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lutego zmieniła jednak zdanie, twierdząc, że 
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okularach   28–31
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mieli ci, którzy zapewniali, że wkrótce kurs 
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nad największymi bankami w krajach strefy 
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bankowego, wzmocnić bezpieczeństwo 
i stabilność sektora. Mechanizm opisuje 
Justyna Patynowska
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interchange   54–56
Chociaż rynek płatności  
bezgotówkowych zareagował pozytywnie 
na ustawową obniżkę prowizji interchange, 
unaoczniły się również negatywne 
konsekwencje interwencji regulatora.  
Kto najwięcej stracił na zmianach?  
Na pytanie odpowiada  
Jacek Uryniuk
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Obowiązujące do końca ubiegłego  
roku przepisy postępowania 
upadłościowego wobec osób  
fizycznych miały na celu zaspokojenie 
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praw dłużników – sprawę zbadał 
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Wątpliwości rozwiewa Artur Król
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Rozwiązania biometryczne znajdują 
coraz szersze zastosowanie w nowych 
dziedzinach. Już nie chodzi tylko 
o zabezpieczenie poufnego dostępu 
wrażliwych danych, ale także budzące 
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praktyki speców od marketingu 
i sprzedaży. Prześledził to  
Andrzej Ostrowski
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Prowizja wyższa niż...   142–143
Zajęcie wierzytelności z rachunku 
bankowego (potocznie nazywane 
zajęciem komorniczym) stanowi jedną 
z najskuteczniejszych form egzekucji 
wierzytelności. Jest to też forma 
stosunkowo najmniej dotkliwa dla 
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Idzie nowe   148–150
W tym roku czeka nas nowelizacja  
ustawy Prawo bankowe. Czy CRD IV  
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Cyberbezpieczeństwo to główne 
wyzwanie biznesowe na najbliższy rok. 
A pewnie i na kilka kolejnych. Jak chronić 
siebie i swoje konto radzi 
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ZAGRANICA
Fuzje i przejęcia 
w cieniu kryzysu   162–165
Rosyjskie banki przewidują dalszy 
upadek rodzimej waluty, która 
może dobrnąć w krótkim okresie
do granicy 80 rubli za dolara. 
Ekonomiści twierdzą zgodnie, 
że nasili to i tak już wysoką inflację 
(w styczniu: 12,5 proc. w skali roku), 
która w połowie tego roku może 
przyspieszyć do 20 proc. 
– obawia się Monika Rotulska
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KRONIKA Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Stopa bezrobocia  w yniosła 
w styczniu 12 proc., wobec 11,5 
proc. w grudniu – wynika z da-
nych GUS. Szacuje się jednak, że 
po odjęciu efektu sezonowe-
go spadła ona w styczniu o 0,2 
pkt. proc. do 11,3 proc. (lub 11,2 
proc. – w zależności od szacun-
ku). Wstępne szacunki wskazy-
wały, że surowa stopa bezrobo-
cia wyniosła w styczniu 12,1 proc., 
a stopa odsezonowana spadła 
o 0,1 pkt. proc. Jeżeli bezrobocie 
będzie spadać w średnim tempie 
0,15 pkt. proc. miesięcznie, czyli 
tak, jak w ostatnim roku, to suro-
wa stopa bezrobocia rejestrowa-
nego spadnie do jednocyfrowego 
poziomu w lipcu, a stopa odse-
zonowana osiągnie jednocyfrowy 
poziom na jesieni.

Zgodnie z przewidywaniami 
PwC Polska osiągnie najwyższą 
średnią stopę wzrostu, spośród 
wszystkich dużych gospodarek 
UE, a także wyprzedzi Rosję pod 
względem długoterminowej sto-
py wzrostu. Według najnowszych 
prognoz, realny średni wzrost pol-
skiego PKB w okresie do 2050 r. 
wyniesie około 2,7 proc. rocznie, 
a w ujęciu na głowę mieszkańca 
2,9 proc. Przy czym w latach 2014–
2020, Polska będzie rozwijała się 
w tempie 3,4 proc. rocznie, do 2,8 
proc. rocznie w okresie 2021–2040 
i około 2  proc. rocznie w latach 
2041–2050.

TRANSAKCJE
KNF  jednogłośnie stwierdzi-
ła brak podstaw do zgłoszenia 
sprzeciwu wobec planowane-
go nabycia przez Carlo Tassara 
S.p.A z Włoch za pośrednictwem 
Alior Banku S.A. akcji Meritum 
Banku ICB S.A. w liczbie zapew-
niającej przekroczenie 50 proc. 
ogólnej liczby głosów na wal-
nym zgromadzeniu. W paździer-
niku 2014 r. Alior Bank podpisał 
z Innova Financial Holdings, WCP 

Coöperatief oraz EBOIR przed-
wstępną umowę kupna 97,9 proc. 
akcji Meritum Banku, stanowią-
cych 95 proc. głosów na WZ, za 
352,5 mln zł. Umowa zakładała 
też objęcie przez Innova Financial 
Holdings oraz WCP Coöperatief 
U.A. 2 355 498 akcji nowej emisji 
Alior Banku za wkład pieniężny 
w łącznej kwocie 172,66 mln zł.

Raiffeisen Bank  Internatio-
nal planuje sprzedaż spółek có-
rek w Polsce, Czechach, Słowa-
cji i Słowenii. Na sprzedaż będą 
wystawione banki działające pod 
własną marką w Polsce i Słowenii 
(w Polsce – Raiffeisen Polbank). 
W Czechach i na Słowacji Raif-
feisen chce wycofać się z ban-
ku internetowego Zuno. RBI za-
mierza ponadto do końca 2017 r. 
zmniejszyć swe aktywa ważone 
ryzykiem (risk weighted assets – 
RWA) w Rosji o około 20 proc., 
a na Ukrainie o około 30 proc. Na 
koniec ubiegłego roku aktywa te 
w obu krajach opiewały na odpo-
wiednio 8,4 mld euro i 3 mld euro.

PRODUKTY
Credit Agricole dołączy w tym roku 
do banków mobilnych. Tym samym 
posiadacze smartfonów z syste-
mami Android, iOS i Windows Pho-
ne uzyskają nowy kanał dostępu 
do banku. Z badania TNS Polska 
wynika, że 44 proc. Polaków ma 
smartfony. Od dwóch lat wskaźnik 
ten wzrasta o ok. jedną trzecią. Je-
śli więc przyjąć, że tempo przyrostu 
utrzyma się, to na początku 2015 r., 
aż 60 proc. Polaków będzie posia-
daczami smartfonów. Dlatego, 
także Credit Agricole uznał wdro-
żenie bankowości mobilnej za swój 
tegoroczny priorytet.

Seniorki, dużo bardziej niż se-
niorzy, cenią sobie bezpośredni 
kontakt z pracownikami banku. 
Ponad 56 proc. kobiet powyżej 
55 roku życia, które korzysta-
ją z usług bankowych, deklaruje, 

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Lepsi i gorsi kredytobiorcy 
Problem kredytów we frankach na tyle zdominował polityczne 
dysputy nagłaśniane przez różnego typu „przekaziory”, że można 
nabrać podejrzeń, iż jest stale podkręcanym tematem zastępczym. 
To prawda, że banki zachęcały w ogólnonarodowej euforii początku 
XXI w. do zaciągania kredytów na cele mieszkaniowe… w złotych 
i w walutach. Wszyscy po roku 2004 zachwycaliśmy się wejściem 
Polski do UE. Za chwilę miała być wymiana złotego na euro. 
Już w roku 2006 można było na poważnie myśleć o wejściu do 
korytarza walutowego. Tak się nie stało. Jest wiele materialnych 
dowodów, że różne środowiska, np. ZBP w korespondencji 
do wicepremier Zyty Gilowskiej, KNF, parlamentarzystów  
przypominało, czym jest ryzyko kursowe przy kredytach 
walutowych. Kredyt na M-3 we frankach był i jest po dziś dzień 
tańszy niż złotowy.  Klienci kredytów we frankach to zamożna 
i wpływowa część społeczeństwa. Czy nagła troska o nich nie jest 
spowodowana wyborczą karuzelą ? Dlaczego klienci frankowi są 
lepiej traktowani niż „złotowi”. Przecież Kurs CHF do PLN wiele 
razy był w przeszłości zbliżony do tego po 15 stycznia br.  Skokowa  
aprecjacja  franka to wynik kryzysu z roku 2008, długów Grecji, 
problemów Eurolandu i… kryzysu ukraińskiego.  Obserwując 
poziom obiektywizmu mediów „zaprzyjaźnionych” z rządem oraz  
wielu „niepokornych” dziennikarzy, można odnieść wrażenie, że 
wajcha została przekręcona w jedną stronę. Wszyscy mamy się 
bać banków, drogich kredytów, przepłaconych mieszkań, a nie 
wojennego zagrożenia płynącego ze Wschodu. Zachowajmy zdrowy 
umiar w prezentowaniu problemów frankowiczów, skoro realne 
niebezpieczeństwo to ekspansjonizm Rosji, kryzys demograficzny, 
bezrobocie, chora służba zdrowia, bieda i śmieciowe umowy 
o pracę w skali niespotykanej w UE. Chyba że rządowi  zależy na 
ukrywaniu przed społeczeństwem realnych zagrożeń, wskazując 
„masom” banki jako winowajców ich problemów…. 
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