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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z listopada 2013 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy program Mieszkanie dla Młodych będzie 
rozwijać rynek mieszkaniowy i wspierać 
gospodarkę?
Na to pytanie odpowiedzieli nam:  
Piotr Bujak, główny ekonomista Nordea  
Banku Polska S.A.; Jarosław Janecki,  
główny ekonomista w Société Générale Polska; 
Krzysztof Kluza ze Szkoły Głównej Handlowej 
i Getin Noble Banku S.A.; Ignacy Morawski, 
główny ekonomista PBP Banku S.A.; Andrzej 
Reterski, prezes Domu Finansowego QS  
oraz Dariusz Winek, główny ekonomista  
Banku BGŻ S.A.

Za zaniechania  
płaci się wysoką cenę  10–12
Wydatki na kreowanie nowych miejsc pracy, 
innowacyjność, przekwalifikowywanie osób 
niemogących znaleźć zatrudnienia – to najlepsze 
inwestycje – przekonuje Jose Angel Gurria, 
sekretarz generalny Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Rozmawia z nim 
Andrzej Geber

Repozytorium transakcji  
na instrumentach pochodnych  14–16
Obowiązek centralnego rozliczania i raportowania 
transakcji na kontraktach pochodnych mają również 
banki zawierające takowe transakcje ze swoimi 
klientami oraz kontrahentami na rynku regulowanym, 
jak i poza obrotem zorganizowanym – przypomina 
Jan Mazurek

BANK I KLIENT
Banki regulują fundusze  22–23
Nowe dyrektywy unijne uderzą we wszystkie bez 
wyjątku polskie banki – ostrzegają ekonomiści.  
Bez wątpienia sektor czekają ciężkie czasy. Eksperci 
zastanawiają się, jak te nowe regulacje wpłyną 
na poziom funduszy własnych banków – zauważa 
Krzysztof Maciejewski

Antylichwa: reaktywacja?  24–26
Projekty ustaw antylichwiarskich przygotowują 
zarówno eksperci rządowi, jak i opozycja. W walkę 
z lichwą zaangażowały się również powołane do 
ochrony obrotu gospodarczego instytucje: UOKiK  
oraz KFN. Sytuację opisuje Karol Mórawski

Drogi plastik  28–30
Zamieszanie wokół plastikowego pieniądza nie 
sprzyja jego rozwojowi. Wszystko rozbija się o koszty, 
bo żeby ktoś zyskał, stracić musi ktoś. Kto tym 
razem i dlaczego mogą to być, przede wszystkim… 
właściciele kart? – zastanawia się Marcin Szypszak

Stabilizacja nastrojów  
wśród bankowców  31–33
Najlepszym tego potwierdzeniem jest wskaźnik 
prognoz, który wzrósł od lipca br. z poziomu 4,5 pkt. 
proc. do poziomu 33,7 pkt. proc. Również pozostałe 
wskaźniki konsekwentnie notują tendencję zwyżkową. 
Przyjrzał się im Paweł Minkina

Rozwijamy dostęp  
do finansowania  34–35 
Udało nam się zbudować unikalną, polską platformę 
pośredników finansowych, operujących 17 
preferencyjnymi instrumentami zwrotnymi dla firm 
o łącznej wartości prawie 4 mld euro. 
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Jesteśmy pod tym względem liderem w Europie  
– podkreśla Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programu UE na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007–2013 
przy Związku Banków Polskich w rozmowie ze 
Stanisławem Brzeg-Wieluńskim

Wywiad biznesowy  
w powijakach  36–38
Jest mylony ze szpiegostwem gospodarczym. Jedynie 
duże podmioty z takich branż, jak bankowość, 
ubezpieczenia czy administracja publiczna korzystają 
dziś z tego typu usług. Sytuacja powoli jednak się 
zmienia – twierdzi Krzysztof Majewski

Jak ludzie w jakąś bzdurę uwierzą,  
to później trudno to odkręcić  40–41
Media i banki powinny grać w jednej drużynie. 
Powinniśmy przypominać ludziom, że trzeba 
oszczędzać. Trzeba pokazywać, jakie to daje korzyści 
– podkreśla Maciej Samcik, z którym rozmawiają 
Przemysław Barbrich i Jan Osiecki

Gwarancje  
wesprą gospodarkę  42–43
22 banki podpisały umowę z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego w ramach rozszerzenia rządowego 
Programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzysta-
niem gwarancji i poręczeń BGK. Uruchomiono nowy 
instrument wsparcia akcji kredytowej dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców

PRAWO
Mała wielka nowelizacja  64–65
W przypadku wchodzącej w życie wraz 
z początkiem roku nowelizacji ustawy o usługach 
płatniczych można mówić, że małe jest piękne. 

Liczy niecałe dwie strony, ale reguluje kwestie 
związane z opłatą interchange. Pochylił się nad nią 
Łukasz Obzejta

RAPORT SPECJALNY:  
Zasada proporcjonalności a polski 
sektor bankowy. Uwarunkowania, 
narzędzia, szanse, zagrożenia
Jego autorami są Stanisław Kasiewicz – prof. zw. 
dr hab., sekretarz naukowy ALTERUM Ośrodka Badań 
i Analiz Systemu Finansowego, profesor Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie; Lech Kurkliński  
– dr nauk ekonomicznych, dyrektor ALTERUM Ośrodka 
Badań i Analiz Systemu Finansowego, adiunkt w SGH 
oraz Włodzimierz Szpringer – prof. dr hab. SGH 
(Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego (Wydział Zarządzania) 

TECHNOLOGIE
Platforma B2B gratis  68–69
ALEO to pierwsze na polskim rynku kompleksowe 
i zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem 
zakupowym i sprzedażowym dla firm. To platforma 
handlu elektronicznego business to business (B2B)  
– opisuje ją Marcin Złoch

Mobilny terminal dla każdego  70–71
Wystarczy aplikacja i specjalna przystawka, żeby 
zamienić telefon w terminal płatniczy. Na świecie ta 
technologia święci tryumfy nie tylko wśród małych 
firm. W Polsce też czeka nas mPOS-owa rewolucja  
– uważa Andrzej Jabłoński

OPINIE
Równoległe obywatelstwo  88
Powinno skłaniać do pracy w interesie obu ojczyzn, 
tej naturalnej i tej zrodzonej z potrzeby sprostania 

konkurencji ze strony innych, coraz liczniejszych 
i bardziej zintegrowanych ugrupowań gospodarczych. 
Świat daleko odszedł od koncepcji suwerenności 
narodowej opartej na granicach terytorialnych  
– przekonany jest o tym Jan. K. Solarz

Rok 2014 – trudna łamigłówka 89
Perspektywy gospodarki USA wyglądają coraz 
lepiej, podczas gdy strefa euro zdaje się zmierzać 
drogą stagnacji i także być może będzie zmagać się 
z przejściową deflacją. Na tym tle polska gospodarka 
może błyszczeć, ale złoty już niekoniecznie – co 
martwi Marka Rogalskiego 

ZAGRANICA
Mikropaństwo  
z makroproblemami  93–95
Rząd Czarnogóry konsekwentnie realizuje program 
antykorupcyjny. Olli Rehn, komisarz ds. poszerzenia 
w KE, twierdzi jednak, że korupcja i przestępczość 
zorganizowana mogą okazać się najpoważniejszymi 
barierami dla jej członkostwa w UE. Badała to 
Maria Dunin-Wąsowicz

STREFA VIP
Nieustraszony pogromca innowacji  
– wyprawa 2  96–97
W prywatnym życiu budujemy swoje relacje  
z innymi ludźmi, firmami i markami, wykorzystując  
do tego internetowe media. A także zaufanie.  
Jeżeli w relacjach biznesowych tak trudno 
o wiarygodność i zaufanie, to dlaczego nie 
wykorzystać do tego już znanych mechanizmów 
z platform społecznościowych? – zastanawia  
się Jerzy Cichowicz, który swe rozważanie  
poświęcił Michałowi Bolesławskiemu, twórcy Aleo 
– platformy handlowo-aukcyjnej dla firm

www.aleBank.pl
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Po słabym wzroście w II kwartale o 0,8 proc., 
w trzecim nasz PKB wzrósł o 1,9 proc. Na tak 
dobry wynik wpłynął przede wszystkim wzrost 
popytu krajowego, który dołożył do wzrostu 
0,5 proc. W latach 2008–2013 skumulowany 
wzrost PKB w Polsce to 19,8 proc. 

Rada BFG ogłosiła, że za 2013 r. opłata ostroż-
nościowa wyniesie 0,009 proc. podstawy, zaś 
w 2014 r. banki zapłacą 0,037 proc. aktywów 
ważonych ryzykiem. A więc ponad pięć razy 
mniej niż wynosi próg maksymalny. Oznacza 
to, że w tym roku banki oddadzą do kasy BFG 
na dodatkową składkę 90 mln zł (dla porówna-
nia: sam tylko PKO Bank Polski notuje po trzech 
kwartałach 2,3 mld zł zysku). W przyszłym roku 
opłata ostrożnościowa będzie kosztowała ban-
kowców (poza standardową składką na ochronę 
depozytów, która zostaje na tym samym pozio-
mie) 350–400 mln zł. Natomiast od 29 listopada 
oszczędności 2,6 mln członków SKOK, czyli ok. 
17 mld zł, są objęte ochroną BFG. To jeden ze 
skutków przejęcia nadzoru nad SKOK-ami przez 
Komisję Nadzoru Finansowego.

Największe europejskie banki oraz amery-
kańskie Citigroup i JP Morgan zostały uka-
rane za manipulowanie na rynku derywatów 
i uczestnictwo w dwóch dużych zmowach. 
Zapłacą 1,7 mld euro za zmowę i manipulacje 
To najwyższa kara w historii nałożona przez 
Komisję Europejską. Wśród ukaranych ban-
ków znalazły się też Deutsche Bank (zapłaci 
najwięcej – w sumie 725 mln euro), Royal 
Bank of Scotland, a także Societe Generale. 
Nielegalny kartel manipulował stawkami sto-
py LIBOR i EURIBOR, związanymi z derywa-
tami nominowanymi w euro i jenach.

TRANSAKCJE
Skarb Państwa sprzedał ponad 141 mln akcji 
energetycznego koncernu Energa. To najwięk-
sza w tym roku oferta publiczna – warta ok.  
3 mld zł. Akcje Energi oferowane były przez 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, zaś 
funkcję globalnych koordynatorów pełnił JP 
Morgan i UBS. Zorganizowaniem sprzeda-
ży akcji zajmował się też Banco Espirito San-
to, BofA Merrill Lynch, Citi, UniCredit, Biuro  

Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE 
Banku i Ipopema Securities.

PKO Bank Polski podpisał umowę z EVO Pay-
ments International, wiodącym operatorem 
usług płatniczych prowadzącym działalność 
w USA, Kanadzie i Europie, dotyczącą sprze-
daży udziałów w eService oraz dwudziestolet-
niego aliansu strategicznego na rynku płatności 
elektronicznych. Transakcja wymaga zgody Ko-
misji Europejskiej i powinna zostać zamknięta 
do końca 2013 r. PKO otrzyma ok. 418 mln zł 
oraz dywidendę zaliczkową z zysków za 2013 r.  
w wysokości 17 mln zł. Umowa przewiduje 
także mechanizm zwiększenia ceny w związku 
z przyszłymi wynikami spółki. Sprzedaż pozy-
tywnie wpłynie na wskaźniki kapitałowe PKO. 

Getin Holding S.A. zawarł przedwstępną 
umowę nabycia 100 proc. akcji Romanian In-
ternational Bank. Umowa została zawarta 
z jego akcjonariuszami. Będzie to piąty zagra-
niczny bank wchodzący w skład Holdingu. Ro-
manian International Bank jest bankiem uni-
wersalnym, działającym w segmencie klientów 
indywidualnych oraz małych i średnich firm. 
Obsługuje rachunki ponad 80 tys. klientów. Na 
koniec II kwartału wysokość jego sumy bilan-
sowej wynosi 436,4 mln RON (równowartość 
424,3 mln zł). Bank ma 34 oddziały zlokalizo-
wane w głównych miastach Rumunii. 
 
PRODUKTY
ING Bank Śląski jako pierwszy w Polsce roz-
poczyna wdrażanie usługi elektronicznego port-
fela V.me by Visa. Elektroniczny Portfel ING to 
proste i bezpieczne rozwiązanie mające na celu 
wzmacnianie zaufania konsumentów do płat-
ności on-line oraz zwiększenie liczby transakcji 
dokonywanych kartami płatniczymi w inter-
necie. W pilotażu V.me by Visa biorą udział pra-
cownicy banku, którzy mogą korzystać z elek-
tronicznego portfela ING w wybranych polskich 
sklepach internetowych. Komercyjne wdroże-
nie tej usługi planowane jest na początek 2014 r.

Raiffeisen Polbank udostępnił nową aplikację 
do obsługi bankowości mobilnej Mobilny Bank. 
Główne zmiany dotyczą wyglądu programu, 
w którym dotychczasowy układ ikon i list zo-
stał zastąpiony estetycznym, nowoczesnym 
i prostym interfejsem. Dzięki temu aplikacja zy-
skała na intuicyjności i łatwości obsługi. Wpro-
wadzono też wiele praktycznych udogodnień. 

Kronika

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

23 grudnia tego roku minie 25 lat od 
uchwalenia pionierskiej w bloku 

wschodnim ustawy o działalności gospodar-
czej autorstwa ministra Mieczysława Wilczka. 
To prawdziwa biblia polskiego wolnego rynku 
i podstawa do późniejszego sukcesu gospo-
darczego Polski. W opinii historyka IPN, prof. 
Antoniego Dudka część opozycji politycznej 
skupionej wokół nieoficjalnych towarzystw go-
spodarczych, która domagała się wprowadze-
nia kapitalizmu – była w końcu lat 80. trakto-
wana przez niektórych przedstawicieli aparatu 
państwowego jako potencjalnego sojusznika 
do bezkrwawej zmiany systemu politycznego. 
Do zmian zachęcał sam Michaił Gorbaczow, 
mówiąc do elit władzy z RWPG: „musicie radzić 
sobie sami”. Powrót do kapitalizmu (którego 
namacalnym znakiem była ustawa Wilczka 
i Rakowskiego) był w opinii ekspertów Centrum 
im Adama Smitha krótkim, bo trwającym od 
grudnia 1988 do stycznia 1991 r. okresem 
panowania wolnej przedsiębiorczości. Dziś 
w świetle dostępnych historykom dokumen-
tów widać zaciekły opór partyjnej biurokracji 
przed wprowadzeniem ustawy oraz ogromną 
odwagę i determinację tandemu Wilczek-
-Rakowski, aby ją uchwalić. Obaj postawili na 
przedsiębiorczość Polaków jako na ostatnią 
zaporę przed nieuchronnym bankructwem 
państwa. Dziś wprowadzenie kolejny raz tej 
samej ustawy wydaje się niezbędną lekcją do 
odrobienia, nie tylko dla „zielonej wyspy”, ale 
także całej Unii Europejskiej. To ona powinna 
być podstawą realnej strategii lizbońskiej dla 
całej UE w jej rywalizacji z USA i Azją.
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