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Ile powinny 
zarabiać banki?
Większość zysków (ok. 60–70 proc.) banki przez lata 
odkładały na podwyższenie kapitałów  – po to, aby 
finansować gospodarkę. Według analityków wzrost PKB 
w 2016 r. wyniesie 3,5 proc., co oznacza zapotrzebowanie 
na kredyty na poziomie około 70–80 mld zł. Aby temu 
sprostać, banki powinny podnieść kapitały o 7–8 mld zł. 
Czy nie przeszkodzi w tym podatek bankowy?
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GRUPA B IK

Świąt pełnych radości i rodzinnego ciepła
oraz samych dobrych informacji

w Nowym 2016 Roku





RYNEK FINANSOWY 
Kronika   6–7
Wydarzenia z listopada 2015 r.

Loża komentatorów   8–9
W jaki sposób zwiększone wymogi 
kapitałowe zalecane przez KNF wpłyną 
na kreację nowych produktów jako 
źródła przychodów banków?
Odpowiedzi na to pytanie udzielili nam: 
Jarosław Janecki, główny ekonomista 
w Société Générale w Polsce, Tomasz 
Kaczyński, Bussines Development Director, 
Capgemini; Krzysztof Kluza, Szkoła Główna 
Handlowa; Ignacy Morawski, główny 
ekonomista BIZ Banku; Andrzej Reterski, 
prezes Domu Finansowego QS oraz Dariusz 
Winek, dyrektor Departamentu Analiz 
Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 
Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas

Ile powinny zarabiać banki?   10–14
Większość zysków banków (ok. 60–70 proc.) 
była przez lata odkładana na podwyższenie ich 
kapitałów – po to, aby finansować gospodarkę. 
Według wielu analityków wzrost PKB 
w 2016 r. będzie wynosił 3,5 proc., co oznacza 
zapotrzebowanie na kredyty na poziomie 
około 70–80 mld zł. Aby temu sprostać, banki 
powinny podnieść kapitały o 7–8 mld zł.  
Czy przeszkodzi temu podatek bankowy  
– zastanawia się Stanisław Brzeg-Wieluński

Banki na ¾   16–19
11 miesięcy roku za nami, warto zatem 
zaprezentować wyniki, jakie banki uzyskały 
w pierwszych trzech kwartałach. Sektor jest 
w fazie dynamicznego rozwoju, zmieniają się 
zasady regulacyjne, rosną składki na BFG, a nie 
wiadomo, co jeszcze może przynieść przyszłość. 
Dlatego uznaliśmy, że należy przyjrzeć się temu, 
jak bieżące wydarzenia wpływają na wyniki 
uzyskiwane przez polskie instytucje finansowe. 
Sprawdził to Grzegorz Elaniuk

BANK I KLIENT
Kręte drogi bankowych  
promocji   24–26
Drugie półrocze jest na ogół czasem żniw dla 
banków. Najpierw wakacje, potem święta 
– w tych dwóch okresach najlepiej jest się 
promować. Dla utrzymania pozycji rynkowej 
konieczna jest stała obecność w mediach 
i polecanie jak największej liczby swoich 
produktów. Pojawiają się zatem rozmaite 
promocje – co zauważył Przemysław Szubański
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Spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych radości i ciepła, 

spędzonych 
w gronie najbliższych.

Jak najlepszych  
osiągnięć i realizacji  

w 2016 roku wszystkich
– a przynajmniej tych 

najważniejszych – planów. 
Tego, nie tylko naszym

Czytelnikom, 
choć im przede wszystkim

życzą 
redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”

autorzy i graficy
oraz Wydawnictwo Centrum 

Prawa Bankowego i Informacji



Pozyskać klienta na nowo   28–31
Jak pozyskiwać nowych klientów  
– i utrzymać dotychczasowych – w obliczu 
nadchodzącej ekspansji firm z sektora fintech? 
Czy implementacja w Polsce dyrektywy 
PSD II spowoduje ograniczenie udziału 
banków w rynku usług płatniczych, a może 
wręcz przeciwnie – stanie się impulsem do 
zwiększenia presji firm z innych branż? W jaki 
sposób banki powinny wdrażać marketing 
zdarzeniowy? – to główne tematy debaty 
eksperckiej „Miesięcznika Finansowego BANK” 

Chmury nad kredytami  
hipotecznymi   32–34
Jeszcze nie czarne, ale są. Portfele już nie tak 
dobre jak kiedyś, nadzorczych ograniczeń 
multum. A i sytuacja rynkowa niezbyt 
sprzyja oferującym kredyty hipoteczne 
bankom. Nic dziwnego, że pojawiają się 
w pakietach złych długów, sprzedawanych 
przez banki firmom windykacyjnym 

Legislacyjny sprint  
na finiszu kadencji   38–39
Gdyby ogłosić konkurs na najszybciej 
przeprowadzony proces legislacyjny, 
pełne szanse na zwycięstwo miałaby 
ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu 
kredytobiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 
mieszkaniowy. Udowadnia to Karol Materna

Należy wyprzedzać  
rozwój sytuacji   46–49
Sektor bankowy powinien zrobić coś, co 
poprawiłoby jego wizerunek i reputację. 
Zwłaszcza że są znane przykłady tego typu 
działań: bezpłatne konta dla organizacji 
pozarządowych albo powstające przy 
bankach rady klientów. Kryzysy są impulsem 
do tego, żeby zmienić strategię biznesową 
i zacząć zwracać uwagę na rzeczy, które 
wcześniej nie były istotne – stwierdził prof. 
dr. hab. Krzysztof Jasiecki z Instytutu 

Filozofii i Socjologii PAN w rozmowie 
z Przemysławem Barbrichem  
i Janem Osieckim

TECHNOLOGIE
Moc (obliczeniowa) jest z nami   74–75
Banki zapewniają, że dysponują 
wystarczającą mocą obliczeniową 
do prowadzenia działalności. Jednak 
nadciągająca informatyka kwantowa może 
zmienić reguły gry. Zbadał to Marcin Złoch 

OPINIE
Ropa czarnym łabędziem dla rynków 
finansowych w 2016 r.   79
Na koniec roku w działach analiz największych 
banków i funduszy inwestycyjnych powinny 
być przeprowadzane symulacje „co by 
było, gdyby”. Warto bowiem mieć różne 
awaryjne scenariusze dostosowane do 
nieoczekiwanych wydarzeń – podkreśla 
Marek Rogalski

Ministerstwo Rozwoju   82
Jeśli wierzyć Cyrylowi Parkinsonowi, to wraz 
z wybudowaniem stałej siedziby Ministerstwa 
Rozwoju zakończy się w naszym kraju rozwój. 
Zgodnie bowiem z prawem Parkinsona 
administracja państwowa jest w stanie 
rozciągnąć termin wykonywania swojej  
misji stosownie do wydzielonego jej czasu  
– zauważa prof. dr hab. Jan K. Solarz 

STREFA VIP
Życie pełne pasji   86–88
Bartosz Drabikowski, wiceprezes zarządu 
PKO Banku Polskiego, ma więcej pasji niż 
czasu na zajmowanie się nimi. – Poza sportem 
dużą przyjemność sprawia mi angażowanie 
się w działalność charytatywną dla dobra 
publicznego. Współtworzyłem i wspieram 
Fundację PKO Banku Polskiego – powiedział 
Adamowi Bogoryja-Zakrzewskiemu.  
– W ubiegłym roku przekazaliśmy 17,8 mln zł 
darowizn na cele społeczne.
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KRONIKA
Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA
Stopa bezrobocia pod koniec paździer-
nika wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. 
we wrześniu – poinformował Główny 
Urząd Statystyczny. Po raz ostatni sto-
pa bezrobocia w Polsce była niższa niż 
obecnie w grudniu 2008 r. (9,5 proc.). 
W końcu października w urzędach zare-
jestrowanych było 1516,9 tys. bezrobot-
nych (w tym 804,4 tys. kobiet) – mniej 
tak w porównaniu z ubiegłym miesiącem 
(1539,4 tys.), jak i analogicznym okresem 
ubiegłego roku (1784,8 tys.). 

Odszkodowania z tytułu zakazu kon-
kurencji oraz odprawy dla prezesów 
i członków zarządów spółek Skarbu 
Państwa mają być opodatkowane – po-
wyżej ustalonych progów – w wysoko-
ści 70 proc. Tak wynika z przyjętej przez 
Sejm nowelizacji ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. 

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesi-
ła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność 
Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rol-
nictwa w Wołominie oraz postanowiła 
wystąpić do właściwego sądu z wnio-
skiem o ogłoszenie jego upadłości. Wy-
płaty środków gwarantowanych depo-
nentom tej instytucji Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny będzie realizował za po-
średnictwem Banku Zachodniego WBK. 

30 listopada 2015 r. ukazała się mo-
nografia „Transatlantyckie Partner-
stwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji. 
Nowy etap instytucjonalizacji współ-
pracy UE-USA” pod redakcją naukową 
Marii Dunin-Wąsowicz i Aleksandry 
Jarczewskiej. To pierwsza w Polsce 
książka poświęcona negocjacjom 
umowy TTIP, wydana staraniem Wy-
dawnictwa Naukowego Scholar. Au-
torami analiz są badacze z różnych 
ośrodków naukowych z Polski oraz 
Stanów Zjednoczonych. Ich wnioski 
i rekomendacje mają status eksperc-
ki, a nie polityczny. Szersze omówie-
nie publikacji zamieścimy w kolejnym 
numerze MF BANK.

TRANSAKCJE
Jak poinformował Reuters, Raiffeisen 
Bank International zamierza sprzedać 
polski oddział. To kolejne podejście do 
sprzedaży Raiffeisen Polbanku. To dzie-
wiąty bank w Polsce pod względem ak-
tywów. Austriacka centrala zdecydowała 
na początku roku o sprzedaży Raiffeisen 
Polbanku, żeby do końca 2017 r. uzyskać 
współczynnik kapitału podstawowego 
na poziomie 12 proc. 

Grupa Getin Noble Bank z sukce-
sem zakończyła proces sekurytyzacji 
portfela wierzytelności leasingowych 
o wartości 1,9 mld zł. W wyniku pod-
jętych działań, Spółka SPV wyemito-
wała obligacje o wartości 1,2 mld zł. 
Kwota ta zostanie wykorzystana na 
prowadzenie dalszej akcji kredytowej. 
Emisja została objęta przez Europejski 
Bank Inwestycyjny (800 mln zł) oraz 
polskie i zagraniczne instytucje finan-
sowe spoza Grupy Getin Noble Banku. 

Z badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, 
które objęło firmy mikro, małe i śred-
nie, wynika, że 94 proc. z nich inwestuje 
w innowacje własne środki. MŚP korzy-
stają też z zewnętrznych źródeł finan-
sowania. Najbardziej popularne są do-
tacje unijne, z których skorzystała co 
czwarta badana firma – 45,9 proc. pod-
miotów podaje, że pokryły one ponad 51 
proc. wartości wszystkich wydatków na 
ten cel. Istotnymi źródłami finansowa-
nia innowacji są także kredyt (14,5 proc.) 
i leasing (8,3 proc.). W obu tych źródłach 
ponad 65 proc. firm pokryło, co najmniej 
21 proc. wartości inwestycji o charakte-
rze innowacyjnym.

PRODUKTY
Bank Zachodni WBK podpisał z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego port-
felową umowę linii gwarancyjnej z re-
gwarancją udzielaną przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny w ramach pro-
gramu COSME. Celem programu jest 
wsparcie konkurencyjności sektora 
MŚP. Produkty zabezpieczone gwa-
rancją COSME pojawią się w ofercie 
Banku Zachodniego WBK na począt-
ku 2016 r. Gwarancjami zostaną obję-
te kredyty obrotowe i inwestycyjne do 

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Zaskakujący rok 
Mijający A.D. 2015 r. będzie oceniany przez historyków jako 
przełomowy dla polskiego sektora bankowego. Planowany od 
lutego 2016 r. podatek bankowy (0,39 proc. rocznie od aktywów) 
niewiele zmieni w stanie budżetu państwa, ale spowoduje powolne 
i dyskretnie rozłożone w czasie podwyżki usług bankowych. Banki 
już zapowiedziały, że potrafią odrobić swoje straty przez dodatkowe 
prowizje, opłaty, koszty prowadzenia rachunków, wydawanie kart 
etc. To prawda, że podatek bankowy jest stosowany w dużej części 
krajów europejskich, ale trudno pojąć, dlaczego nie rozważano 
u nas podatku liczonego od transakcji! Nie próbowano pozyskiwać 
od banków środków do budżetu np. przez podwyższenie stawki CIT, 
o czym wspominał prezes Zbigniew Jagiełło. Banki zawsze mogą 
„w medialnym odwecie” zaostrzyć kryteria udzielania kredytów, 
zmniejszyć swoje prospołeczne obowiązki, np. przez ograniczenie 
sponsoringu i filantropii. Nasza giełda i gospodarka są uzależnione 
od zagranicznego kapitału, pojawia się więc poważne ryzyko, że 
jego spora część ucieknie z Polski. Oznacza to, że potrzebne nam 
środki na kolejne inwestycje infrastrukturalne będą droższe. Podatek 
bankowy pojawia się w trudnym momencie, gdy brakuje polskim 
bankom kapitałów na spełnienie wyśrubowanych wymogów CRD 
IV i CRR. Co gorsza, aby zarabiać na udzielaniu kredytów, trzeba 
pozyskać środki z lokat, a to z powodu niskich stóp procentowych 
będzie coraz trudniejsze. Od lat ZBP postuluje stworzenie 
ogólnopolskiego systemu wieloletniego oszczędzania, aby z tych 
pieniędzy sfinansować infrastrukturę w podobny sposób jak 
czynią to niemieckie kasy mieszkaniowe. Nic się w tej sprawie nie 
dzieje, co jest o tyle dziwne, że według socjologów widać wyraźny 
wzrost zamożności Polaków, co powinno się przekładać na wzrost 
bankowych oszczędności, ale tak nie jest. Dzisiejszy dobrobyt za 
zagraniczny kredyt i pieniądze z UE jest tylko doraźny, widać rosnące 
koszty długu publicznego. Globalna gospodarka kiedyś wystawi 
nam rachunki za obecne niefrasobliwe zadłużanie się za granicą. 
Aby zacząć proces wychodzenia z długów, musimy postawić na 
inwestycje w nowe technologie, zwiększyć eksport, ograniczyć koszty 
absurdalnie rozrośniętej administracji. I te działania są ważniejsze niż 
doraźne fiskalne korzyści z podatku bankowego, który rzekomo ma 
przynieść ok. 3,8 mld zł rocznie. Czy dla tej sumy warto wystawiać 
na populistyczną anatemę nowoczesną część polskiej gospodarki? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przeczytać relację z debaty 
poświęconej podatkowi bankowemu, która odbyła się na VIII 
Kongresie Bankowości Detalicznej. Zachęcamy do lektury!     
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