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Święto spółdzielców.
Dobro brzmi cicho s. 5

PIENIĄDZE ŚWIATA
KŁUSOWNICY 

I DARMOZJADY

Połowa ludności świata ma 

do dyspozycji zaledwie 1 proc. 

bogactwa naszego globu, 

jednocześnie 2 proc. najbogatszych 

ludzi posiada ponad połowę 

wszystkich aktywów. Skala 

rozwarstwienia dochodowego 

przybiera przerażające rozmiary. 

Budujemy świat, w którym 

nadmierna asymetria stała się 

normą.    s. 64
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HOLA, HOLA! 
A GDZIE JEST BIZNES?

W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT ZMIANY W SEKTO-
RZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH BYŁY DETERMINOWA-
NE PRZEZ REGULACJE NADZORU, PROGI KAPITAŁOWE, 
WYMOGI PŁYNNOŚCIOWE. NAJCZĘŚCIEJ ROZMAWIAMY 
O DYREKTYWACH I REKOMENDACJACH. ALE HOLA, 
HOLA JESZCZE JEST BIZNES! – OSTRZEGA PROF. JAN SZAMBELAŃCZYK Z AKA-
DEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU.

– Mam szacunek do historii, lecz nie można tylko oglądać się w tył, musi-
my wyciągać wnioski i uczyć się z przyszłości – mówił profesor na konferencji 
KZBS w Sejmie. Konieczne jest zredefi niowanie misji banku lokalnego o wie-
le bardziej w duchu biznesu. Dlaczego na przykład w sieci spółdzielczej nie 
wykorzystać idei zakupów grupowych, które dawałyby klientom oszczędności, 
zgodnie z zasadą duży może więcej? Być może warto skorzystać z tej formy 
promocji w celu poszerzenia bazy członkowskiej, chociażby jako alternatywy 
dla dokładania odsetek do depozytów. 

Kapitał wiedzy o kliencie, wygodne, szybkie rozliczenia i domowy styl ob-
sługi stanowi o przewadze na rynku bankowym. – Dlaczego więc nasi współ-
mieszkańcy, a czasami udziałowcy nie prowadzą rozliczeń w swoim banku? Jak 
to się ma do patriotyzmu ekonomicznego, skoro w ten sposób wyprowadzamy 
dochody poza naszą społeczność?

Są dobre wzory zagraniczne. Bogaci farmerzy mają dużo zajęć przy samej 
produkcji, sfera fi nansowa jest dla nich trudniejsza lub odsunięta na zewnątrz 
gospodarstwa. Tworzy się więc swoisty outsourcing łączący specjalizację ban-
ków spółdzielczych w udzielaniu usług fi nansowych, na przykład z rozliczenia-
mi producentów rolnych w innych instytucjach. – W latach 90. w Stanach 
Zjednoczonych odwiedziłem lokalny cooperative bank, który uruchamiał dla 
farmerów interface sieciowy: jeżeli spadał poziom zapasów ziarna w spichler-
zach albo środków uprawowych w magazynach, nieomal automatycznie szło 
zamówienie po liniach IT banku lokalnego. Dopiero potem było rozliczenie. 
Farmer w ogóle się tym nie interesował.

Nie ma jednej strategii dla wszystkich banków spółdzielczych. – Irytuję się nie-
co, słuchając tych, którzy wiedzą, jaka powinna być ta strategia. Nie starajmy się 
zbudować wizerunku sektora pod hasłem, że wszyscy musimy tak samo myśleć. 
Siłą banków lokalnych jest różnorodność, struktura instytucjonalna grupy może 
to tylko wzmacniać. Nie twórzmy jednolitych procedur dla 570 banków, których 
suma bilansowa różni się 160-krotnie, a zatrudnienie 60-krotnie. Model oparty na 
średnich bankach jest bzdurą, zaś wdrażanie regulacji systemowych bez uwzględnie-
nia zasady proporcjonalności i segmentacji rynku może prowadzić do niefunkcjo-
nalności sektora. Nie ma sensu utrzymywania dwóch, a nie daj Boże więcej zrze-
szeń w tym samym reżimie kapitałowo-organizacyjnym. Jestem za wykorzystaniem 
potencjału lokalnych aliansów i rozsądnym outsourcingiem, to może być wspólne 
centrum handlowe kilku sąsiednich banków, wzajemne skonfi gurowanie systemów 
transakcyjnych czy też zlecanie usług marketingu. Jestem za uchwaleniem rozwiązań 
podatkowych preferujących fi nansowanie drobnej przedsiębiorczości z założeniem, 
że granicą jest równoważenie depozytów i kredytów w środowisku miejscowym. 

Bankowość spółdzielcza ma potencjał. – To, co powinno nas wyróżniać, to 
nieegoistyczne doradztwo, szczególnie w tzw. terenie, gdzie wiedza ekonomiczna 
mieszkańców jest niższa. Nie wszystko oferujemy najlepiej, przyciągnijcie więc 
i powiążcie ze sobą klientów nowym łańcuchem wartości – radzi profesor.
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REKORDOWE ODSETKI 
Od stycznia do maja 2014 r. banki 

zarobiły na czysto 6,98 mld zł, tj. 

o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej 

– podała KNF. Wartość kredytów 

ogółem wzrosła aż o 4,8 proc. do 

865,26 mld zł, a kredytów dla go-

spodarstw domowych o 4,3 proc. 

do 567,49 mld zł. Wartość depo-

zytów zwiększyła się w tym czasie 

o 6,2 proc. do 782,63 mld zł, w tym 

gospodarstw domowych o 6,7 

proc. r./r. do 565,74 mld zł. Na 

koniec kwietnia współczynnik wy-

płacalności sektora wyniósł 15,29 

proc., wskaźnik Tier 1 – 13,83 proc. 

Wynik na działalności bankowej – 

24,02 mld zł, wzrósł o 3,6 proc. r./r., 

wynik odsetkowy wyniósł 15,56 mld 

zł i był aż o 14,6 proc. wyższy, a wy-

nik z prowizji sięgnął 5,73 mld zł, 

spadając o 1,1 proc. Odpisy aktu-

alizujące wartość aktywów fi nanso-

wych w okresie styczeń–maj 2014 r. 

wyniosły 3,08 mld zł, rosnąc o 5,3 

proc. w ujęciu rocznym.

INFLACJA CPI: 
MNIEJ NIŻ ZERO? 
Już od roku stopy procentowe po-

zostają na najniższym poziomie 

w historii. Zgodnie z ostatnią pro-

jekcją Rady Polityki Pieniężnej do-

tyczącej infl acji CPI (ang. Consu-
mer Price Index) i PKB, w średnim 

terminie ryzyko uporczywej defl a-

cji (spadku cen dóbr i usług) jest 

niewielkie. Ministerstwo Gospo-

darki ocenia jednak, że w czerwcu 

br. ceny spadły o 0,2 proc., a więc 

infl acja zanikła. Indagowany w tej 

sprawie przez media prof. Marek 
Belka powiedział: – Możemy się 
spodziewać, że przez kilka miesię-
cy wskaźnik infl acji – liczony rok 
do roku – będzie poniżej zera.

Analitycy Lion’s House oceniają, 

że stopy procentowe mogą jesz-

cze zostać obniżone, czego zwia-

stunem są notowania kontraktów 

terminowych (FRA). Za 6 miesię-

cy wyceniają one WIBOR 3M na 

2,33 proc., podczas gdy obecnie 

jest on notowany na znacznie 

wyższym poziomie 

(2,68 proc.). Co wię-

cej w dłuższym hory-

zoncie (21-miesięcz-

nym) kontrakty na 

WIBOR 3M są także 

na poziomie niższym 

niż aktualnie (2,65 

proc.). Jest to wy-

raźnie niższy wynik 

niż z notowań ma-

jowych (3,33 proc.), 

czy pod koniec lu-

tego br. (prawie 4 

proc.), sugeruje to 

MARŻE PNĄ SIĘ W GÓRĘ
Marże kredytowe wzrosły 

w ciągu 12 miesięcy o 0,29 

pkt. proc., w czerwcu br. 

średnia marża wynosiła 

1,79 proc., rok wcześniej 

1,5 proc., a trzy lata temu 

1,27 proc. – ustalił  Lion’s 

House. W efekcie rosną 

możliwości pożyczkowe. 

Przeciętna 3-osobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto może po-

życzyć na mieszkanie 410,2 tys. zł. 
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coraz dłuższy okres umiarkowa-

nej infl acji i niskich stóp procen-

towych.

DŁUŻNIK 
MA DRUGĄ SZANSĘ
Sejm znowelizował ustawę o tzw. 

upadłości konsumenckiej. Ustawa 

rezygnuje z przesłanki niewypła-

calności dłużnika powstałej wsku-

tek wyjątkowych i niezależnych 

od niego okoliczności na rzecz 

badania przez sąd, czy doprowa-

dził on do swojej niewypłacalności 

lub istotnie zwiększył jej stopień 

umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa. Sąd oceni indywidu-

alny przypadek z uwzględnieniem 

zasad współżycia społecznego. 

Upadły ma prawo zachowania lo-

kalu mieszkalnego lub domu jed-

norodzinnego za zgodą wierzycieli 

wyrażoną w drodze zawarcia ukła-

du. Możliwe będzie prowadzenie 

postępowania w sytuacji braku wy-

starczających środków na pokrycie 

jego kosztów. 

DOBRO BRZMI CICHO
Uroczyste spotkanie w warszaw-

skim Hotelu Gromada  z udzia-

łem przedstawicieli władz pań-

stwowych i samorządowych oraz 

partnerów biznesowych zainau-

gurowało obchody XVIII Święta 

Spółdzielczości Bankowej do-

rocznie organizowanego przez 

Krajowy Związek Banków Spół-

dzielczych. Gospodarzami wie-

czoru byli Krystyna Majerczyk-
Żabówka, prezes KZBS, i Jan 
Grzesiek, prezes Banku Spół-

dzielczego w Jarocinie. Obecny 

na uroczystości wicepremier Ja-
nusz Piechociński uhonorował 

spółdzielców okolicznościowymi 

dyplomami  „z okazji 25-lecia 
polskiej transformacji, w uzna-
niu za aktywne propagowanie 
idei i ducha przedsiębiorczości 
w środowisku lokalnym oraz za-
angażowanie i wkład w rozwój 
polskiej gospodarki”. KZBS na-

grodził uczestników konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, zwycięzcą został Bank 
Spółdzielczy w Chrzanowie. 

Z udziałem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka w gmachu przy Wiejskiej na konferencji 

KZBS rozmawiano o społecznej działalności banków spółdzielczych. W trakcie obrad odznaczeni zostali 

Złotym Krzyżem Zasługi – Józef Kapłanek, prezes O.K. Banku w Knurowie, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 

Marek Byzdra, prezes BSZŁ w Łowiczu, Józef Gąsiorowski, prezes BSZK w Kraśniku, Medalem Złotym za 

Długoletnią Służbę – Edward Biernacki, prezes MBS w Wieliczce, Adam Dudek, prezes BS w Limanowej, 

Irena Klein, prezes BS w Ustce, Zofi a Korczak, prezes BS w Lesznowoli, Władysław Mikucewicz, prezes 

BS w Lubartowie, Helena Wasilewska, prezes BS w Białej Podlaskiej. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta 

RP dokonał minister Olgierd Dziekoński. Konferencji towarzyszyła interesująca, unikalna wystawa zdjęć 

ukazujących zmiany, jakie zaszły w wizerunku banków lokalnych na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Zd
jęc

ia: 
KZ

BS
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SKOK: OPCJE 
RATUNKOWE
Banki nie chcą przejmować 

 SKOK-ów w złej kondycji, bo jest to 

biznesowo nieuzasadnione – wyni-

ka z raportu ZBP i fi rmy doradczej 

EY, do którego dotarła PAP. Raport 

zawiera analizę różnych wariantów 

systemowej restrukturyzacji w sek-

torze kas spółdzielczych. ZBP i EY 

rekomendują udzielenie bezpo-

średniej pomocy fi nansowej przez 

BFG, nabycie przez fundusz czę-

ści złych aktywów oraz przejęcie 

wybranych SKOK-ów przez bank 

pomocowy (specjalnie utworzony 

lub istniejący bank komercyjny). 

Przez taki bank mogłoby zostać 

przejętych ok. 15 kas, stanowią-

cych ok. 25 proc. aktywów sektora, 

wielkość pomocy dla tej grupy wy-

nosi 820–2560 mln zł. Warunkiem 

uzyskania wsparcia byłoby wy-

korzystanie wszystkich mechani-

zmów wewnętrznych, np. pomocy 

z funduszu stabilizacyjnego Kasy 

Krajowej lub przejęcie podmiotu 

przez inny SKOK.

Według analiz KNF, uwzględniając 

wartość netto skryptów dłużnych 

otrzymanych w zamian za sprzeda-

ne wierzytelności, z którymi nadal 

związane jest ryzyko kredytowe, 

szkodowość w sektorze SKOK-

ów wynosi 36,9 proc. Z ustaleń 

inspekcji nadzoru prowadzonych 

w 11 kasach (75 proc. aktywów 

kas) wynika, że po uwzględnieniu 

korekt ich wyniki powinny zostać 

obniżone o 652 mln zł do minus 

502 mln zł, a współczynnik wypła-

calności wyniósłby wtedy minus 

2,87 proc. Na koniec 2013 r. postę-

powaniami naprawczymi były ob-

jęte 44 na 55 kas, w trzech powoła-

no zarządy komisaryczne. Wartość 

aktywów SKOK-ów wynosi 19,14 

mld zł, w tym ponad 73 proc. na-

leży do sześciu największych kas 

spółdzielczych. 

MdM: SĄ DOPŁATY, 
NIE MA MIESZKAŃ
Popularność programu Mieszka-
nie dla Młodych spada, zamiast 

rosnąć – alarmuje Open Finan-

ce. W szóstym miesiącu działania 

MdM klienci złożyli niecałe 1,1 tys. 

wniosków o kredyt z dopłatą, o 30 

proc. mniej niż w maju. Nie ma 

szans na wykorzystanie zaplano-

wanej na ten rok puli pomocy.  Po 

sześciu miesiącach klienci banków 

złożyli tylko 8237 wniosków o tego 

typu kredyty. A jest o co się starać, 

przeciętnie klient otrzymuje ponad 

22,7 tys. zł dofi nansowania. 

Dopłaty kuszą, niełatwo jednak 

znaleźć mieszkanie, które musi 

być z rynku pierwotnego, ale nie 

spółdzielcze, mieć odpowiednią 

wielkość i cenę. Rosnące kłopoty 

ze znalezieniem lokali widać po po-

większającym się udziale kredytów 

MdM na zakup mieszkań oddawa-

nych w przyszłych latach. W czerw-

cu już prawie 36 proc. umów do-

tyczyło lokali, których klucze można 

będzie dostać dopiero w 2015 

i 2016 r. Miesiąc wcześniej było to 

28 proc., a w kwietniu 21 proc.

PIENIĄDZE PONAD PRAWEM
Korupcja i nadużycia są w Polsce 

postrzegane jako mniejsze zagroże-

nie niż kilka lat temu – podaje raport 

Światowego Badania Nadużyć Go-

spodarczych sporządzony przez fi rmę 

EY. Tylko 14 proc. badanych uważa, 

że korupcja jest powszechna, to wy-

nik o wiele lepszy niż średnia świato-

wa, która wynosi 40 proc. Optymizm 

studzą jednak statystyki policji, która 

w 2013 r. ujawniła o 60 proc. więcej 

przestępstw korupcyjnych. Z innych 

badań wynika, że aż połowa przedsiębiorców jest skłonna postę-

pować nieetycznie, by zdobyć kontrakt.
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JEREMIE TO MAŁY PIKUŚ
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Instrumentów Finansowych Pro-

gramów UE przy ZBP poinfor-

mował, że już w 2014 r. zostaną 

uruchomione duże transze środ-

ków zwrotnych dla przedsiębior-

ców. Ocenia się, że 4,5 mld euro 

w programach UE w kolejnych la-

tach wygeneruje wsparcie dla fi rm 

o wartości 50 mld euro. Oferta 

obejmie preferencyjne kredyty, po-

życzki, leasing, gwarancje i porę-

czenia, instrumenty o charakterze 

kapitałowym, sekurytyzację oraz 

fi nansowanie typu mezzanine. 

Środki będą dystrybuowane przez 

narodowych pośredników fi nan-

sowych – banki i inne instytucje, 

które wezmą udział we wdrażaniu 

programów. 

Małe i średnie fi rmy mogą już po-

zyskiwać fi nansowanie z inicjatyw 

JEREMIE i JESICA działających na 

podstawie mechanizmu odnawial-

nego (rewolwingowego). W 2014 r. 

pojawi się Horyzont 2020 – najważ-

niejszy i największy europejski instru-

ment wsparcia badań naukowych 

i innowacji. W ramach pakietu „In-

novFin” będą dostępne m.in. gwa-

rancje dla instytucji, które zaoferują 

pożyczki – taniej, na dłuższy okres, 

przy mniejszych wymogach zabez-

pieczeń bądź wkładu własnego.

IT CRIME STORY 
Najwyższa Izba Kontroli potwierdza 

wątpliwości Faktów TVN w sprawie 

wartego prawie 600 mln zł kontrak-

tu na informatyzację ZUS z 2013 r. 

– poinformował portal TVN24.pl. 

NIK skontrolowała dwa kontrakty 

na łączną kwotę blisko 1 mld zł – na 

rzecz Asseco Poland. W jednym nie 

było nawet przetargu. W drugim 

był, ale wystartowała tylko jedna fi r-

ma. Fakty TVN ujawniły, że urzęd-

nicy ZUS, którzy mieli wpływ na 

procedurę przetargową, zasiadali 

w radzie nadzorczej jednej z fun-

dacji razem z pracownikami fi rmy 

Asseco Poland. Oni też reprezento-

wali tę fi rmę w przetargu. 

RAPORT NETB@NK
W ciągu 12 miesięcy przybyło 

w bankowości internetowej ponad 

milion aktywnych klientów – poda-

je przygotowany przez ZBP raport 

 NetB@nk. Według danych z marca 

br. banki umożliwiały dostęp do swo-

ich usług za pomocą internetu ponad 

22,4 mln osobom, 56 proc. z nich ak-

tywnie korzystało z tej możliwości, 12,7 

mln osób przynajmniej raz w miesią-

cu logowało się do serwisu. W sekto-

rze MŚP z bankowości w sieci korzy-

sta blisko 2 mln fi rm, w ciągu kwartału 

ich liczba zwiększyła się o 3,63 proc. 

(o 7,95 proc. w całym roku). 

W obrocie było 28,3 mln kart de-

betowych (wzrost o 0,41 proc.), 

liczba kart zbliżeniowych wzrosła 

o 900 tys. sztuk,  tj. o 4,5 proc. (o 30 

proc. w całym roku), zaś kart kredy-

towych zmniejszyła się o 0,56 proc. 

do 6,1 mln szt.

Złote myśli
Tylko od Ciebie zależy, 
czy z góry zejdziesz 
bardziej człowiekiem, 
czy tylko małpą.

Przykazanie pielgrzymów 
z Tybetu
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PERSONALIA
 Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. 

powołała nowy zarząd tego banku 

na kadencję 2014–2017 w składzie: 

p.o. prezesa – Zdzisław Kupczyk 
oraz wiceprezesi – Piotr Chrza-
nowski, Czesław Swacha (członek 

RN delegowany do czasowego wy-

konywania funkcji), Artur Adam-
czyk i Dariusz Olkiewicz.  




