
Finanz Gruppe
wypasiona lokatami s. 50

Banki w Bazylei III 
Studium przypadku s. 16

Piotruś Pan… dlaczego  
nie wzrastamy? s. 8

9
7

7
1

6
4

4
5

3
2

7
0

7

IS
SN

 1
64

4-
53

25
1

1
>

Zaprenumeruj nas, ZyskasZ doradcę   s. 56 

BANKOWE SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI 

WARTOŚĆ... ZAUFANIE
s. 11

lis
to

pa
d 

20
12

 
11

/2
01

2

Cena 19 zł  
(w tym 8% VAT)

Nr indeksu 374164 
ISSN 1644 – 5325

     NBS RAPORT  s. 32 

SENIOR W SIECI



Rozwiązania Asseco Poland S.A. to: 

�� Nowoczesność
�� Bezpieczeństwo
�� Skalowalność�
�� Otwartość

Skuteczne systemy  
transakcyjne  
w Bankach

ZAPROSZENIE
Zapraszamy�wszystkie�Banki�Spółdzielcze�do�wejścia�w�świat�systemów�otwartych.��
Świat,�w�którym�to�Państwo�będziecie�mogli�dobierać�rozwiązania�do�swoich�potrzeb,��
a�nie�dostosowywać�potrzeby�do�możliwości�rozwiązań.

Solutions for Demanding Business

Asseco Poland S.A.
ul.�Olchowa�14,�35-322�Rzeszów
tel.:�+48�17�888�55�55,�fax:�+48�17�888�55�50�
info@asseco.pl���www.asseco.com/pl

asseco_220x280.indd   1 9/3/12   3:51 PM



Edytorial

11/2012 3

Spis treści
Monitor spółdzielczy 4

Piotruś Pan, czyli dlaczego nie chcemy 
dorastać… 8

Wartość… zaufanie 11 
Bankowe systemy wymiany informacji

Studium przypadku 16 
Polskie banki spółdzielcze w Bazylei III

Unijne płatności.pl 22

Święto Prawdziwka w Nowej Wsi Wielkiej 28 
Fundusze europejskie (81)

Seniorzy w sieci 32 
Wojna z gotówką (81)

Sygnały 36

Po co drzeć koty z… UOKiK 37

Rekomendacje na kryzysk 40

Finanz Gruppe wypasiona lokatami 50

Opinie zawieszone w sieci 54

KLUB SKĄPCÓW,
A SPRAWA POLSKA

Według szacunkóW euler Hermes W ciągu 
ośmiu miesięcy br. upadłość ogłosiło 623 dużycH 
polskicH przedsiębiorstW. o tym, że stygnie po-
pyt konsumentóW, śWiadczy m.in. 60-proc. Wzrost upadłości sklepóW 
detalicznycH.

Prawdziwy Armagedon nastąpił w spółkach budowlanych – dużych 
i małych, gdzie swoje zrobił już efekt domina. Jeżeli banki odmówią re-
strukturyzacji długów bądź prolongaty zobowiązań, sytuacja wielu przedsię-
biorców stanie się dramatyczna. A wiadomo, że firmy i banki nie działają na 
odrębnych wyspach, problemy jednych szkodzą drugim. Analitycy rynku 
uważają ponadto, że zaostrzenie polityki kredytowej nie jest skutkiem tylko 
gorszych wyników gospodarki, ale również tego, że działamy w strukturze 
globalnej, z czego banki komercyjne czerpały w ostatnich latach ogromne 
korzyści. Restrykcje uderzyły ze strony ich zagranicznych matek, u których 
pojawił się problem deficytu kapitału, stamtąd przyszły zalecenia, aby ogra-
niczyć akcję kredytową. 

Finansowanie ostatniej instancji stanowią fundusze europejskie. W per-
spektywie lat 2014–2020 możemy uzyskać olbrzymi tort, w którym na re-
alizację programów operacyjnych jest około 70 mld euro. Problem w tym, 
że budżet UE, stanowiący 1 proc. PKB krajów członkowskich, jest pod-
dawany presji redukcyjnej, pod hasłem kryzysu, przez klub skąpców, czyli 
największych płatników – Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Holandię. 
Jednocześnie szczodrym strumieniem płyną środki w skali 3–5 proc. PKB 
w ramach programów ratunkowych, zarezerwowane tylko dla strefy euro. 

Bruksela zaproponowała, aby wspólne wydatki w perspektywie 2014–2020 
wyniosły ponad 1 bln euro. Klub skąpców chce tę kwotę obciąć o 100 mld 
euro. Przez ostatnie lata fundusze pomocowe łączyły, teraz dzielą. Brak zgody 
może oznaczać przesunięcie decyzji co najmniej o kwartał, a nawet pół roku. 
Jeśli i wtedy nie uda się dojść do kompromisu, Unia uchwali prowizorium bu-
dżetowe, oparte na propozycjach KE i… od nowa rozpocznie rozmowy. 

Rząd chce przystąpić do paktu fiskalnego UE, by zwiększyć tym samym 
wagę polskiego głosu w Europie. Wciąż nie wiadomo jednak, ile otrzy-
mamy w nowej perspektywie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego liczy 
na to, że w ramach funduszu spójności dostaniemy 300 mld zł, tj. przy 
obecnym kursie 72 mld euro. Początkowa propozycja KE zakładała kwotę 
80 mld euro. Ponadto do Polski trafi 100 mld zł na dopłaty dla rolników, 
w sumie więc do 2020 r. uzyskamy ponad 400 mld zł i wiadomo, że będzie 
to ostatnia tak duża koperta finansowa, na jaką może liczyć Polska. 

Ambicje Brukseli są redukowane lub w najlepszym razie ograniczane do 
eurostrefy. W Parlamencie Europejskim padają propozycje stworzenia od-
dzielnego „budżetu wzrostu” na poziomie 1 proc. PKB, zarezerwowanego 
tylko dla 17 państw z tej strefy. W myśl ostatnich projektów miałby on do-
datkowo uszczuplić fundusze pomocowe o kwotę 55 mld euro. Promowane 
są nawet pomysły stworzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Strefy Euro. 
Eksperci oceniają, że takie podejście to już nie jest biznes, a czysta polityka, 
która cofnie globalizację i zamknie granice dla przepływu kapitału. 
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