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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z września 2012 r.

Loża komentatorów  8–9
Jak nielimitowany skup obligacji krajów strefy 
euro przez Europejski Bank Centralny wpłynie na 
inflację?
Na to pytanie odpowiadają: Piotr Bujak, główny eko-
nomista Nordea Banku Polska S.A.; Krzysztof Kluza, 
adiunkt SGH, dyrektor w Getin Noble Banku S.A.; 
Andrzej Reterski, prezes zarządu Domu Finansowego 
QS; Sebastian Stolorz, konsultant Banku Świato-
wego w Waszyngtonie; Łukasz Tarnawa, główny 
ekonomista Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz 
Dariusz Winek, główny ekonomista Banku Gospodar-
ki Żywnościowej S.A. 

Jak to będzie działać?   10–11
Politycy i bankowcy zadają sobie dwa podstawowe 
pytania: jak Europejski Mechanizm Stabilności będzie 
działać i czy będzie skuteczny? Jak się można spodzie-
wać, odpowiedź na to drugie pytanie wzbudza w krajach 
Unii skrajne emocje. Co zauważa
Jerzy Szygiel

TEMAT NUMERU
Unia bankowa
Cztery filary unii bankowej  14–17
Jeśli nawet ruszy europejski nadzór od 2013 r., to 
w żaden sposób nie rozwiąże to bieżących problemów. 
Będzie to jednak okazja do przetestowania w prak-
tyce kolejnych filarów unii bankowej. Wszakże pod 
warunkiem, że do tego czasu wyłonią się z luźnych 
i skrojonych na inne czasy koncepcji – uważa
Grzegorz Brudziński

Nadzór makroostrożnościowy  18–19
Słabym punktem nowej propozycji są zapisy dotyczące 
organizacji nadzoru makroostrożnościowego w unii ban-
kowej. Zauważenie problemu na wczesnym etapie opi-
niowania regulacji stwarza szansę na wyeliminowanie 
owej słabości w fazie prac legislacyjnych – podkreśla
Olga Szczepańska

Nowy rozdział bankowości  20–21
Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem,  
prezesem Związku Banków Polskich, o nadzorze  
europejskim, ale nie tylko, rozmawiają  
Paweł Minkina i Stanisław Brzeg-Wieluński 

Europejski nadzór bankowy?  
Nie tak szybko  22–23
Konstrukcja wspólnotowego nadzoru bankowego 
zrodziła poważne podziały polityczne. Wrześniowe 
spotkanie europejskich ministrów finansów zakończyło 
się otwartym sporem między krajami, które chcą 
takiego nadzoru jak najszybciej, a tymi, które chcą 
jeszcze negocjować uprawnienia przyszłej instytucji. 
Informuje o tym
Jerzy Szygiel

Realpolitik blokuje  
unię bankową  24–25
Wspólny marsz ku unii bankowej, uznany niedawno 
przez europejskich przywódców za kierunek przesądzony, 
a przy tym jedno z najważniejszych rozwiązań, które ma 
zaradzić kryzysowi, przerywając spiralę śmierci łączącą 
sektor bankowy i finanse publiczne państw, jakoś 
przerodził się w zbiorowe dreptanie w miejscu. O czym 
z Brukseli donosi 
Marta Fita-Czuchnowska

BANK I KLIENT
Bankowość cienia  26–28
Podniesienie wymogów kapitałowych czy zwiększe-
nie buforów płynnościowych oznacza uodpornienie 
regulowanego sektora bankowego na szoki płynące 
z shadow bankingu. Rośnie jednak ryzyko arbitrażu 
regulacyjnego, które może skłaniać podmioty z tego 
sektora do przenoszenia najbardziej kosztownej kapi-
tałowo działalności do segmentu nieuregulowanego. 
Szerzej o tym 
Grzegorz Brudziński 

Armagedonu nie będzie  30–31
O blaskach i cieniach bankowości z Wojciechem 
Sobierajem, prezesem Alior Banku, rozmawiają  
Przemysław Barbrich i Jan Osiecki 
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Ryzyko jest częścią  
tego biznesu  32–33
Dogłębne analizy i burzliwe debaty, setki branżowych 
ekspertów, liczni zagraniczni goście z takich firm, jak: 
AEF Hiszpania, Raiffeisen Factor Bank, RiskFactor Solu-
tions, GFCC BNP Paribas Group, Eurofactor AG,. Tak po 
krótce można podsumować III Międzynarodowy Kongres 
Faktoringu zorganizowany. Pisze o tym
Stanisław Brzeg-Wieluński 

Czy widać światełko w tunelu?  34–35
Obecne problemy polskiego rynku nieruchomości 
Karolowi Mórawskiemu przedstawia Jacek Furga, 
prezes AMRON, wiceprezes zarządu Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji

PRAWO
Trochę kija, trochę marchewki  50–52
Głównym celem założeń nowelizacji ustawy zaproponowa-
nej przez UOKiK jest wdrożenie rozwiązań wzmacniających 
polski system ochrony konkurencji i konsumentów, 
wpływających na większą skuteczność obecnie obowią-
zujących regulacji. Zakłada też uproszczenie i skrócenie 
obowiązujących procedur. Propozycje omawia
Piotr Gałązka

RAPORT SPECJALNY
Ewolucja usług prawnych  
w sektorze bankowym
W świecie prawno-bankowym  54–59
Rozwijający się dynamicznie sektor bankowy wymusza 
wiele zmian w instytucjach działających w jego otocze-
niu. Choćby kancelariach prawnych, firmach dorad-
czych czy windykacyjnych. W nowy model działania 
wpisuje się troska o klienta, fachowość i specjalizacja 
przy jednocześnie sprawnej i konkurencyjnej cenowo 
obsłudze. Zauważa to
Marcin Szypszak

Rola bankowego  
tytułu egzekucyjnego  60–61
Z mec. Pawłem Śladowskim, partnerem zarządzają-
cym Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Sp. 
kom, rozmawia Tomasz Trzaska 

Prawo bankowe a nowe technologie  62–64
Rewolucja technologiczna jest prawdziwym wyzwaniem 
dla prawodawstwa. To nie tylko kwestia infrastruktury, ale 
także nowych wyzwań dla bezpieczeństwa, ochrony da-
nych, odpowiedzialności osób wykorzystujących zdalne 
kanały dostępu do usług i danych. Zmiany przybliża 
Sławomir Dolecki

E-sądownictwo  
– jedynie słuszny kierunek  65–66
Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje 
w Polsce ponad 2,5 roku. W tym czasie e-sąd rozpoznał 
już blisko 4 mln spraw. Przypomina to
Michał Korgol

FATCA w Klubie Bankowca  67–69
FATCA nadchodzi nieuchronnie, budząc przy tym wiele 
kontrowersji dotyczących współpracy polskich banków 
z amerykańskim fiskusem. Dyskutowano o tym w sto-
łecznym Klubie Bankowca. Spotkanie relacjonuje 
Krzysztof Maciejewski

Jakie vacatio legis od FATCA?  70–71
Problemy, jakie przynosi bankom przedstawia Stani-
sław Brzeg-Wieluński w rozmowie z mecenasem 
Michałem Markowskim z kancelarii Bird & Bird. 

Kompleksowe dochodzenie  72–73
Windykacja, z powodu wzrastającego zadłużenia 
Polaków, staje się coraz ważniejszym obszarem rynku 
finansowego. Praktycznie z problemem tym boryka się 
każda z firm. Pisze o tym
Marcin Złoch

Windykacja ery globalizacji  74–75
Windykacja nie jest prosta. Na szczęście wspierają ją 
nowoczesne technologie. Przedstawia je 
Adam Żółw

TECHNOLOGIE
Globalne zmartwienie  
bankowych CEO  76–79
Z okazji prezentacji najnowszego raportu IBM redakcja 
„Miesięcznika Finansowego BANK” wspólnie ze 

Związkiem Banków Polskich przeprowadziła poświęconą 
mu debatę redakcyjną. Prezentujemy fragmenty z ponad 
dwugodzinnej dyskusji bankowych ekspertów. 

Nadchodzi koniec ery plastiku  80–83
W warszawskim Klubie Bankowca odbyła się – orga-
nizowana pod patronatem Związku Banków Polskich 
przez „Miesięcznik Finansowy BANK” we współpracy 
z firmą NCR Polska – debata poświęcona najnowszym 
technologiom i rozwiązaniom wykorzystywanym w ban-
kowości. Relacjonujemy jej przebieg.

OPINIE
Polityczna niesubordynacja  84
Panaceum na europejski kryzys wcale nie jest większa 
integracja polityczno-gospodarcza za cenę oddania 
części narodowej suwerenności – twierdzi
Marek Rogalski

Miejsca, których nie ma  85
Doświadczamy pewnego stanu schizofrenii – świat 
haseł i popularnych dysput to jedno, a rzeczywiste 
potrzeby zmian i zagrożenia to drugie. Jednocześnie nie 
ma nawet prób budowania czegoś, co zapewni globalną 
szczęśliwość. Czy tak musi być? – zastanawia się 
Marek Urbaniak

Przedszkola głupcze!  86
W siedzibie PAN do publicznej debaty zasiadło reprezenta-
tywne grono autorytetów ekonomicznych. Sam fakt, że 
mogły publicznie wybrzmieć różne priorytety dla polityki 
gospodarczej na trudne czasy należy uznać za sukces spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Co z tej zbiorowej mądrości 
dotrze do decydentów, poznamy już wkrótce – informuje
Jan K. Solarz

STREFA VIP 
Z przodu jachtu jest dziób...  92–93
W tym roku nie było aż tak dramatycznie jak w ubie-
głych latach – tylko jedna załoga nie dokończyła 
wyścigu z powodu wywrotki – ale do ostatniej chwili 
nie było wiadomo, kto wygra X Regaty o Puchar Prezesa 
Związku Banków Polskich. Rywalizację opisuje
Artur Rolak

www.aleBank.pl
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy 
procentowe na niezmienionym poziomie. 
Referencyjna stopa procentowa NBP wyno-
si nadal 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 
proc., depozytowa 3,25 proc., a redyskonta 
weksli 5 proc. Po raz ostatni RPP zmieniła 
poziom stóp procentowych NBP w maju tego 
roku – podwyższyła je wówczas o 25 punk-
tów bazowych. 

Zarząd Deutsche Bank AG we Frankfurcie 
podjął decyzję o połączeniu działających w Pol-
sce banków – Deutsche Bank Polska S.A. oraz 
Deutsche Bank PBC S.A. W efekcie utworzony 
zostanie silny bank uniwersalny, obsługujący 
na polskim rynku wszystkie segmenty klientów 
oraz oferujący przekrojową gamę rozwiązań fi-
nansowych. Proces integracji ma się zakończyć 
w okresie ok. 18 miesięcy. Formalny wniosek do 
Komisji Nadzoru Finansowego zostanie złożony 
nie później niż do końca I kw. 2013 r.

Propozycja KE w sprawie wspólnego nad-
zoru bankowego dla strefy euro była głów-
nym tematem spotkania ministrów finansów 
państw UE (Ecofin), które odbyło się na Cyprze 
w dniach 14–15 września. – Na obecnym etapie 
ta propozycja KE zupełnie nas nie interesuje. 
Nie możemy przystąpić do czegoś, w czym nie 
mamy głosu. To zupełnie odpada – powiedział 
minister finansów, Jacek Rostowski.

Eurostat podawał, że średnie zadłużenie sek-
tora finansów publicznych strefy euro wzrosło 
z 85,3 proc. PKB pod koniec 2010 r. do 87,2 
proc. PKB na koniec 2011 r., a w UE – z 80 proc. 
PKB do 82,5 proc. PKB. 14 krajów członkow-
skich UE przekraczało w ub.r. dopuszczalny 
poziom zadłużenia, czyli 60 proc. PKB. Dług 
publiczny Hiszpanii sięgał na koniec zeszłego 
roku 68,5 proc. PKB, a na początku lipca tego 
roku osiągnął 75,9 proc. PKB. Oprócz Hiszpanii 
poziom ten przekroczyły też: Grecja (dług sta-
nowił 165,3 proc. PKB), Włochy (120,1 proc.), 
Irlandia (108,2 proc.), Portugalia (107,8 proc.), 
Belgia (98 proc.), Francja (85,8 proc.), Wielka 
Brytania (85,7 proc.), Niemcy (81,2 proc.), Wę-
gry (80,6 proc.), Austria (72,2 proc.), Malta (72 
proc.), Cypr (71,6 proc.) i Holandia (65,2 proc.).

Trybunał konstytucyjny w Karlsruhe zgodził 
się na ratyfikację przez Niemcy traktatu o fun-
duszu pomocowym eurolandu ESM (Europej-
ski Mechanizm Stabilizacyjny). ESM to fun-
dusz ratunkowy eurolandu, bez którego strefa 
euro nie byłaby w stanie udzielać kolejnych 
kredytów pomocowych podobnych do tych, 
które od 2010 r. otrzymywali już Irlandczycy, 
Portugalczycy i Grecy. Ponadto ESM będzie 
mógł bez pośrednictwa rządów dofinansowy-
wać banki (by nie obciążać pomocą budżetów 
ich macierzystych rajów) oraz skupować obli-
gacje. ESM ma zastąpić poprzedni, tymczaso-
wy fundusz ratunkowy (EFSF), który powinien 
wygasnąć w połowie 2013 r. Do tego czasu oba 
fundusze będą funkcjonować równolegle.

Komisja Europejska – wbrew postulatom 
Niemiec – chce docelowo objąć wspólnym nad-
zorem wszystkie 6 tys. banków w strefie euro, 
a nie tylko najważniejsze, systemowe banki. 
Od pierwszego stycznia 2013 r. EBC może zde-
cydować o objęciu nadzoru nad instytucjami 
finansowymi, które otrzymały lub zwróciły się 
o pomoc publiczną. Od 1 lipca 2013 r. wspól-
nym nadzorem byłyby objęte najważniejsze, 
systemowe banki w eurolandzie, a od 1 stycz-
nia 2014 r. wszystkie banki w strefie euro. Jed-
nak, by ten scenariusz się spełnił, propozycje 
KE muszą do końca roku przyjąć kraje UE i Par-
lament Europejski.

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Reko-
mendację J. Banki będą stosować jednolite stan-
dardy gromadzenia, przetwarzania i udostęp-
niania w wiarygodnych bazach danych o rynku 
nieruchomości. Rekomendacja zakłada też opi-
sanie zbioru cech identyfikujących nierucho-
mości, które należy gromadzić w bazie, a także 
stosowanie statystycznych modeli oceny ryzyka 
zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomo-
ściach w przypadku banków istotnie zaangażo-
wanych w tak zabezpieczone kredyty. Zalecenia 
wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r., 
z wyjątkiem rekomendacji 11 i 12, które będą 
obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r. 

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Ma-
rio Draghi zapowiedział, że w ramach walki 
z kryzysem i ratowania wspólnej waluty EBC 
będzie bez ograniczeń ilościowych skupował 
krajowe obligacje krótkoterminowe (o terminie 
zapadalności do trzech lat). Prowadzony przez 
EBC program skupowania na rynku wtórnym 
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Brzeg-wieluńSki
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„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Informacja z „Pulsu Biznesu” z 8 paź-
dziernika 2012 r. o planach przejęcia 

przez bank PKO BP dużego banku 
„miejskiego” obsługującego samorządy 
– to bardzo dobra wiadomość. Do tego 
w okresie, gdy jesteśmy wręcz zalewani 
przez negatywne informacje płynące  
ze strefy eurolandu. Ostatni pomysł 
Brukseli polegający na tworzeniu odręb-
nego budżetu wartego 20 mld euro  
dla siedemnastu krajów euro – to 
kolejny dowód na aberrację polityczną 
unijnych elit. To już nawet nie jest my-
ślenie życzeniowe, to skrajny przykład 
egoizmu, tworzenia Europy dwóch 
prędkości, gdzie te kraje, które szczę-
śliwie dla nich nie przyjęły euro i dzięki 
temu lepiej przetrwały kryzys z roku 
2008, dziś są w unijnej zamrażarce. 
Politycznej poczekalni, która utrudni no-
wej Unii negocjacje o dalsze programy 
pomocowe zasypujące 50-letni okres 
komunistycznego regresu. W zamyśle 
pomysłodawców ścisłego jądra UE to 
może być dla nas kara, ale ciągle nie 
można pozbyć się wrażenia, że unijni 
biurokraci tylko pogłębiają kryzys na 
Starym Kontynencie. Zamiast wrócić do 
źródeł, czyli: wolności gospodarczej, 
osobistej odpowiedzialności za los, sto-
sowania na co dzień zwykłej uczciwości 
w życiu i biznesie.
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