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– utrzymuje Igor Lagenda
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Jak na nie najlepszą sytuację gospodarczą, wyniki 
polskiej bankowości w 2012 r. można uznać  
za bardzo dobre. Rok 2013 przyniesie zapewne 
odpowiedź na pytanie, czy to głębszy oddech, czy 
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Jesień będzie nasza  40–41
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Celem Bazylei III (CRD IV/CRR) była poprawa  
sektora bankowego w zakresie absorpcji szoków 
wynikających z gwałtownego pogarszania się  
sytuacji ekonomicznej? Czy zamiar ten został  
lub zostanie spełniony – o tym  
Krzysztof Kalicki
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Stabilizacja  
na wszelki wypadek  60–63
Od początku roku Sejm pracuje nad nowelizacją 
ustawy o BFG. Zmiany, które zaproponował rząd, 
zakładają utworzenie nowego funduszu, z którego 
ma być finansowana pomoc dla banków w razie ich 
kłopotów z płynnością – informuje  
Andrzej Ostrowski

CRD IV – co wiemy dziś?  66–68
Wiemy, jakie będą obowiązywać zasady i każdy  
nadzór będzie domagał się spełnienia norm CRD IV 
przez podległe mu banki na szczeblu jednostkowym. 
Muszą więc podjąć prace, by spełnić wymogi  
– przypomina dr Mariusz Zygierewicz z ZBP 
Krzysztofowi Maciejewskiemu

BANK I KLIENT
Bankowość detaliczna  
dla studentów  86–89
Banki od dawna deklarują zainteresowanie  
studentami, którzy choć dysponują ograniczonymi 
zasobami gotówki, mogą być ich lojalnymi  
klientami w kolejnych latach. Jaki stosunek mają 
studenci do bankowości detalicznej? – zbadała to 
Joanna Rzodkiewicz 

Liczy się specjalizacja  90–91
Mimo cięć kosztów sektor bankowy w Polsce  
ma się naprawdę dobrze. Poszczególne instytucje 
mogą pochwalić się rekordowymi wręcz wynikami 
finansowymi. Dlaczego zatem od dwóch lat banki 
przechodzą restrukturyzacje? – sprawdzał to  
Sebastian Sala

RAPORT SPECJALNY:  
BANKI POLSKIE 2012  104–116
Warszawski Instytut Bankowości już po raz  
dwudziesty przygotował doroczny raport o sytuacji 
sektora bankowego w Polsce. Mówi on o kondycji 
i najważniejszych zmianach zachodzących w bankowo-
ści polskiej w 2012 r. Szeroko go omawiamy.

TEMAT NUMERU:  
PŁATNOŚCI MOBILNE
Mobilny Polak  
płaci tylko mobilnie  118–120
Rosnąca popularność smartfonów, tabletów i czytników 
książek przyniosła ogromne zmiany w handlu detalicznym, 
ale też w usługach finansowych. Jako pierwsi skorzystają 
z nich… nasi rodacy – uważa Andrzej Ostrowski

Portfel 2.0  122–123
Liczba kart kredytowych w ostatnich latach maleje, 
a wzrost liczby kart debetowych ustabilizował się, 
banki zaczęły więc coraz chętniej patrzeć w stronę 
użytkowników smartfonów, które można wykorzystać 
w procesie płatności. Zauważył to Marcin Złoch 

Czy NFC to przyszłość  
płatności mobilnych?  124–126
Near Field Communication (NFC), czyli komunikacja 
bliskiego zasięgu, nadal jest na początkowym etapie, 
zwłaszcza tam, gdzie spodziewano się jej szybkiego 
upowszechnienia, czyli w telefonach komórkowych – 
konstatuje Bohdan Szafrański

Portfel w chmurach  130
Takie wynalazki, jak Google Wallet czy Square pozo-
stają – nie tylko w Polsce – marginalne. Dlaczego? 
Pochylił się nad tym Krzysztof Maciejewski

Kosztowne zbliżenia  134–135
Przy korzystaniu z nowoczesnej karty bezstykowej 
koszty transakcji mogą wzrosnąć niemal dziesięcio-
krotnie! To nie żart: lwią część tej kwoty stanowić 
będzie opłata za przekroczenie limitu kredytowego 
karty. A w przypadku bezstykówek o to nietrudno...  
– co odczuł Karol Jerzy Mórawski

BEZPIECZEŃSTWO
Przyczajony haker,  
ukryty wirus  146–148
Hakerzy coraz częściej za cel obierają sektor 
przemysłowy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Powszechnie wykorzystują do tego urządzenia  
mobilne – smartfony i tablety – dowiedział się  
Jacek Matwiejczyk

NIERUCHOMOŚCI
Państwo musi zadziałać 162–163
Oferowane na rynku renty hipoteczne za kilka lat mogą 
być problemem nie tylko dla osób, które dziś zawierają 
umowy z funduszami hipotecznymi, ale i dla państwa. 
O perspektywach wprowadzenia odwróconej hipoteki 
z wiceprezesem Związku Banków Polskich, mec. 
Jerzym Bańką rozmawia Halina Tarasewicz

OPINIE
Marna siła przekonywania  166
Im słabsze dane makroekonomiczne ze strefy euro, tym 
większa aktywność euro-oficjeli, którzy starają się zapew-
niać, że sytuacja się poprawia. Tak wyglądały wydarzenia 
z ostatnich tygodni – co wyłapał Marek Rogalski

Znaczenie słów  167
Wygląda na to, że czeka nas renesans badań 
lingwistycznych. Ale może nie tyle w kategoriach 
kontynuowania dociekań nad gramatykami języków 
formalnych, ile stwierdzenia, jak dalece nasz język 
trafnie odzwierciedla nasze myślenie i postrzeganie 
rzeczywistości – prognozuje Marek Urbaniak

STREFA VIP 
Skok zza biurka na siodełko 168–169
Do mety śpieszyło się wszystkim – jednym bardzo, 
innym trochę mniej. Ale i tak maraton rowerowy MTB 
o Puchar Związku Banków Polskich cieszył się znacz-
nym powodzeniem – co zarejestrował Artur St. Rolak

ZAGRANICA
Lojalny laik  170–171
Zdecydowana większość mediów rosyjskich określa 
nowego szefa banku centralnego Rosji jako: „eko-
nomistę”, „specjalistę do spraw gospodarczych”, 
„wybitnego administratora państwowego” – reakcje 
tamtejszej prasy opisuje Monika Rotulska
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
GUS opublikował dane, z których wynika, że 
deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. 
w Polsce wyniósł 3,9 proc. PKB. Komisja Euro-
pejska opublikowała wiosenne prognozy gospo-
darcze, a według tych prognoz deficyt polskiego 
sektora finansów publicznych w 2013 r. wynie-
sie 3,9 proc., natomiast w przyszłym roku 4,1 
proc. PKB. Komisja Europejska zasygnalizowa-
ła, że nie zdejmie z Polski procedury nadmier-
nego deficytu, która nałożona została na nasz 
kraj w 2009 r.

Komisja Europejska zdecydowała, że Polska 
ma zapłacić 79,9 mln euro kary za błędy w do-
tacjach dla małych gospodarstw (nisko to-
warowych), które w latach 2005–2006 mogły 
ubiegać się o unijną pomoc w restrukturyzacji 
na podstawie pięcioletnich biznesplanów. Rol-
nicy, którym polskie władze zatwierdziły plan, 
dostawali przez pięć lat po 1250 euro rocznie 
pod warunkiem realizowania planu. Jednak 
audyt przeprowadzony przez Komisję Euro-
pejską wykazał, że najpierw w Polsce zatwier-
dzano niewiarygodne biznesplany, a potem 
– w latach 2007–2010 – nierzetelnie spraw-
dzano ich realizację. 

Z danych Narodowego Banku Polskiego wyni-
ka, że w marcu na lokatach terminowych było 
268,7 mld zł. Miesiąc później o blisko 6,7 mld 
zł mniej. To największy jednorazowy odpływ 
depozytów w historii (NBP publikuje te dane 
od grudnia 1996 r.). W sumie w ciągu marca 
i kwietnia lokaty zmniejszyły się o 9,7 mld zł.

Stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła z 12,1 
proc. w marcu do 12,2 proc. w kwietniu. W ca-
łej Unii jest nieco lepiej – średni poziom bezro-
bocia wynosi 11 proc. i nie zmienił się w sto-
sunku do danych z marca. Bezrobocie w strefie 
euro zanotowało tym samym najwyższy po-
ziom w historii. Ze statystyk Eurostatu wynika, 
że najgorzej jest w Hiszpanii (26,8 proc.) i Por-
tugalii (17,8 proc.) – nie ma jeszcze kwietnio-
wych danych z Grecji, gdzie w lutym bez pra-
cy było 27 proc. osób w wieku produkcyjnym. 
Najniższe bezrobocie odnotowały w kwietniu: 
Austria (4,9 proc.), Niemcy (5,4 proc.) i Luk-
semburg (5,6 proc.). 

TRANSAKCJE
Serwis Foodpanda działający na czterech 
kontynentach w 27 krajach, m.in. w Polsce, 
pozyskał 20 mln USD. W platformę zainwe-
stowały m.in. fundusze Investment AB Kin-
nevik i Ventures Phenomen. Foodpanda jest 
najszybciej rozwijającym się globalnie porta-
lem umożliwiającym zamawianie jedzenia 
przez internet. Aktualnie działa na czterech 
kontynentach i dociera do około 3 mld ludzi 
na całym świecie. W ostatnich miesiącach 
rozszerzyła swoją działalność o kolejne 15 
krajów. Portal uruchomił także własną apli-
kację mobilną dla systemów iOS i Android, 
która szybko zdobyła dużą popularność. 

Zdrojowa Invest dzięki wsparciu JESSICA 
wybuduje największy kompleks hotelowy 
na Wybrzeżu. W ramach inwestycji, która 
zostanie zrealizowana w dwóch etapach, 
powstaną dwa 5-gwiazdkowe hotele SPA 
i konferencyjne z rozbudowanymi usługa-
mi, budynki apartamentowe, aquapark, pro-
menada oraz pierwsze w Świnoujściu molo. 
Baltic Park Molo jest największym projektem 
w Polsce.

PRODUKTY
Euronet zlikwiduje część bankomatów. Pla-
ny dotyczą bankomatów w miejscach, gdzie 
liczba wypłat nie pokrywa kosztów instala-
cji i utrzymywania urządzenia. Rentowne 
są bankomaty, z których klienci miesięcznie 
dokonują od 3 do 3,5 tys. transakcji. Każda 
z nich to dziś mniej niż 1,3 zł zysku dla ope-
ratora bankomatu. Opłatę do tego poziomu 
obniżyły organizacje kartowe Visa i Master-
card. Na wprowadzenie prowizji od wypłat 
z bankomatów, która umożliwiłaby szybszy 
rozwój sieci, nie zgadza się jednak Minister-
stwo Finansów. 

Nordea Bank Polska wprowadził do oferty 
nowe konto – Nordea Ulubione. Bezpłatnie, 
bezwarunkowo i bez dodatkowych limitów 
bank oferuje m.in. prowadzenie konta, kartę 
debetową, przelewy krajowe składane w sys-
temie bankowości elektronicznej oraz wypłaty 
gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce 
i za granicą. Oprócz bezpłatnego prowadzenia 
konta, klient otrzymuje również  darmową 
kartę debetową Visa Electron z funkcją płat-
ności zbliżeniowych payWave. Korzystanie 
z konta Ulubione jest całkowicie bezpłatne.

Kronika

StaniSław 
Brzeg-wieluńSki
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Historycznie niskie oprocentowanie stóp 
banku centralnego jest przez wielu 

odbierane jako coś nadzwyczajnego. Tym-
czasem przy obecnym poziomie inflacji jest 
to naturalna reakcja regulatora rynku mająca 
pobudzić akcję kredytową. Spadające zyski 
z bankowych depozytów dają nadzieję na 
odrodzenie rynku akcji na GPW oraz odbicie 
w górę wartości jednostek TFI. Decyzja Rady 
Polityki Pieniężnej była więc absolutnie racjo-
nalna. Polityka monetarna prezesa NBP, prof. 
Leszka Balcerowicza z przełomu XX i XXI w. 
polegająca na utrzymywaniu wysokich stóp 
dała w efekcie niski wzrost PKB, za to rekor-
dowo duże bezrobocie. Po roku 2008 ratował 
nas eksport, miliardy unijnych funduszy i… 
wysoki popyt wewnętrzny. Dziś jest znacznie 
trudniej: Polaków dopadł pesymizm wynika-
jący z kryzysu UE oraz smutnych obserwacji 
degrengolady, jaką w całym społeczeństwie 
daje zacięta walka PO i PiS. Co gorsze, 
udział inwestycji publicznych w PKB spadnie 
w tym roku do poziomu 3 proc. (w latach 
2010–2011 było to 6 proc.). Kolejne duże fun-
dusze z UE zaczną zasilać publiczne inwe-
stycje dopiero w roku 2015/2016. Dodatkowo 
euroland, trawiony brakiem wizji skutecznych 
reform, kupuje w tym roku mniej polskich 
towarów. W tej sytuacji konieczne jest zachę-
cenie Polaków do zwiększenia konsumpcji, 
także przez branie tańszych kredytów. 
Dlatego eksperci RPP, widząc brak wizji rządu 
na walkę ze spowolnieniem gospodarczym, 
postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.
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