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NIE NALEŻY TRACIĆ WIARY W UNIĘ 
Nigdy wcześniej stawka nie była tak wysoka.  

Nigdy przyszłość wspólnego europejskiego projektu  
nie była tak niepewna i krucha. Ale także nigdy wyborcy 

europejscy nie mieli tak dużego na to wpływu  
– powiedział Czytelnikom MF BANK Martin Schulz, 

przewodniczący Parlamentu Europejskiego
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z kwietnia 2014 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy zapowiadane ożywienie w naszej gospodar-
ce przełoży się na poprawę wyników banków?
Zapytaliśmy o to: Piotra Bujaka, szefa Zespołu 
Analiz Makroekonomicznych PKO BP; Jarosława 
Janeckiego, głównego ekonomistę w Société 
Générale Polska; Krzysztofa Kluzę, ze Szkoły Głów-
nej Handlowej i Getin Noble Banku S.A.; Ignacego 
Morawskiego, głównego ekonomistę Polskiego 
Banku Przedsiębiorczości S.A.; Andrzeja Reterskie-
go, prezesa Domu Finansowego QS oraz Dariusza 
Winka, głównego ekonomistę Banku BGŻ S.A.

Nie należy tracić wiary w Unię  10–13
O wspólnocie europejskiej, jej problemach i wyzwaniach 
mówi Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego i kandydat socjalistów na przewodniczącego 
Komisji Europejskiej w rozmowie z Andrzejem Geberem

Nie dajmy się zwariować  14–15
Przed sektorem banków spółdzielczych pojawiło się 
kilka problemów, które musi rozwiązać – co przypo-
mina Maciej Małek

Unijne programy ramowe  
dźwignią dla start-up’ów  16–17
Omawiamy specjalne instrumenty gwarancyjne, przy-
dzielane bankom w ramach programów ramowych 
Unii Europejskiej, dzięki którym mogą bezpiecznie 
finansować nowo powstałe przedsiębiorstwa.

Poprawa nastrojów  
jest zauważalna  18–20
Ruszyły inwestycje rządowe, remonty dróg lokalnych, 
pojawiły się dodatkowe pieniądze na inwestycje 

infrastrukturalne, widać również ożywienie na rynku 
mieszkaniowym, stąd poprawa nastrojów – podkreśla 
Mariusz Hildebrand, prezes zarządu BIG InfoMonitor 
w rozmowie ze Sławomirem Doleckim

Prześwietlone wynagrodzenia  22–23
Sytuacja na rynku pracy w instytucjach finansowych nie 
jest jednorodna. W bankowości, szczególnie inwestycyj-
nej, wciąż jest dosyć trudna, dobrą passę odnotowują 
firmy doradcze, consumer finance, windykacyjne, 
leasingowe i faktoringowe – zauważa Marcin Złoch

Jak wygrać z gotówką?  24–25
Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów 
Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP, rozma-
wia z Karolem Jerzym Mórawskim o Programie 
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014–2020 

Pożyczki walczą o przetrwanie  26–27
Związek Firm Pożyczkowych ostro sprzeciwia się 
projektowanym zmianom w legislacji. Nie wiadomo, 
jak potoczą się dalsze losy tej ustawy – informuje 
Krzysztof Maciejewski

Ameryka zawsze była  
dla nas przykładem tego,  
czego NIE należy robić   28–31
– podkreślają Joe Martin i Chris Kobrak,  
autorzy książki: „Od Wall Street do Bay Street:  
Porównanie systemów finansowych USA i Kanady”.  
Rozmawiała z nimi Agnieszka Krawczyk

RAPORT SPECJALNY: 
NOWATORSKIE PRODUKTY BANKOWE
Architektura innowacji  34–35
Ostatnio pojawiło się w świecie finansów kilka  
bardzo innowacyjnych rozwiązań. Rok 2014 może 
być pod tym względem przełomowy – przekonuje 
Krzysztof Maciążek
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Kierunek: mobilność  36–37
Coraz więcej klientów korzysta z bankowości  
internetowej i mobilnej. Czy banki rzeczywiście  
starają się to wykorzystać – zastanawia się  
Adam Żółw

Ręka w rękę  38–39
Nowocześni partnerzy, których obecnie poszukują 
banki, nie mogą być już jedynie firmami czysto 
technologicznymi. Muszą umieć kreować strategię 
cyfrową i posiadać kompetencje konsultingowe  
– udowadnia Marcin Podleśny

Nowy wymiar wielokanałowości 40–41
Czy w ciągu najbliższych lat smartfon zastąpi  
bank, a wielokanałowy dostęp do pełnej jego  
oferty stanie się standardem? Sprawdzał to  
Bohdan Szafrański

Bank komórek  42–43
W ciągu najbliższych pięciu lat usługi bankowe – za 
sprawą mobilnej rewolucji – zmienią się całkowicie. 
Czekają nas kolejne alianse pomiędzy bankami 
i firmami telekomunikacyjnymi

W cieniu Rekomendacji U  46–47
Jak będzie wyglądać rynek bancassurance  
w tym roku i kolejnych latach? Opisuje to  
Bogdan Szatkowski 

Wyzwanie i szansa  
dla sektora finansowego  50–51
Niektóre spośród nowych regulacji dotyczących 
VAT powinny w szczególnym stopniu zaintere- 
sować branżę finansową – na ich podstawie  
można bowiem tworzyć nowe produkty  
bankowe, a wiedzę o zmianach w przepisach  
wykorzystać w kampaniach promocyjnych  
produktów dla firm

BANK I KLIENT
Niezmiennie optymistyczne  
nastroje  54–47
Nigdy wcześniej w historii pomiaru Monitora 
Bankowego główny wskaźnik koniunktury  
bankowej Pengab nie zanotował tak silnego 
wzrostu w tak krótkim czasie. Przyjrzał się temu 
Paweł Minkina

Bezpieczne pieniądze ze ściany  58–59
Koniec powszechnego wsparcia przez  
Microsoft dla Windows XP nie oznacza,  
że są powody do paniki. Przejęcie kontroli  
na bankomatem nie jest proste – uspokaja  
Marek Załęcki

Coraz mniej czasu na wdrożenie 60–61
Wdrożenia zaleceń zawartych w Rekomendacji D 
to jedno z ważniejszych zadań stojących przed 
instytucjami finansowymi w tym roku. Czasu  
coraz mniej, zatem rzetelne wprowadzenie zmian 
bez pomocy zewnętrznych podmiotów może  
okazać się nie lada wyzwaniem – przestrzega 
Janusz Grobicki

Zbliżeniówki pod specjalnym  
nadzorem  62–63
Wreszcie możemy sami decydować o zakre-
sie funkcjonalności kart płatniczych – łącznie 
z możliwością włączenia lub wyłączenia funkcji 
płatności zbliżeniowych. Wiele banków wprowadza 
też obowiązkową autoryzację również w przypadku 
transakcji bezstykowych – kwestie te omawia 
Konrad Machowski

V Bankowe Forum Wierzytelności 64–65
Wiodącym tematem tegorocznego forum była wymia-
na informacji gospodarczej i jej wpływ na poprawę 
dyscypliny płatniczej.

OPINIE
Trudne prognozy  70
Nie od dzisiaj wiadomo, że czynnik polityczny jest 
najtrudniejszym elementem całej analizy. Dlatego 
też inwestorzy omijają te firmy, branże czy też kraje, 
które są od niego wyraźnie uzależnione. Gorzej, jeżeli 
jest się zmuszonym do próby usystematyzowania tej 
nowej sytuacji – podkreśla Marek Rogalski

Bezpieczeństwo narodowe  72
W czasach, kiedy zmianami zarządza się poprzez szo-
ki, a wojny wygrywa się przez organizowanie chaosu 
na terytorium przeciwnika, bezpieczeństwo narodowe 
przestaje być przedmiotem troski zawodowych 
wojskowych, zaczyna być elementem codzienności 
świata finansów – twierdzi Jan K. Solarz

ZAGRANICA
Inwestorzy powinni się martwić 78–80
W Chinach powstają prywatne banki, rozszerzono ko-
rytarz juana w drodze do pełnego urynkowienia. Są to 
symptomy poważnych zmian, których celem ma być 
całkowite otwarcie rynku kapitałowego i finansowego 
do 2020 r. Przedstawia je Monika Rotulska

STREFA VIP
Bankowość i sztuka  82–84
Kto inwestuje w dzieła sztuki warte kilkaset złotych? 
Dlaczego agenci ubezpieczeniowi niechętnie obsługują 
kolekcjonerów? Jakie znaczenie dla rozwoju rynku dzieł 
sztuki ma rzetelna edukacja kulturalna społeczeństwa 
– tego można było się dowiedzieć podczas forum 
„Bankowość i sztuka. Art Summit 2014”

Nietypowe inwestycje  86–87
O miejsce rynku sztuki w ofercie bankowości  
prywatnej prof. dr. hab. Krzysztofa Borowskiego 
zapytał Grzegorz Brudziński
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Według szacunkowych danych Minister-
stwa Finansów, deficyt budżetu państwa 
po trzech miesiącach tego roku sięgnął 
17,5 mld zł. To przeszło jedna trzecia do-
puszczalnego deficytu na cały rok. Na do-
chodach budżetu negatywnie odbija się 
podwyżka akcyzy na wódkę. Dochody się-
gnęły 67 mld zł. To 24 proc. całorocznego 
planu. Pieniędzy z VAT jest więcej niż przed 
rokiem – przeszło 31 mld zł wobec niespeł-
na 27 mld zł w analogicznym okresie ub. r. 
Budżetu nie wesprą w tym roku pieniądze 
z zysku NBP za 2013 r. 

Państwowy dług publiczny na koniec ze-
szłego roku wyniósł 880,2 mld zł. Było to 
53,9 proc. PKB. W ciągu całego 2013 r. na-
sze zadłużenie wzrosło o 39,7 mld zł, czyli 
o 4,7 proc. Według metodologii unijnej, czyli 
po doliczeniu zadłużenia m.in. w Krajowym 
Funduszu Drogowym, nasze zadłużenie na 
koniec zeszłego roku sięgnęło 932,5 mld zł, 
czyli 57,1 proc. PKB. Zarówno dług liczony 
wedle metodologii krajowej, jak i unijnej był 
wyższy niż na koniec 2012 r. Wtedy wynosił 
odpowiednio 52,7 i 55,6 proc.

TRANSAKCJE
Za 350 mln euro Powszechny Zakład Ubez-
pieczeń kupił cztery firmy ubezpieczeniowe: 
litewską firmę Lietuvos Draudimas, łotew-
ską AAS Balta, estońską Codan Forskiring 
oraz polski oddział brytyjskiego Link4. 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwier-
dziła prospekt emisyjny BNP Paribas Banku 
Polska S.A., będącego częścią Grupy BNP 
Paribas. W ramach oferty wyemitowanych 
zostało nie więcej niż 5.026.539 akcji serii 
„O”. Transakcja ma zapewnić wykonanie 
przez BNP Paribas S.A. zobowiązania wobec 
Komisji Nadzoru Finansowego do zwięk-
szenia liczby akcji w wolnym obrocie gieł-
dowym na GPW do poziomu co najmniej 
15 proc. Oferta była adresowana do inwe-
storów instytucjonalnych i indywidualnych 
w Polsce oraz do wybranych inwestorów in-
stytucjonalnych za granicą (oprócz Stanów 
Zjednoczonych).

Bank Zachodni WBK S.A. dostał zgodę 
Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie 
60 proc. Santander Consumer Banku. War-
tość ma nie przekroczyć 2,15 mld zł. Bank 
ten należy do hiszpańskiej grupy w Pol-
sce. Santander, który jest też właścicielem 
BZ WBK, pozwolił na to przyłączenie, by 
cała jego działalność w Polsce odbywała 
się w ramach jednej struktury. Santander 
Consumer Bank ma 1,69 mln aktywnych 
klientów i 240 oddziałów. BZ WBK uzyska 
też dostęp do bazy 7 mln klientów, którzy 
korzystali z kredytów ratalnych lub samo-
chodowych. Bank informował, że przejęcie 
Santander Consumer Banku nastąpi jesz-
cze w I połowie 2014 r.

KNF jednogłośnie zakazała wykonywa-
nia prawa głosu z akcji FM Bank PBP S.A. 
przez PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris-EMP 
Capital Partners Limited, nakazała też zbycie 
wszystkich akcji FM Bank PBP S.A. posia-
danych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie 
do 31 grudnia 2014 r. To pierwszy tego typu 
przypadek w historii, kiedy nasz nadzór fi-
nansowy zmusza akcjonariuszy do pozbycia 
się akcji. W listopadzie ubiegłego roku KNF 
nie zgodziła się, by Abris kupił BPH Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
 
PRODUKTY
Rynek został wzmocniony przez 250 mln 
zł preferencyjnego finansowania dla nowo-
powstających mikroprzedsiębiorstw. Wspar-
cie zapewni Unia Europejska w ramach 
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP), zaś dystrybucję uruchomi 
Alior Bank S.A. – najnowszy Narodowy Po-
średnik Finansowy Programu CIP w Polsce. 
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyty 
na rozwój nowo otwartej działalności, za-
bezpieczone bezpłatną gwarancją Europej-
skiego Funduszu Inwestycyjnego. 
 (Więcej na str. 16–17)

Toyota Bank wprowadza nową 9-miesięcz-
ną Lokatę Specjalną. Klienci którzy posiadają 
kredyt samochodowy w banku mogą liczyć na 
stałe oprocentowanie 4,0 proc. Obecnie jest to 
jedna z najlepiej oprocentowanych lokat ter-
minowych na rynku. Wyróżnikiem produktu 
jest nie tylko atrakcyjne oprocentowanie na 
9 miesięcy, ale także wysoki próg możliwych 
do ulokowania środków – do 50 tys. zł. Lokatę 
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STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Śmierć ministra Mieczysława Wilczka jest 
bardzo smutną informacją. Podczas 

ubiegłorocznej konferencji poświęconej 
25-leciu ustawy o działalności gospodarczej 
(zorganizowanej przez Centrum im. Adama 
Smitha), zwolennicy liberalizmu wzywali poli-
tyków UE do wdrożenia w skali całej Wspól-
noty tego „aktu strzelistego wolnego rynku”. 
Ich zdaniem to lepszy pomysł niż wszelkie 
ogłaszane szumnie strategie lizbońskie, 
czyli typowo technokratyczne koncepcje, 
które rzekomo zwiększą konkurencyjność 
UE wobec nadciągającego azjatyckiego 
tsunami. Dziś, gdy coraz liczniejsza armia 
urzędników staje się żelaznym elektoratem 
obecnej koalicji rządowej w Polsce, widać 
jak daleko odeszliśmy od zasad wolnego 
rynku. Podobnie z administracją dzieje się 
w całej UE. Co gorsze, kryzys ukraiński ujaw-
nił, że każdy z brukselskich urzędników ma 
jednak swoją narodowość i ku zaskoczeniu 
euroentuzjastów coraz częściej kieruje się 
kryteriami narodowego egoizmu. W obecnej 
sytuacji geopolitycznej UE powinna zrobić 
wszystko, aby przełamać nacjonalistyczne 
nastroje podgrzewane przez prawicowych 
populistów. Wbrew pozorom im mniej 
przestrzeni dla wolności gospodarczej 
w Brukseli, tym większe zagrożenie ze strony 
Rosji dla bezpieczeństwa państwa polskie-
go. To, że dziś mamy jakieś perspektywy na 
przyszłość, wynika z odwagi solidarnościo-
wej opozycji politycznej i trafności decyzji 
ówczesnej władzy, czego symbolem był 
tandem Wilczek–Rakowski.
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