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Tryb bardzo niskiego zużycia energii

Odporność na kurz i wodę*

Wyjątkowo szybki internet

Skaner linii papilarnych

Samsung KNOX

Więcej możliwości na www.knox.samsung.pl 
Skontaktuj się: kontakt.knox@samsung.com

* Zgodnie z normą IP67 – całkowita odporność
na kurz i pył oraz odporność na wodę

do 1 m przez 30 minut (nie dotyczy wody morskiej)

Korzystając z urządzeń mobilnych w biznesie, oczekujesz 
bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności pracy. 
Sprawdź połączenie godne zaufania: smartfony Samsung 
ze środowiskiem KNOX. Dzięki systemowi KNOX możesz 
bezpiecznie korzystać z nowoczesnych urządzeń mobilnych 
Samsung jednocześnie w celach służbowych i prywatnych.

BEZPIECZEńSTWO

      DANYCH
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z maja 2014 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy polskie banki mogą być konkurencyjne 
wobec banków zachodnich?
Na pytanie to odpowiedzieli: Jarosław Janecki, 
główny ekonomista w Société Générale Polska; 
Krzysztof Kluza, Szkoła Główna Handlowa i Getin 
Noble Bank S.A.; Ignacy Morawski, główny ekono-
mista Polskiego Banku Przedsiębiorczości; Ernest 
Pytlarczyk, główny ekonomista mBanku; Andrzej 
Reterski, prezes Domu Finansowego QS oraz Da-
riusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Nieustająca koncentracja  10–11
W 2013 r. doszło do kilku fuzji i przejęć. To jednak 
nie koniec – kolejnych możemy się spodziewać 
w tym roku. A że jeszcze kilka lat temu na polskim 
rynku bankowym panowało duże rozdrobnienie, kon-
centracja wydaje się procesem całkowicie naturalnym 
– przekonuje Konrad Żybort

Instytucje finansowe  
pod (nie)specjalnym nadzorem  12–14
Bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym narzuca 
się kolejne restrykcyjne wymogi. Tymczasem 
podmioty, których funkcjonowanie wzbudza wiele 
zastrzeżeń mają się coraz lepiej. Władze oraz regu-
latorzy rynku coraz częściej… liberalizują przepisy 
– co udowadnia Karol Jerzy Mórawski

Jesteśmy mistrzami w dostosowywaniu 
się do sytuacji  16–17
Nie można męczyć społeczeństwa komunikatami, 
że znowu trzeba zacisnąć pasa i się reformować, bo 

tylko to pomoże nam rozkwitnąć w przyszłości. Trzeba 
nadać inny komunikat i jednocześnie prowadzić 
działania reformujące. A może w ogóle warto byłoby 
po prostu robić reformy i mniej o nich mówić – pod-
powiada prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, w rozmowie z Przemysła-
wem Barbrichem i Janem Osieckim

RANKING 50 NAJWIĘKSZYCH  
BANKÓW W POLSCE 2014
Trudne, ale dobre lata  20–21
Cały czas musimy kontrolować dług publiczny i de-
ficyt budżetowy, a więc dla polityków są poważne 
wyzwania, ale sądzę, że w sferze polityki gospo-
darczej i monetarnej rządzący staną na wysokości 
zadania. Wierzę, że potencjał zdrowego i silnego 
sektora bankowego zostanie wykorzystywany i stwo-
rzone zostaną warunki do jego dalszego wzmacnia-
nia – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes 
Związku Banków Polskich 

Bankowa witalność  22–28
Banki kolejny raz udowodniły, że są bardzo dobrze 
przygotowane do stojących przed nimi wyzwań. 
Racjonalizacja kosztów i restrukturyzacja, która jest 
już stałym elementem krajobrazu bankowego przynosi 
pozytywne efekty i pokazuje witalność sektora w bardzo 
dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – zauważa 
Grzegorz Elaniuk, omawiając wyniki dorocznego 
rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK”

Gratisy do konta  42–43
W tym roku banki będą miały duży dylemat, czy jesz-
cze w jakiś sposób zachęcać klienta, czy może raczej 
odłożyć prezenty i zacząć racjonalnie liczyć, aby nie 
było konieczności dokładania do jego obsługi. Przed-
stawiamy najlepsze w naszym rankingu konta

PRZEWODNIK PO „BANKU” | CZERWIEC 2014



5 www.aleBank.pl

PRZEWODNIK PO „BANKU” | CZERWIEC 2014

Bez zachęt ani rusz  56–58
Eksperci nie mają złudzeń. Nawet najlepsze 
rozwiązania umożliwiające gromadzenie środ-
ków na emeryturę lub brakujący wkład własny 
na mieszkanie nie będą skuteczne bez zachęt 
podatkowych. A państwo zupełnie nie zadbało o to, 
by przekonać obywateli do oszczędzania – zauważa 
Piotr Nowakowski

Wzrasta zaufanie  
do polskich banków  82–86
Mimo obiektywnych czynników rynkowych, jak też 
konsekwencji kryzysu na międzynarodowych rynkach 
finansowych, który odcisnął piętno na wizerunku 
bankowości także w Polsce, wyraźnie poprawiła się 
społeczna ocena sektora bankowego – informują 
o tym Jacek Gieorgica i Marcin Idzik

Wyzwania dla Polski  128–129
PKB poniżej 3 proc., wyhamowanie inwestycji,  
a także konsumpcji, wzrost inflacji – to konsekwen-
cje, jakie poniesie Polska, jeśli kryzys za naszą 
wschodnią granicą będzie się pogłębiał. Pisze o tym 
Monika Rotulska

Odpływ kapitału 
zniszczy Rosję?  132–133
Może on osiągnąć 220 mld dolarów i być cztero-
krotnie wyższy niż oficjalne dane. Wyraźnie odczuje 
to tamtejszy system bankowy. Na dodatek rezerwy 
walutowe coraz bardziej się kurczą. Jaka będzie 
przyszłość rosyjskiej bankowości – zastanawia się 
Monika Rotulska

Niemiecki głos w Rosji  134–135
Zabawa w kotka i myszkę między Zachodem a Rosją 
trwa w najlepsze i wszystko wskazuje, że potrwa 

jeszcze dłuższy czas. Obie strony tkwią w klinczu 
i bardzo dbają, by nie zdobyć przewagi. Decydujący 
głos należy do Niemiec – tego zdania jest  
Andrzej Ostrowski

BANK I KLIENT
Prawo powinno być  
tworzone systemowo  136–138
Planowane zmiany w prawie bankowym  
komentuje mec. Jerzym Bańka, wiceprezes 
Związku Banków Polskich, w rozmowie z Karolem 
Jerzym Mórawskim

Jak wykorzystać potencjał  
płatności mobilnych?  148–150
W jaki sposób stworzyć optymalny system 
płatności mobilnych? Które z urządzeń powszech-
nie spotykanych w sklepach, restauracjach czy 
taksówkach mogą stać się już niedługo terminala-
mi do obsługi płatności mobilnych? Na te i wiele 
innych pytań odpowiedzi poszukiwano podczas 
Forum Usług Płatniczych

Samotność 
długodystansowca 164–166
Oszczędzanie nad Wisłą ma charakter głównie 
krótkoterminowy i podporządkowane jest w pierwszej 
kolejności zaspokojeniu bieżących potrzeb. Niechęci 
Polaków do długoterminowego i celowego oszczę-
dzania nie sposób się dziwić – brakuje jasnych 
i jednoznacznych zachęt ze strony państwa – twierdzi 
Jerzy Ochocki

OPINIE
Okrągły stół  180
Jeśli okrągły stół to jest gra, w której obie strony 
wygrywają, to czy jest szansa , że taka gra zostanie 

przeprowadzona we współczesnej Ukrainie?  
– zastanawia się Jan K. Solarz

Gdzie ta inflacja?  181
Coraz częściej odnoszę wrażenie, że za chwilę  
sporym problemem będzie zbyt niska inflacja.  
W niektórych przypadkach będzie można otwarcie 
mówić o deflacji, czyli konsekwentnym spadku cen. 
Dla gospodarki to dość niebezpieczny sygnał  
– ostrzega Marek Rogalski

RAPORT SPECJALNY:  
Zasada proporcjonalności  
w polskim sektorze  
bankowym 182–185
Piotr Pisarewicz analizuje kryteria zasady propor-
cjonalności w kontekście projektu Rekomendacji U

STREFA VIP 
Bieg po… złoto  195–199
Sponsor nie tylko pomaga dziś w organizacji imprezy. 
Coraz częściej odgrywa rolę mecenasa, który mode-
luje gusta publiczności. Duże pole do popisu na tej 
współczesnej arenie, zwłaszcza sportowej, mają banki 
i operujące w ich otoczeniu instytucje. Współczesne-
mu mecenatowi przyjrzał się Marcin Szypszak

Wracamy ze Stanów  
ze złotem!  200–203
Ma sześć kół, ukryty pod korpusem system  
sterowania, napędu, manipulatory. Osiąga  
prędkość 18 km/h. Potrafi wjechać na wzniesie-
nia o nachyleniu do 60 stopni, pokonać nawet 
30-centymetrowe przeszkody i unieść 5-kilogra-
mowy przedmiot. Superłazik marsjański Hyperion II 
powstał dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego  
– informuje Adam Bogoryja-Zakrzewski
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Nasza gospodarka urosła w pierwszym 
kwartale 2014 r. o 3,3 proc.; deficyt budżetu 
państwa po czterech miesiącach tego roku się-
gnął 21,3 mld zł. To prawie 45 proc. dopusz-
czalnego deficytu na cały rok. Nowe prognozy 
dotyczące wzrostu gospodarczego dla Polski 
i krajów naszego regionu podał Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju. Według nich 
średni wzrost gospodarczy wyniesie w tym 
roku 1,4 proc., czyli spadnie z 2,3 proc. w 2013 
r. To drastyczne obniżenie prognoz, bo jesz-
cze w styczniu przewidywano, że gospodarka 
przyspieszy do 2,7 proc. 

W najnowszym rankingu Better Life In-
dex, opracowanym przez OECD, zajęliśmy 
27. miejsce na 36 państw analizowanych pod 
względem jakości życia. Spadliśmy o dwie po-
zycje w stosunku do ubiegłego roku. Za Polską 
znalazły się tylko Estonia, Portugalia, Węgry, 
Chile, Brazylia, Rosja, Grecja, Meksyk i Turcja. 
Co może wydawać się dziwne, to w kategorii 
edukacja zajęliśmy drugą pozycję za Finlandią. 
Natomiast w kategorii bezpieczeństwo, wy-
przedziła nas tylko Japonia. Najlepiej żyje się 
w Australii.

Od lipca amerykańskie banki będą musiały 
zatrzymywać 30 proc. podatku od pewnych 
płatności do instytucji finansowych w innych 
krajach, o ile te instytucje nie zawarły z IRS 
umowy w sprawie udostępniania informacji 
o obywatelach USA, którzy mają w nich konta. 
Takich umów nie mają jednak rosyjskie banki. 
W ten sposób koszty działalności np. rosyjskich 
banków na amerykańskim rynku bardzo wzro-
sną, a w efekcie spadnie ich konkurencyjność.

TRANSAKCJE
Raiffeisen Polbank i Wizz Air wkrótce udo-
stępnią osobom, które często podróżują sa-
molotami, atrakcyjną ofertę produktową 
premiującą lojalność. Będzie skierowana do 
posiadaczy nowej partnerskiej karty kredyto-
wej oraz specjalnej karty debetowej, która bę-
dzie wydawana do dowolnego konta osobiste-
go Raiffeisen Polbank. Korzystanie z obu kart 
partnerskich przyniesie pasażerom Wizz Air 
wymiernie korzyści – będą mogli m.in. zbierać 

punkty na swoim koncie WIZZ, a później wy-
mieniać je na bilety lotnicze. 

Getin Holding i VB Leasing International 
Holding zawarły warunkową umowę nabycia 
przez Getin Holding 100 proc. akcji VB Leasing 
Polska oraz VB Leasing Rumunia. Celem trans-
akcji jest dalsze wzmocnienie pozycji w ob-
szarze leasingu oraz kontynuacja ekspansji na 
rynku rumuńskim. Strony szacują wartość 
transakcji na 111 mln zł w przypadku VB Le-
asing Polska oraz równowartości w rumuń-
skich lejach kwoty 52 mln zł w przypadku VB 
Leasing Rumunia.

Rosyjski Gazprom i chiński koncern CNPC 
podpisały w Szanghaju kontrakt na dostawę 
z Rosji do Chin 38 mld metrów sześciennych 
gazu rocznie przez 30 lat Nie wiadomo, jaką 
cenę uzgodnili kontrahenci. Według dziennika 
„Izwiestija”, cena bazowa wyniesie 350–380 
USD za 1000 metrów sześciennych; w ten spo-
sób Rosja może otrzymać 400 mld dolarów.
 
PRODUKTY
PKO Bank Polski – jako pierwszy w Polsce 
i jeden z pierwszych w Europie – udostęp-
nił swoim najmłodszym klientom naklejkę 
zbliżeniową Visa w ramach programu PKO 
Junior dla dzieci poniżej 13. roku życia. Za-
równo naklejka, jak i karta w postaci kla-
sycznego plastiku, umożliwiają młodym 
użytkownikom korzystanie z nowoczesnych 
płatności zbliżeniowych Visa. Przedpłacone 
karty wydawane w ofercie PKO Junior to 
pierwsze w Polsce, a także jedne z nielicznych 
na świecie karty dla dzieci poniżej 13. roku 
życia. Nie są powiązane z kontem i wymagają 
zasilenia przez rodziców, którzy mają wgląd 
w transakcje dziecka i kontrolują stan środ-
ków na karcie.

Terminale VeriFone VX 680 Contactless, 
w które wyposażeni zostają kierowcy przy-
stępujący do projektu TAXI360, umożliwiają 
dokonanie opłaty za kurs za pomocą wszyst-
kich rodzajów kart płatniczych – kredyto-
wych, debetowych i zbliżeniowych, a także 
telefonów z funkcją NFC i mobilnych apli-
kacji płatniczych. Dane zebrane w okresie 
kilkunastu miesięcy od wdrożenia systemu 
w Polsce pokazują, że to właśnie płatności 
zbliżeniowe rozwijają się najszybciej – obec-
nie ponad 60 proc. transakcji w taksówkach 
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STANISŁAW 
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Rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r. 
jest dla nas dość trudną cezurą. Z jednej 

strony dokonano bezkrwawej rewolucji, co 
wynikało z braku pomysłu na przyszłość 
obozu władzy i bankructwa ZSRR. Z drugiej 
nowa „Najjaśniejsza”, nie spełniła wielu 
pokładanych w niej nadziei. Narzucony przez 
solidarnościowe elity skrajnie neoliberalny 
model gospodarczy dał impuls dla oddolnej 
inicjatywy gospodarczej milionów Polaków. 
Z drugiej strony wywołał likwidację aż połowy 
zakładów zbudowanych po roku 1945! Czy 
wybraliśmy wtedy rzeczywiście mądrze model 
gospodarki? Dziś łatwo powiedzieć, że moż-
na było lepiej… Tymczasem w 1989 r. skala 
zadłużenia zagranicznego Polski była zbliżona 
do wartości całego majątku naszego przemy-
słu…. Państwo od 1981 r. nie spłacało swoich 
zagranicznych zobowiązań, a gospodarka po-
woli stawała się coraz bardziej autarkiczna. To, 
czego naprawdę zabrakło po roku 1989 r., to 
krajowy kapitał. I z tego głównie powodu do-
konała się aż tak głęboka prywatyzacja. Dziś 
wezwanie do reindustrializacji nie jest populi-
zmem tylko koniecznością stworzenia miejsc 
pracy, aby zatrzymać młodych ludzi w kraju. 
Potrzeba do tego wielu programów wielo-
letniego oszczędzania, takich jak np. kasy 
mieszkaniowe. Niezbędne są różne zachęty, 
np. ulgi podatkowe, aby stworzyć polską 
Dolinę Krzemową. W najmłodszym pokoleniu 
nie ma kompleksów wobec Zachodu, jest 
tylko lęk, że są w Polsce nikomu niepotrzeb ni. 
I tak należy interpretować majowe wybory do 
Parlamentu Europejskiego.
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„25 lat”, 
ale co dalej…? 
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