krajowego, a wobec 
ich niedoboru także z zagranicy – powiedział 
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes  
Związku Banków Polskich w rozmowie  
ze Stanisławem Brzeg-Wieluńskim

Securities, Dariusz Winek, główny ekonomi-
sta Banku BGŻ, Sebastian Stolorz, doradca 
dyrektora wykonawczego Banku Światowego 
w Waszyngtonie i Jacek Wiśniewski, główny 
ekonomista Raiffeisen Bank Polska S.A. 

WYWIAD W „BANKU”
Nadzieje i bariery  
na kolejne dekady  10–11
– Od lat chronicznie cierpimy na niedobór 
krajowych oszczędności, głównie długoter-
minowych. W Polsce wciąż depozyty powyżej 
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Efektywne zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia zarówno redukcję kosztów, jak i generowanie  
nowych źródeł przychodu. Kluczowe znaczenie dla tworzenia przychodu, a zarazem kształtowania trwałych relacji  
z e-konsumentami mają usługi zaawansowane, wychodzące poza opcje oferowane w tradycyjnych oddziałach.

TEMAT NUMERU
Nowoczesne  
rozwiązania IT
dla bankowości   20–37

Nowoczesne trendy bankowego IT  20–23
Honorata Balicka

Biometria w działalności bankowej  24–27
Integracja danych – wspieranie  
procesów biznesowych w bankach  28–32
System doradzi i przypilnuje  35–37
Bohdan Szafrański
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UNIA 
Miliardy kłótni  
o miliardy do podziału  12–14
Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej są znane od dawna. – Po pierw-
sze wzrost gospodarczy, w tym zawierają się: 
budżet, polityka spójności i rynek wewnętrzny 
– wylicza minister ds. europejskich Mikołaj 
Dowgielewicz. – Po drugie, otwartość Unii, 
chodzi o partnerstwo wschodnie, rozszerzenie 
Unii – mamy nadzieję – o Chorwację. Po trzecie, 
bezpieczeństwo Unii, czyli wspólna polityka 
bezpieczeństwa i obrony, zewnętrzna polityka 
energetyczna. Rada Ministrów kierunkowy 
sześciomiesięczny program polskiej prezydencji 
zaakceptowała jeszcze w marcu. Pisze o tym
Igor Lagenda

Europa wychodzi z kryzysu 16–17 
Gospodarka Starego Kontynentu zaczyna 
wchodzić na ścieżkę wzrostu, ale utrzymanie 
pozytywnych tendencji nie będzie możliwe bez 
radykalnych reform – to główne przesłanie tego-
rocznego brukselskiego Forum Ekonomicznego. 
Informuje o tym swojej korespondencji z Belgii 
Andrzej Ratajczyk

Teraz albo nigdy!  18–19
– Jeśli w najbliższym czasie polskie firmy nie 
wykorzystają tego czasu do ekspansji  
– to w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat nie 
będą już miały tak korzystnych warunków, a na 
rynkach pojawią się dodatkowo nowi konkurenci, 
np. azjatyccy – o przykładach polskiej ekspansji 
za granicą rozmawiają Jarosław Dąbrowski, 
prezes firmy Dąbrowski Finance  
oraz Stanisław Brzeg-Wieluński 

BANK I KLIENT
Czas na zmiany (cz. 2)  41–43
Polski rynek usług płatniczych czekają wkrótce 
daleko idące zmiany. Ich źródłem będzie ustawa 
o usługach płatniczych. Skutkiem jej wejścia 
w życie będzie wzrost konkurencji na polskim 
rynku usług płatniczych – twierdzą
Łukasz Obzejta i Maciej Wołk

Bazylea III i smartfony, internet 
oraz bankowość mobilna 44–49
To główne tematy „Banking Forum 2011”, 
które odbyło się w dniach 11–12 maja 2011 r. 
w Warszawie. Elita polskiej bankowości 
dyskutowała o przyszłości sektora bankowego 
w obliczu nowych regulacji narzuconych  
Polsce przez Brukselę. Relacje z imprezy 
napisali Stanisław Brzeg-Wieluński  
oraz Bohdan Szafrański 

Płynność  
nową klasą aktywów  50–51 
Ostatni kryzys finansowy, wywołane nim trudności 
w zachowaniu płynności przez niektóre instytucje 
finansowe i związany z tym wzrost premii za 
płynność stworzył nowe możliwości wykorzysta-
nia tej sytuacji przez firmy dysponujące płynnymi 
aktywami. Mogą je wykorzystać głównie fundusze 
emerytalne i spółki ubezpieczeniowe – zauważa
Wojciech Sikorzewski

Hossa na giełdzie,  
ale nie w TFI  52–55 
– Obecnie saldo nowych wpłat do funduszy 
inwestycyjnych to najwyżej kilkaset milionów 
złotych miesięcznie – mówi Sebastian Buczek, 
prezes zarządu i jednocześnie jeden z głównych 
akcjonariuszy TFI Quercus. Rynek odradza się po 
kryzysie lat 2008–2009, ale to odrodzenie jest co 
najwyżej umiarkowane na tle tego, co się działo 
kilka lat wcześniej – problem analizuje
Grzegorz Brudziński

zAgRANIcA
W cieniu Goldman Sachs 70–71
Goldman Sachs zaczął zajmować się greckim 
długiem już na początku ubiegłego dziesięciole-
cia. Kamuflował go na różne sposoby. W oczach 
Komisji Europejskiej, gdy rząd i jego bank doradca 
zmieniają w tajemnicy parytet stóp wymiany 
swapów, postępują nieuczciwe. O doradcy, który 
działał na dwa fronty pisze 
Jerzy Szygiel

Kryzys walutowy na Białorusi 74–75 
Handel walutami na białoruskim rynku 
międzybankowym praktycznie zamarł. Rozbież-
ność między kursem faktycznym a oficjalnym 
postępuje niemal w tempie geometrycznym. 
Dług naszego wschodniego sąsiada w stosunku 
do PKB na początku tego roku wynosił 52 proc. 
i stale wzrasta – o tragicznej sytuacji finansowej 
Białorusi pisze 
Monika Rotulska 

STREFA VIP
Dwadzieścia lat  
i jeden niezwykły dzień 80–83
Uroczystości związane z obchodami 20-lecia ZBP 
rozpoczęły się 27 kwietnia 2011 r. od oficjalnej 
wizyty bankowców w Belwederze. Prezydent RP 
Bronisław Komorowski uhonorował 14 ban-
kowców na wniosek Związku Banków Polskich. 
Wieczorem odbyła się uroczysta gala w Filhar-
monii Narodowej – relację z tego wyjątkowego 
wydarzenia przygotowała 
Karolina Kowalczyk 
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Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosły w kwietniu o 0,5 proc. w porówna-
niu do marca, natomiast w ujęciu rocznym 
inflacja wyniosła 4,5 proc. – podał Główny 
Urząd Statystyczny. W marcu inflacja rocz-
na wyniosła 4,3 proc. r./r. Największy wpływ 
na wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem miały w tym okresie 
podwyżki cen żywności (o 0,9 proc.) oraz 
towarów i usług związanych z transportem 
(o 1,7 proc.), które podniosły ten wskaźnik 
odpowiednio o 0,20 pkt proc. i 0,15 pkt proc.

Wzrost PKB w Polsce w tym roku wy-
niesie 3,8 proc., a w przyszłym spowolni 
do 3,6 proc. – wynika z kwietniowego ra-
portu World Economic Outlook (WEO). 
Fundusz prognozuje, że średniorocz-
na inflacja w 2011 r. wyniesie 4,1 proc., 
a w 2012 r. 2,9 proc. „Wzrost rentowności 
przedsiębiorstw, kontynuacja absorpcji 
funduszy UE oraz ożywienie w kredytach 
bankowych pozwolą Polsce utrzymać so-
lidne tempo wzrostu ok. 3,75 proc. w tym 
roku” – napisano w raporcie. Natomiast 
rząd przyjął projekt ustawy budżetowej 
na 2012 r. Zakłada on dochody na pozio-
mie 292,7 mld zł, wydatki nie wyższe niż 
327,7 mld zł, a deficyt nieprzekraczający 
35 mld zł. Projekt skonstruowano przy 
założeniu wzrostu PKB o 4 proc. i inflacji 
średniorocznej o 2,8 proc.

PRODUKTY
Kompleksowa pomoc przy zakładaniu fir-
my bez „biegania” po urzędach i bankach 
oraz uciążliwej biurokracji – to główne 
założenia „jednego okienka” w Idea Bank 
i Tax Care. Przedsiębiorcy, którzy chcą zało-
żyć własną działalność otrzymają w jednym 
miejscu nie tylko wsparcie w procedurach 
administracyjnych, ale też możliwość zało-
żenia bezpłatnego konta oraz zaciągnięcia 
kredytu „na start”.

System Ferryt.RZE firmy DomData AG 
otrzymał certyfikat zgodności wymiany 
danych z systemem „OGNIVO” Krajowej 
Izby Rozliczeniowej. Wspiera on obszar 
zajęć egzekucyjnych rachunków ban-

 RYNEK FINANSOWY • wydarzenia z maja 2011

kowych. Certyfikacja potwierdza, że sy-
stem w sposób autoryzowany przez KIR 
wymienia dane elektroniczne pomiędzy 
komornikami, ZUS i urzędami skarbo-
wymi (w przyszłości) a bankami. Moduł 
integracyjny z „OGNIVO” umożliwia sy-
stemowi odbieranie zapytań składanych 
przez organy egzekucyjne w Krajowej 
Izbie Rozliczeniowej oraz, po weryfikacji 
danych w systemach banku, udzielaniu 
stosownej odpowiedzi.

Eurobank wprowadził ofertę kont osobi-
stych, modyfikując istniejące pakiety (On-
line) i wprowadzając nowe (Classic, Presti-
ge). Dla wszystkich wspomnianych kont 
obowiązują darmowe wypłaty z dowolnych 
bankomatów na terenie Polski, a w pakie-
cie Prestige – także za granicą. Nowością 
jest również oferta money-back w postaci 
programu premiowego „Kupujesz – zysku-
jesz” polegająca na przyznawaniu premii 
za realizację transakcji bezgotówkowych 
dokonanych kartą debetową lub płatności 
internetowych.

TRANSAKCJE
BSB Sp. z o.o. i Polbank EFG (EFG EURO-
BANK ERGASIAS S.A. Oddział w Polsce) 
podpisały kontrakt na wdrożenie i serwis 
Systemu Sprawozdawczości Obligatoryj-
nej suiteOBLIGO. Ma on zostać wdrożony 
do końca września 2011 r. System pozwala 
na realizację obowiązku sprawozdawcze-
go na rzecz NBP (m.in. FINREP/COREP, 
bilans płatniczy), wspiera sprawozdawczość 
zarządczą banku, przygotowanie sprawo-
zdań przekazywanych do UKNF w ramach 
nadzoru kapitałowego oraz przygotowanie 
raportów dla BFG.

W celu zwiększenia efektywności obsługi 
klientów dzwoniących do mBanku zinte-
growano automatyczne menu dostępowe 
(tzw. IVR) z systemem bankowym, co po-
zwala na wykonanie wybranych czynności 
bankowych (sprawdzenie rachunku, wy-
konanie przelewu itp.) bez konieczności 
połączenia z konsultantem. Dzięki temu 
oraz wielu innych zmian optymalizacyj-
nych średni czas oczekiwania na połączenie 
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STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Gdy rok temu niemieccy ekonomi-
ści postulowali, aby Grecja wyszła 
z Eurolandu i wróciła do swojej naro-
dowej waluty, w całej Europie grzmiały 
głosy oburzenia. Zarzucano Berlinowi 
egoizm i brak unijnego solidaryzmu. 
Speszeni Niemcy kolejny raz wykupili 
obligacje Aten oraz dorzucili kolejne 
miliardy euro dla ratowania Greków. 
Skończyło się tak jak zawsze: wpom-
powane unijne pieniądze niczego nie 
zmieniły. Agencja Moody’s Investors 
Service (MIS) ocenia bankructwo Gre-
cji aż na 50 proc! Dziś jej rating (we-
dług MIS) to zaledwie Caa1, czyli tyle, 
co… Kuba. A może idea powrotu do 
drachmy, choć kontrowersyjna – jest 
dobrym pomysłem na powrót do „real-
nej gospodarki”? Atutem tego rozwią-
zania jest stworzenie na nowo podstaw 
konkurencyjności greckich produktów 
i usług dzięki tańszej niż euro walucie 
narodowej. Minusem jest konieczność 
dogadania się z wierzycielami nowego 
terminu wykupu rządowych obligacji. 
Ale czy Bruksela ma inne wyjście, 
skoro w kolejce po pomoc stoją ko-
lejne kraje: Hiszpania, Portugalia etc. 
Być może „modelowe”, kontrolowane 
przez UE bankructwo Aten może być 
ceną za utrzymanie jedności walutowej 
Wspólnoty? 
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Powrót 
do drachmy?  


