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Analityka 
biznesowa

Dla banków jest nieoceniona. Ułatwia wyszukiwanie 
nowych klientów, komunikację z nimi oraz ich utrzymanie 

w banku. Szeroko stosuje się ją przy oferowaniu produktów 
dostosowywanych do potrzeb oraz przy zwiększaniu ich 

zyskowności poprzez cross-selling oraz up-selling

Podatek bankowy  
zapłacimy wszyscy

Składki 
chroniące depozyty 

Skarbiec wiedzy prawnej  
dla sektora bankowego
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika   6–7
Wydarzenia ze stycznia 2016 r.

Loża komentatorów   8–9
Jak decyzja o obniżeniu ratingu Polski 
przez S&P wpłynie na kondycję 
polskiego sektora bankowego oraz 
rozwój gospodarczy w perspektywie 
krótko-, średnio- i długoterminowej?
Na nasze pytanie odpowiedzieli: Piotr  
Bujak, kierownik Zespołu Analiz 
Makroekonomicznych PKO BP; Jarosław 
Janecki, główny ekonomista w Société 
Générale w Polsce; Krzysztof Kluza ze Szkoły 
Głównej Handlowej; Ignacy Morawski, 
niezależny ekspert ekonomiczny, Andrzej 
Reterski, prezes Domu Finansowego QS oraz 
Dariusz Winek, dyrektor Departamentu 
Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 
Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Podatek bankowy  
zapłacimy wszyscy   10–13
Banki będzie kosztował nie 0,39 proc. 
aktywów, jak wcześniej przypuszczano, ale 
aż 0,44 proc. Jak widać, lekcja węgierska 
rządzących niczego nie nauczyła. Twórcy 
podatku bankowego nie zastanowili się 
nawet, jakie mogą być skutki ich posunięć 
– podkreśla Przemysław Szubański

Morawiecki i Lewiatan   14–17
„Jak zwiększyć w Polsce inwestycje  
i ich efektywność po roku 2025?”  
– to pytanie zdominowało spotkanie 
środowiska przedsiębiorców Lewiatan  
z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. 
– Inwestycje są dla rządu priorytetem, bo wiele 
mechanizmów rozwojowych znanych  
z przeszłości wkrótce przestanie działać, choćby  
z powodu klęski demograficznej – powiedział 
były prezes BZ WBK.

Podatki nie mogą destabilizować 
rynku finansowego   18
Wszelkie podatki i opłaty nakładane na podmioty 
gospodarcze w ostatecznym rozrachunku poniesie 
klient – przypomniał podczas styczniowej 
konferencji Związku Banków Polskich jego 
prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz.  
W obliczu jakże licznych danin nałożonych  
na sektor finansowy w ostatnich miesiącach,  
jak również pojawiających się projektach 
kolejnych obciążeń, ta ponadczasowa zasada 
gospodarki nabiera szczególnej wymowy  
– uważa Jerzy Majka

Polityk? Owszem,  
ale jedynie z doświadczeniem,  
choćby w warzywniaku!   20–21
– Polaków nie trzeba uczyć gospodarności, bo 
mają ją w DNA, ale należy jej nauczyć 
polityków, których zdecydowana większość 
nigdy nie pracowała na swoim – stwierdził 
Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. 
Adama Smitha, w rozmowie ze Stanisławem 
Brzeg-Wieluńskim i Karolem Mórawskim 

Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, 
co przed nami?   22–25
Związek Banków Polskich obchodzi swoje 
25-lecie. Obchody jubileuszowe 
zainaugurowano debatą „Gdzie byliśmy, gdzie 
jesteśmy, co przed nami?”, przygotowaną w 
ramach Klubu Polska 2025+. Było to swoiste 
– z konieczności skondensowane – 
podsumowanie historii polskiego sektora 
bankowego. Uczestniczyli w niej Krzysztof 
Pietraszkiewicz, prezes ZBP; prof. dr hab. 
Krzysztof Kalicki, prezes zarządu Deutsche 
Banku Polska; Sławomir Sikora, prezes 
zarządu banku Citi Handlowy; Józef Wancer, 
przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BGŻ 
BNP Paribas oraz Wojciech Kwaśniak, 
wiceprzewodniczący KNF

RAPORT SPECJALNY
Analytics w biznesie bankowym
Pęd do wiedzy   32–33
Business Intelligence jest dla banków 
najważniejszym narzędziem IT. Stawia tym 
samym, po raz pierwszy w historii, analitykę 
biznesową ponad rozwiązaniami klasy security 
– zauważa Marcin Złoch

Jak banki korzystają 
z systemów BI?   34–37
Instytucje te należą do organizacji w 
znacznym stopniu opierających swą 
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działalność na danych. Są zatem  
szczególnie predysponowane do 
stosowania narzędzi klasy BI, by móc 
skutecznie informacje te wykorzystywać  
– przekonuje Bohdan Szafrański

Właściwe i skuteczne  
decyzje   38–39
Bez odpowiedniej wiedzy nie można 
skutecznie rywalizować na rynku, ani 
podejmować właściwych decyzji.  
Pomóc w tym mogą odpowiednie  
systemy informatyczne  
– informuje Artur Król

Ekstrakt z danych   42–43
Stanowisko data scientist już na stałe 
zadomowiło się w instytucjach 
finansowych. Zapewne dlatego, że banki 
potrzebują takich specjalistów bardziej 
niż kiedykolwiek – podpowiada  
Konrad Polaczek

BI dba o reputację   44–45
Jednym z wyników działań 
cyberprzestępców jest spadek zaufania  
do banków, bankowości internetowej i 
mobilnej. Czy narzędzia analityczne  
klasy Business Intelligence mogą  
pomagać w odzyskaniu zaufania  
i reputacji? – zastanawia się  
Adam Żółw

Sprawozdawczość obligatoryjna 
łatwiejsza niż kiedykolwiek   46–47
Biurokratyczne obciążenia typowej firmy, 
nakładane przez fiskusa czy ZUS, są niczym 
w porównaniu z obligatoryjną 
sprawozdawczością instytucji finansowych. 
Na szczęście banki w prawidłowym 
spełnianiu rozległych obowiązków w 
zakresie raportowania wspierają najnowsze 
rozwiązania technologiczne  
– donosi Karol Materna

Cyfrowy łącznik   48–49
Kreowanie wspólnej oferty bankowo-
telekomunikacyjnej czy bankowo-
energetycznej jest dla obu partnerów 
szansą nie tylko na poszerzenie 
asortymentu czy ograniczenie kosztów 
dystrybucji produktów. Niebagatelne 
znaczenie ma również wymiana 
informacji handlowej, zwłaszcza danych 
dotyczących klientów – dowiedział się 
Jerzy Ochocki

BANK I KLIENT
Depozyty (jeszcze) trzymają się 
mocno   50–51
Analitycy biją na alarm: oprocentowanie 
depozytów, już niskie, będzie nadal spadać. 
Ludzie chcą oszczędzać, ale ofert zaczyna 
brakować – twierdzą. Tymczasem... wartość 
depozytów rośnie…

Składki chroniące depozyty   52–54
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne 
dla polskiego sektora bankowego są zmiany 
wymagane przez UE. Co zatem sądzi o 
wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB), dotyczących 
metodologii kalkulacji opłat na system 
gwarantowania depozytów? Sprawdziła to 
Katarzyna Pawlik 

PRAWO
Skarbiec wiedzy prawnej dla 
sektora bankowego   78–79
Przy dochodzeniu swoich roszczeń, zawsze 
warto wiedzieć, jakie stanowisko w 
podobnych sprawach zajmował w 
przeszłości wymiar sprawiedliwości. 
Istotnym wsparciem dla banków w tym 
zakresie może okazać się system 
ORZECZENIA – jedno z narzędzi 
informacyjnych, udostępnianych przez 
Związek Banków Polskich. Opisuje go 
Karol Podgórski

OPINIE
Co dalej?   82
„Dobra zmiana” w intencji nowego 
pokolenia to powszechny dostęp do 
korzyści materialnych wynikających z 
wcześniej dokonanych zmian ustrojowych. 
Zgodnie z naszą krajową tradycją nie jest to 
równość wobec prawa. Równość jest 
rozumiana jako prawo do takich samych 
korzyści z rozwoju gospodarczego – 
twierdzi Jan K. Solarz

Walutowe manipulacje   83
Ten rok zapowiada się ciekawie. Tak 
przynajmniej twierdzą przedstawiciele 
funduszy hedgingowych, którzy 
wypowiadali się dla specjalistycznej prasy. 
Rozsądek nakazuje jednak sądzić, że 
pieniądze nie lubią rozgłosu. Im zatem 
więcej hałasu na dany temat, tym 
mniejsze prawdopodobieństwo, że da się 
na nim rzeczywiście zarobić – uspokaja 
Marek Rogalski
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KRONIKA
WYDARZENIA
Rząd przyjął projekt ustawy, która wpro-
wadza program Rodzina 500 plus, Po-
moc państwa w wychowywaniu dzieci to 
świadczenie 500 zł miesięcznie na dru-
gie i kolejne dziecko w przypadku rodzin, 
których dochód nie przekracza 800 zł na 
osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). 
Zdecydowano wszakże, że świadczenie 
obejmie także i pierwsze dziecko. Koszt 
programu szacuje się na 20 mld zł rocznie.

Fitch oczekuje, że Polska utrzyma dziurę 
budżetową na poziomie poniżej 3 proc. PKB 
w tym i przyszłym roku. Agencja zauwa-
ża jednak, że w ostatnim czasie pojawiły 
się dowody na „poluzowanie polityki fiskal-
nej”, co sprawiło, że „balans ryzyk przeniósł 
się na negatywną stronę”. Fitch ostrzega, że 
szczególnie szkodliwa może okazać się pre-
zydencka ustawa o pomocy dla frankowi-
czów. Koszt wprowadzenia przepisów może 
wynieść 42 mld dolarów, a ustawa może za-
szkodzić bankom. Maciej Łopiński, minister 
w Kancelarii Prezydenta RP oceniał, że prace 
nad prezydenckim projektem powinny zo-
stać ukończone w tym roku.

Standard&Poor’s obniżyła perspektywę ra-
tingu polskiego sektora bankowego ze sta-
bilnej na negatywną. Agencja oceniła, że 
otoczenie, w jakim działają polskie banki, 
pozostaje „trudne”, a nowy podatek banko-
wy, wzrost kosztów regulacyjnych, a także 
kosztów związanych z możliwą konwersją 
kredytów denominowanych w walutach ob-
cych na polskie złote, będą wywierały dalszą 

presję na rentowność sektora – i to w otocze-
niu niskich stóp procentowych. Wszystko to, 
zdaniem agencji, zmniejsza „zdolność pol-
skich banków do absorpcji strat oraz osłabia 
odporność na wstrząsy, a także może wpły-
nąć na wzrost ryzyk oddziałujących na sta-
bilność systemu bankowego”.

Wskaźnik wolności gospodarczej w Pol-
sce wyniósł 69,3 pkt, co plasuje nasz kraj 
na 39. miejscu w rankingu światowym i 18. 
pozycji w zestawieniu regionalnym. Wciąż 
jesteśmy krajem „umiarkowanie wolnym”. 
To najlepszy w historii wynik Polski, która 
począwszy od 2012 r. poprawiła swoją po-
zycję o 5,1 pkt. W tegorocznym zestawie-
niu na szczególną uwagę zasługuje po-
prawa w zakresie praw własności (+5,0), 
poziomu korupcji (+1,0), warunków dla biz-
nesu (+1,4), polityki monetarnej (+3,9) oraz 
wolności inwestycyjnej (+5,0).

W Nowej Zelandii 12 krajów regionu Pa-
cyfiku, w tym Stanów Zjednoczonych, Ja-
ponii i Kanady, podpisało umowę o part-
nerstwie transpacyficznym (TPP). Traktat 
negocjowano 7 lat. Dotyczy on krajów za-
mieszkanych przez 800 mln ludzi, w któ-
rych powstaje 40 proc. globalnego PKB. 
Umowa wzmacnia pozycję negocjacyjną 
USA w rokowaniach z Unią Europejską, 
dotyczących TTIP.

TRANSAKCJE
PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Eu-
ropie, rozpoczyna współpracę z firmą Micro-
soft w ramach Enterprise Customers Cyber 
Threat Intelligence Program (ECCTIP). Chodzi 
o przeciwdziałanie zagrożeniom cyberprze-
strzeni. Microsoft tłumaczy, że w przypadku 

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Historia lubi się powtarzać
Czy Polska zasługuje na coraz niższe oceny firm 
ratingowych? Pytani przez nas eksperci (vide „Loża 
komentatorów”) podkreślają, że decyzja agencji S&P 
podyktowana była głównie względami politycznymi. 
Trudno nie zgodzić się z tą opinią, skoro prognozy 
gospodarcze dla Polski na rok 2016 są pomyślne. 
Ale z drugiej strony pojawia się pytanie – w jaki 
sposób rząd sfinansuje w kolejnych latach różne 
sztandarowe projekty socjalne. Przetarg na LTE już 
się nie powtórzy, nie nastąpi radykalne uszczelnienie 
systemu VAT. Można się raczej spodziewać rozkwitu 
różnych specgrup walczących z przedsiębiorcami 
uchylającymi się od płacenia podatków. Znając 
odwagę cywilną naszej administracji podatkowej, 
można z góry zakładać, że nie skieruje swojej uwagi 
na duże, zagraniczne koncerny, ale na rodzimy small 
business. Duże firmy dzięki sztuce optymalizacji 
podatkowej nie oddadzą fiskusowi więcej niż do 
tej pory. Zagraniczne firmy obecne nad Wisłą 
i niechętne podatkowi bankowemu i opodatkowaniu 
supermarketów, wykorzystując spór o Trybunał 
Konstytucyjny apelują do swoich europosłów 
o ukaranie Polski „za zamach na demokrację”. To, że 
się bronią, jest częścią gry rynkowej, ale czemu w tym 
uczestniczą politycy. Nowoczesnej i PO? W UE od lat 
widać zasadę, że politycy, którzy występują w dowolnej 
sprawie przeciwko własnemu krajowi spotykają 
się z niechęcią rodzimego elektoratu. Apelowanie 
opozycji do rządu, że trzeba uspokoić antyunijne 
nastroje na nic się nie zda. Otrzeźwienie dla polskich 
polityków przyjdzie w ciągu dwóch lat ze Wschodu, 
gdy Putinowi wyczerpią się rezerwy finansowe. 
Ale już teraz „stara UE” nie zamierza wspierać 
Warszawy w sporze z Moskwą o obecność polskich 
TIR-ów na drogach Federacji. Dziś, gdy słyszę 
o strategicznym sojuszu Polski z Albionem przeciw 
zbiurokratyzowanej i socjalistycznej UE, zawsze 
zastanawiam się, kto będzie kolejnym Beckiem…   
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 1.  Trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu niedoboru talentów (Polska)


