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Jakość, nie ilość?

Dedykowany konsultant w Ge-
tin Banku. Wideoczat z konsultantem 
w ING. Internetowe fora, profile na Fa-
cebooku, komunikacja na Blipie. Ka-
nałów łączności z instytucją finanso-
wą mamy coraz więcej. Czy jednak 
zawsze jest to komunikacja dwu-
stronna? Jeśli mowa o pytaniach i od-
powiedziach - tak. Jeśli mowa o py-
taniach natury ogólnej - o produkty, 
o brak danych produktów, o zasady 
działania produktów, o ogólną polity-
kę banku. Tylko, czy jest to do koń-
ca taka komunikacja, która zadowo-
li konkretnego klienta z konkretnym 
problemem? Nie zawsze. 

Miałem kiedyś wątpliwą przy-
jemność spędzić niemal godzinę ze 
słuchawką przy uchu w ramach ko-
lejnych połączeń z - jak to określa-
ją niektórzy - partyline jednego z to-
powych „internetowych” banków. 
Kiepska „słyszalność”, konieczność 
przedstawiania problemu od nowa 
każdemu kolejnemu konsultantowi, 
na którego trafiło przy okazji spora-
dycznych rozłączeń (problemy z prze-
łączaniem wewnątrz biura obsługi, fi-
nalnie problemy z baterią telefonu, 
który nie wytrzymał trzydziestomi-
nutowej rozmowy). Miałem równie 
wątpliwą przyjemność kilkakrotnie 
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odrzucać tę samą propozycję naby-
cia nowego produktu, składaną te-
lefonicznie przez kolejnych (niesko-
munikowanych ze sobą?) bankowych 
sprzedawców. Za każdym razem za-
daję sobie pytanie - skoro tak bar-
dzo zależy bankom na przepchnię-
ciu większości klientów do kanału 
direct, jak będzie wyglądała obsłu-
ga klienta, gdy już wszyscy przenie-
siemy się z placówek do internetu? 
Do ideału wciąż daleka droga. Grani-
cą jak zwykle są pieniądze - oszczęd-
ność na obsłudze klienta w naziemnej 
placówce oznacza generowanie kosz-
tów call-centre. Jeśli spojrzymy na 
ambitne plany pozyskiwania klientów 
przez ING, Inteligo, Getin - pozostaje 
pytanie, czy jakość obsługi teoretycz-
nie „samoobsługowego” klienta nadą-
ży za ilością. Po stronie sprzedażowej 
- wszystko wygląda świetnie. Pierw-
sze wrażenie jest oczywiście ważne, ale 
obsługa posprzedażowa to to, co może 
zdecydować o utrzymaniu lub odejściu 
klienta. A z tym nadal bywa różnie. 

Kanał direct sprzyja dehumanizacji 
kontaktu z bankiem. Pogawędki na Fa-
cebooku czy Blipie niewiele pomagają - 
nadal są rozmową internetowych pro-
fili. Wideokonsultanci, czy dedykowani 
klientowi doradcy mogą być rozwiąza-
niem - tak długo, jak ich pomoc nie bę-
dzie kończyła się na doradzeniu przy 
zakupie czy inwestycji. Dobrze jed-
nak czasem spojrzeć „bankowi” prosto 
w twarz - człowiek czuje się nieco bar-
dziej klientem, mniej bazodanowym 
rekordem.

Michał Kryński
redaktor naczelny
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Klienci ING zapłacą 
więcej za kartę

 Aktualności PRNews

  Jesień jest czasem, w którym fir-
ma transportowa musi podjąć decyzję 
o kontynuacji ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej przewoźnika dro-
gowego (OCPD) lub o wyborze nowe-
go ubezpieczyciela. Dokonując wyboru 
należy zwrócić uwagę nie tylko na wy-
sokość składek, ale bardziej na ochronę 
przewoźnika również przed niesłusz-
nie wysuwanymi roszczeniami z tytułu 
„niewykonania lub nienależytego wyko-
nania umowy przewozowej”.

Więcej na PRNews 4

  Krajowy Depozyt Papierów Warto-
ściowych skończył 16 lat. Od 7 listopada 
1994 roku KDPW działa jako odrębna fir-
ma. Wcześniej, od 1991 roku, był częścią 
Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie. Rok 2010 przyniósł realizację wie-
lu kluczowych dla rozwoju polskiego ryn-
ku kapitałowego, jak i samego KDPW, 
projektów. Do najważniejszych wydarzeń 
zaliczyć należy zmianę dotychczasowego 
systemu gwarantowania rozliczeń na ryn-
ku regulowanym i uruchomienie gwaranta 
rozliczeń – spółki KDPW_CLEARPOOL.

Więcej na PRNews 4

  Placówki bankowe są wygodne i przy-
datne – ale tylko dla klientów tych kon-
kretnych banków. Coraz częściej w dysku-
sji publicznej pojawia się zarzut stawiany 
bankom a dotyczący zawłaszczania prze-
strzeni publicznej. Bywa, że na zabytkowej 
ulicy znajduje się kilkadziesiąt różnych od-
działów. Wszechobecność placówek ban-
kowych nie powinna nikomu przeszka-
dzać. Choć coraz częściej zdarzają się 
opinie, że mnogość oddziałów bankowych 
jest dla przeciętnego Polaka delikatnie 
mówiąc irytująca. Zwraca uwagę, że chęt-
niej w zabytkowej kamienicy widziałby 
restaurację, czy nawet zwykły sklep spo-
żywczy. Zamiast tego ma bank obok ban-
ku – a wszystkie z nich oferują produkty, 
o które – w związku z kryzysem – coraz 
trudniej.

Więcej na PRNews 4

  Jeszcze 10 lat temu statystyczny Pol-
ski dłużnik często był osobą nierzetel-
ną, która różnymi sposobami - zwykle 
kosztem wierzyciela - chciała uchylić 
się od spłaty długu. Dziś jest inaczej.

Ludzie zwykle nie spłacają zaległo-
ści z prostego, wydawałoby się, powo-
du: bo nie mają pieniędzy. Zmienił się 
profil polskiego dłużnika. Zwiększy-
ła się też wiedza Polaków na temat fi-
nansów i windykacji. Rozwinął się ry-
nek zarządzania wierzytelnościami. Do 
tych zmian dopasowały się firmy win-
dykacyjne.

Więcej na PRNews 4

Kolejny bank wprowadza podwyżki do cennika. ING Bank Śląski poinformował 
swoich klientów, że z końcem listopada wprowadzi zmiany do tabeli opłat i prowi-
zji. Wzrośnie opłata za kartę debetową wydawaną do rachunku osobistego, a posia-
dacze kont wycofanych już z oferty będą płacić za korzystanie z bankomatów Eu-
ronetu.

Od 29 listopada bank podwyższy z 5 zł do 7 zł miesięcznie opłatę za użytkowa-
nie karty debetowej wydawanej do kont osobistych Direct i Komfort. Wyjątek bę-
dzie stanowić konto VIP, gdzie karta nadal będzie bezpłatna. Opłaty będzie można 
uniknąć aktywnie korzystając z karty płatniczej. Bank znosi prowizję w przypadku 
dokonania plastikiem transakcji bezgotówkowych na 100 zł miesięcznie.

Więcej na Bankier.pl 4

Kredyt Bank wprowadza nowe 
profile dla posiadaczy ROR

Kredyt Bank wprowadził możliwość dobierania „profili” do Ekstrakonta w za-
leżności od stopnia aktywności klienta. W ramach abonamentu posiadacz ROR zy-
skuje określoną ilość operacji w pakiecie bez opłat. Według banku, takie rozwiąza-
nie pozwoli obniżyć koszty obsługi konta nawet do 40 proc.

Podstawowym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) w ofercie Kre-
dyt Banku jest Ekstrakonto S. Miesięczna obsługa rachunku kosztuje 7 zł. Prowizja za 
kartę wynosi 2 zł, a w opcji z ubezpieczeniem 5 zł. Klient płaci także za poszczególne 
operacje wykonywane w ramach konta. Przelew internetowy czy realizacja polecenia za-
płaty kosztują złotówkę, pojedyncze zlecenie stałe 1,25 zł, a przelew telefoniczny 2,49 zł.

Sposobem na obniżenie kosztów związanych z obsługą konta osobistego mają 
być „profile”, czyli cztery nowe taryfy zróżnicowane pod kątem zakresu usług i ceny. 
W każdym pakiecie klient dostaje określoną ilość operacji bez opłat. Do wyboru są 
abonamenty: Spokojny, Aktywny, Ambitny i Zdobywcy. Według wyliczeń banku, do-
bierając jeden z trzech pierwszych pakietów klient może zaoszczędzić od 29 do 40 
proc. W przypadku Profilu Zdobywcy, czyli propozycji dla wymagających klientów, 
oszczędności mogą być „nieograniczone”. 

Opłata za najtańszy Profil – Spokojny – wynosi 12 zł. W abonament wliczona jest 
prowizja za prowadzenie konta, kartę z ubezpieczeniem, 3 przelewy przez system ban-
kowości internetowej, jedna wpłata gotówkowa na konto i dwie wypłaty z bankomatów 
partnerskich. Według wyliczeń banku, oszczędności z tytułu tego abonamentu w stosun-
ku do podstawowej oferty Ekstrakonta mogą sięgnąć 29 proc.

Więcej na Bankier.pl 4
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 Aktualności PRNews

  Od marca trzymiesięczny EURI-
BOR, który decyduje o oprocentowa-
niu pożyczek w euro, wzrósł o ponad 
65 proc. Wysoka procentowa zmiana 
jest efektem niskiej bazy, bo nominal-
nie stawka wzrosła o 40 pkt bazowych, 
ale w połączeniu ze zmianami na ryn-
ku walutowym, raty zaciągniętych wio-
sną kredytów w euro wzrosły o ponad 
6 proc. Dla 30-letniego kredytu na 300 
tys. zł to miesięcznie o 80-90 zł (zależ-
nie od marży) więcej.

31 marca br., trzymiesięczna stopa EU-
RIBOR zanotowała najniższy poziom 
w historii – 0,634. Od tego dnia EU-
RIBOR 3M zaczął powoli rosnąć i po 
dwumiesięcznym okresie lekkich spad-
ków w sierpniu i wrześniu, poszybował 
w górę, najwyższy na razie pułap osią-
gając 8 listopada br. Główną przyczyną 
tego wzrostu jest nerwowość na rynku 
długu w związku z kłopotami niektó-
rych krajów strefy euro (Grecja, Hisz-
pania, Irlandia).

Więcej na PRNews 4

  Mniej ogłoszeń o promocjach i ra-
batach to tylko pozory. Deweloperzy 
skłonni są do ich udzielania bardziej 
niż jeszcze pół roku temu. Obniżki cen 
wciąż chętnie ukrywane są w opako-
waniu gratisów, ale wielu deweloperów 
przy negocjacjach zachęca klientów ra-
batami sięgającymi nawet 20%.

- Deweloperzy stosują aktualnie wabiki 
w postaci rabatów i promocji znacznie 
częściej niż chociażby pół roku temu 
– zauważa Maciej Zoń, doradca Home 
Broker z Poznania. O skali tych zachęt 
decyduje jednak to jak dobrze sprzedają 
się obecnie mieszkania w ich poszcze-
gólnych projektach.

Więcej na PRNews 4

  Location, location, location – taka 
domena biznesowa przyświeca inwesto-
rom w Londynie, ale nie tylko. W zasa-
dzie każdy inwestując na rynku nieru-
chomości na całym świecie zdaje sobie 
sprawę z faktu, iż to właśnie lokalizacja 
odgrywa znaczącą rolę w powodzeniu 
danego zakupu.

Powodzenie oznacza zysk, który zdoła-
my wygenerować na przestrzeni ok. 10 
lat. W dobie ogólnie panującego kryzysu 
wszelkiego rodzaju wydatki budzą sporo 
obaw. Inwestorzy tym bardziej wahają się 
przed podjęciem decyzji o zakupie bądź 
budowie danej nieruchomości. Mowa 
tutaj zarówno o kliencie instytucjonal-
nym jak i o kliencie indywidualnym, dla 
którego nabycie domu czy mieszkania to 
zazwyczaj życiowa decyzja.

Więcej na PRNews 4

Najlepsze konta internetowe 
mają mBank i Getin

Najlepszy rachunek osobisty dla internautów oferują mBank i Getin Bank – wy-
nika z najnowszego rankingu Open Finance. Kolejne miejsce w listopadowym po-
równaniu przypadło dla ING Banku Śląskiego.

Każdy z 26 banków wytypował rachunek, który najlepiej odpowiada potrzebom 
klienta aktywnie wykorzystującego sieć do regulowania bieżących spraw finanso-
wych. W efekcie powstał ranking, który ma za zadanie wskazać czołówkę najatrak-
cyjniejszych ofert na rynku. Celem zestawienia jest ukazanie nie tylko najtańszych 
propozycji, ale również tych, które charakteryzują się ponadprzeciętną użytecz-
nością. Dlatego poza miesięcznym abonamentem za rachunek i kartę debetową 
znaczenie miała również sieć bezprowizyjnych bankomatów, oferta kredytowa, 
depozytowa i inwestycyjna. Pozytywny wpływ na końcową ocenę miały również 
niestandardowe usługi, były to m.in.: karty wyposażone w technologię bezstyko-
wą, darmowe ubezpieczenia i możliwość otrzymania dodatkowych środków finan-
sowych za aktywność klienta.

Więcej na PRNews 4

Kto odda zaciągane po kryjomu 
kredyty małżonka?

W tajemnicy przed żoną lub mężem można robić różne rzeczy, również zacią-
gać kredyty. Gorzej, gdy nielojalny małżonek nie ma pieniędzy na spłatę i długi wy-
chodzą na jaw.

Sytuacja, w której do windykacji trafia kredyt, o którego istnieniu małżonek po-
zostający we wspólnocie majątkowej nie ma pojęcia, wcale nie należy do rzadkości. 
Nie bez powodu. Możliwości zadłużania się przez jedno z małżonków bez wiedzy 
drugiego są niemal nieograniczone, bo umowa kredytowa to nie akt ślubu i wystar-
czy jeden podpis. Karty kredytowe, kredyty ratalne, debety w koncie, pożyczki go-
tówkowe, a w części banków również kredyty samochodowe, można brać nie infor-
mując żony czy męża. Jak dużo można pożyczyć w ten sposób? Zależy od instytucji. 
Jak wynika z deklaracji, w niektórych będzie to zaledwie 5 tys. zł, a w innych już 
sumy idące w dziesiątki tysięcy złotych. Banki ustalają zazwyczaj limit kredytowy 
na różne produkty łącznie lub mają maksymalne stawki na poszczególnych pro-
duktach kredytowych, np. 5 tys. zł na limit w koncie, 5 tys. zł na karcie kredytowej 
i 10 tys. zł na pożyczkę gotówkową.

Więcej na PRNews 4

Kryzys minął, spadła dyscyplina 
domowych budżetów

W świadomości kobiet odpowiedzialnych za planowanie domowych budże-
tów kryzys już minął – wynika z badań MillwardBrown SMG/KRC wykonanych dla 
Akademii Rodzinnych Finansów, która uczy kobiety w całej Polsce, jak najefektyw-
niej zarządzać domowymi finansami.  

Program edukacyjny jest prowadzony przez Provident Polska. Podczas kryzy-
su Polki radykalnie zmieniły swoje podejście do kupowania i zaczęły gromadzić 
oszczędności. Doniesienia o poprawie sytuacji gospodarczej szybko spowodowały 
jednak rezygnację z działań, które mogłyby zapobiec pogorszeniu sytuacji finanso-
wej gospodarstw domowych.

Więcej na PRNews 4

http://www.bankier.pl/przeglad
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 Aktualności PRNews

  O ponad 60 procent wzrosła liczba 
zawiadomień Policji o braku komuni-
kacyjnego OC, przesyłanych do Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwarancyj-
nego. W pierwszym półroczu Fundusz 
otrzymał prawie 20 tysięcy takich za-
wiadomień, podczas gdy przed rokiem 
było ich niewiele ponad 12 tysięcy. Za-
rząd Funduszu wręczył we wtorek po 
laptopie każdej z trzech komend woje-
wódzkich, dzięki którym ściąga najwię-
cej kar za brak tej obowiązkowej polisy. 
Są to komendy: mazowiecka, śląska i  ku-
jawsko-pomorska. - Uhonorowaliśmy te 
komendy, które ujawniają najwięcej przy-
padków  braku ubezpieczenia OC po-
siadaczy  pojazdów – mówi Joanna Pa-
sturczak, dyrektor Pionu Opłat UFG.

Więcej na PRNews 4

  Hiszpański system bankowy częścio-
wo różni się od systemów bankowych w in-
nych krajach europejskich. Tysiące Polaków 
każdego roku spędza urlop w Hiszpanii lub 
tam pracuje. Od czasu naszego członko-
stwa w Unii Europejskiej intensywnie roz-
wija się polsko-hiszpańska współpraca go-
spodarcza. Hiszpania staje się więc dla nas 
coraz bliższym krajem. Oba kraje zbliża 
też do siebie porównywalna liczba miesz-
kańców, podobna historia (lata świetno-
ści w XVI i XVII wieku, a potem spadek 
znaczenia w polityce europejskiej i długie 
lata dyktatury w XX wieku) i przynależ-
ność do Kościoła katolickiego. Zaintere-
sowanie w Polsce wzbudza też gospodar-
ka Hiszpanii i jej system bankowy, który 
częściowo różni się od systemów ban-
kowych w innych krajach europejskich.

Więcej na PRNews 4

  Ostatnio znów coraz głośniej o zarzu-
tach stawianych finansowym guru i wymie-
rzanych im karach. Nie tak dawno na tapetę 
wróciły stare grzeszki George’a Sorosa, naj-
większego awanturnika rynków i recydywi-
sty. Teraz przyszedł czas na Marka Mobiu-
sa. Nie są to z pewnością sprawy wielkiego 
kalibru, ale przywodzą wspomnienia tych 
najbardziej głośnych. I refleksję nad tym, 
jak działają najwięksi magowie rynków, 
co mogą, a czego nie i jak ich wypowiedzi 
wpływają na innych oraz jak się mają do 
tego, co rzeczywiście robią.

Więcej na PRNews 4

  OPERA Towarzystwo Funduszy In-
westycyjnych SA, zarządzające fundu-
szem Novo, zleciło pracowni badawczej 
PBS DGA przeprowadzenie badań opi-
nii społecznej dotyczących inwestowa-
nia i oszczędzania. Zapytano Polaków, co 
sądzą o inwestowaniu i czy sami oszczę-
dzają lub inwestują swoje pieniądze. Wy-
nika z nich, że tylko co czwarty zapytany 
przez ankietera Polak odkłada, oszczę-
dza lub inwestuje swoje pieniądze.

Więcej na PRNews 4

Powrót do zyskowności
Bank BPH wypracował w 3. kwartale 2010 roku zysk netto w wysokości 37 mln 

zł, powracając tym samym do zyskowności kwartał wcześniej niż planowano. W maju 
br. Bank BPH ogłosił strategię, która przewiduje wyjście z dwóch biznesów o ograni-
czonym potencjale wzrostu i większą koncentrację na bankowości korporacyjnej oraz 
budowanie szerszej bazy Klientów. Kontynuujemy także działania związane z przebu-
dową platformy biznesowej, ostrożnym zarządzaniem kosztami ryzyka i bazą kosz-
tów. 

W efekcie przeprowadzonych latem br. testów cenowych, Bank BPH obniżył 
we wrześniu oprocentowanie kredytów gotówkowych o 2 pkt. proc., aby pozyskać 
nowych Klientów. Obniżenie marży hipotecznych kredytów złotowych o 2,6 pkt. 
proc. spowodowało czterokrotny wzrost liczby składanych wniosków. 

Więcej na PRNews 4

First Data zajmie się wydawnictwem 
kart MC PayPass dla DB PBC

First Data Polska poszerza współpracę z Deutsche Bank PBC o wydawnictwo 
i procesowanie płatności w ramach nowego programu kart bezstykowych wdra-
żanych przez bank. 

First Data Polska od 2008 roku współpracuje z Deutsche Bankiem, wydając i ob-
sługując karty w ramach systemów MasterCard i Visa i teraz poszerza swoje usługi dla 
banku o karty kredytowe z opcją płatności zbliżeniowych MasterCard PayPass. Posia-
dacze tych kart będą mieli możliwość dokonywania szybkich płatności polegających na 
przyłożeniu karty do specjalnego terminala, bez konieczności potwierdzania transak-
cji kodem PIN lub podpisem do kwoty 50 złotych, w tysiącach punktów usługowo-han-
dlowych w całej Polsce. Nowe karty kredytowe Deutsche Bank jako pierwsze na rynku 
łączą w sobie technologię płatności zbliżeniowych z programem lojalnościowym - każ-
da transakcja bezgotówkowa jest przeliczana na punkty w programie Premium Club. 

„Cieszymy się z rozwoju i poszerzenia naszej współpracy z Deutsche Bankiem PBC 
i z możliwości technologicznego wspierania wprowadzanych przez Bank kart kredyto-
wych wyposażonych w funkcję płatności bezstykowych” – powiedział Grzegorz Dłu-
gosz, Członek Zarządu First Data Polska S.A. „Jesteśmy przekonani, że w przyszłości 
będziemy kontynuować rozwój projektów dających klientom więcej możliwości i wy-
gody” – podsumowuje Długosz.

Więcej na  PRNews.pl 4

http://www.bankier.pl/przeglad
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Gość Przeglądu Finansowego Bankier.pl:

Krzysztof Lewandowski
Prezes Zarządu, Pioneer Pekao TFI

 Krzysztof Lewandowski, Pioneer Pekao TFI

Panie Prezesie, pierwszy rok za-
rządzania Pioneer Pekao TFI - jak 
ocenia Pan ten rok, z punktu widze-
nia firmy, jak i z punktu widzenia 
rynku? 

To był dobry rok. W ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy klienci okazali nam 
zaufanie, wpłacali więcej środków niż 
wypłacali. Również wyniki inwestycyj-
ne funduszy w tym okresie powinny być 
satysfakcjonujące. Także z perspektywy 
samego rynku wydaje się, że był to uda-
ny rok, a co za tym idzie - dobrze działo 
się w firmie, którą zarządzam. Jest to bo-
wiem poniekąd wypadkowa zachowania 
się całego rynku, choć oczywiście stoi 
przed nami szereg wyzwań, z którymi 
należy się zmierzyć. Wzrosła wartość za-
rządzanych przez Pioneer Pekao TFI ak-
tywów, a także dochodowość, która jest 
tak ważna dla akcjonariuszy i właścicieli 

- mniej więcej o 35 proc. w stosunku do 
analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Wedle ostatnich wyników, zno-
wu więcej pieniędzy napływa do fun-
duszy. Czy możemy powiedzieć, że 
skończył się już lęk przed kryzysem?

Z pewnością inwestorzy są obecnie 
bardziej ostrożni niż było to np. dwa 
lata temu, gdy inwestowano zdecydo-
wanie bardziej odważnie, na przykład 
w fundusze akcji. Klienci odwrócili się 
na chwilę od funduszy gdy na jaw wy-
szły kłopoty greckiej gospodarki, które 
potem szeroko przelały się na rynki fi-
nansowe. To odbiło się na wycenach na 
przykład obligacji, także polskich, zu-
pełnie nie zasłużenie zresztą. Wakacje 
były dwoma krytycznymi miesiącami, 
jednak obecnie znów więcej środków 
płynie niż ubywa z TFI. Choć warto 

NAJLEPSZE Rachunki Oszczędnościowe

20 tys.
Getin Bank* 2 , Meritum Bank*, 
Open Finance* 4,50%

Kredyt Bank 5,30%1

Bank BPH* 4,20%

DB PBC* 4,09%

Euro Bank* 4,05%

50 tys.

Kredyt Bank 5,30%1

Toyota Bank 4,83%

DnB Nord 4,60%

Getin Bank* 2 , Meritum Bank*, 
Open Finance* 4,50%

Allianz Bank 4,35%

5 tys.

BNP Paribas Fortis** 5,80%

Polbank EFG* 5,00%

Getin Bank* 2 , Meritum Bank*, 
Open Finance* 4,50%

Kredyt Bank 5,30%1

Bank BPH* 4,20%

* kapitalizacja dzienna; ** kapitalizacja dzienna w dni robocze; 1 dotyczy nowych środków; 2 jedynie w internetowym oddziale banku; 

zwrócić uwagę, że klienci w większości 
wybierają inwestycje najbardziej bez-
pieczne - fundusze rynku pieniężnego 
czy obligacji.  

Słyszeliśmy z początkiem paździer-
nika o nowym produkcie Pioneera- jeśli 
spojrzymy na progi wejścia i comiesięcz-
ne wpłaty - praktycznie dla każdego Pola-
ka. Czego można się po nim spodziewać? 

„Moja Perspektywa”, bo o nim wła-
śnie mowa będzie wprowadzony do 
sprzedaży za kilkanaście dni. Tworząc 
go bazowaliśmy na naszych badaniach 
klientów, poprzez które próbowaliśmy 
się dowiedzieć, co powstrzymuje ich 
przed dalszym zainteresowaniem się 
funduszami inwestycyjnymi. Zaskoczyła 
nas np. opinia, że fundusze są tylko dla 
tych, którzy mają dużo gotówki - z czym 
nie można się zgodzić. Postanowiliśmy 
stworzyć ofertę skierowaną do takich 
właśnie osób, prostą, przejrzystą i co 
najważniejsze - tanią, bo próg wejścia 
wynosi 600 zł, a kolejne wpłaty min. 150 
złotych. To niskie wartości, można się 
więc spodziewać, że klienci będą zain-
teresowani „Moją Perspektywą”. 

Mamy tutaj jeszcze kwestię płyn-
nego zarządzania ryzykiem, to ryzyko 
ma być zmniejszane razem z biegiem 
życia tego produktu inwestycyjnego.

Nie jest to gwarancja, raczej wyraź-
ne ograniczanie ryzyka - w myśl zasa-
dy inwestycyjnej, udowodnionej na róż-
nych rynkach finansowych: inwestycje 
związane z rynkiem akcyjnym charakte-
ryzują się dużą zmiennością, natomiast 

Więcej na stronie 74

http://www.bankier.pl/przeglad
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w perspektywie długoterminowej - są 
bardziej dochodowe od innych klas ak-
tywów. Natomiast inwestycje na rynku 
obligacji, w tym instrumentów pienięż-
nych, charakteryzują się niższą zmien-
nością, ale także niższymi oczekiwa-
nymi stopami zwrotu. Przełożyliśmy te 
zasady wprost na klienta - jeśli założy 
on odpowiednio długi horyzont inwe-
stycyjny, będzie można zaoferować mu 
odpowiednio bardziej ryzykowne in-
strumenty. Gdy ten czas będzie się skra-
cał wraz z upływem terminu inwestycji 
- wpłacane środki będą trafiać do bez-
piecznych instrumentów – mam na my-
śli zmienność notowań.

Same obligacje przestały już być 
bezpiecznym gwarantem kapitału, a je-
śli spojrzymy na zagranicę, widzimy  
pompowanie pieniędzy w gospodarkę 
i kreowanie tych pieniędzy przez ban-
ki centralne. Jak w tym świetle postrze-

gać nasz polski rynek i czego spodzie-
wać się w najbliższym czasie?

W świetle gospodarek, w które pom-
puje się ogromne sumy pieniędzy, Polska 
jest niejako beneficjentem tej sytuacji. Na 
przykład setki miliardów dolarów dodru-
kowywanych w gospodarce amerykańskiej 
znajdują ujście w krajach zaliczanych ge-
neralnie do emerging markets, do których 
w pewnym stopniu zalicza się także Polska. 
Także jest to dla nas nieco korzystny efekt. 
Nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia 
inwestycji długoterminowych jesteśmy 
świadkami dużej niepewności. Należy 
pamiętać, że ryzyko zmienności istnie-
je zawsze w przypadku inwestowania, 
jednak o ile np. w roku 2007 trend wy-
dawał się jednoznaczny, o tyle w ubie-
głym roku mieliśmy takie sytuacje jak 
np. nagły problem Grecji. Innymi słowy 
możemy przewidywać, że coś wybuchnie 
na rynkach, ale trudno powiedzieć kiedy 
to nastąpi. To powoduje, że inwestowania 
staje się obecnie trudną sztuką.  

Czytaj dalej na stronie 84

4ze strony 6 Czyli w takiej sytuacji lepiej jest, 
zamiast zarządzać finansami samemu 
i obawiać się ryzyka, oddać pieniądze 
po prostu w dobre ręce.

Oczywiście inwestować można sa-
memu, jednak tak jak większość z nas 
nie szyje sobie samemu ubrań, czy nie 
robie sobie butów - tak samo zarządza-
nie finansami lepiej powierzyć w ręce 
specjalistów. Warto również pamiętać 
o dywersyfikacji: poruszamy się w oto-
czeniu, gdzie ryzyko jest jego integralną 
częścią i jednym z najprostszych sposo-
bów radzenia sobie z tym ryzykiem jest 
właśnie rozkładanie swojej inwestycji na 
różne klasy aktywów, na różne rynkach, 
w różne instrumenty. To w pewien spo-
sób zabezpiecza nas przed nieprzewi-
dywalnymi sytuacjami. 

Rozmawiał Michał Kryński,
Bankier.pl

 Krzysztof Lewandowski, Pioneer Pekao TFI

 Michał Glinka, Tomasz Niedzwiedzki, Bank BGŻ

Banki nadal będą walczyć o udziały w rynku ROR
Na pytania, dlaczego banki tak agresywnie walczą o nowych klientów 

i jaka przyszłość czeka rynek kont osobistych, odpowiadają w rozmowie 
z PRNews.pl Michał Glinka, dyrektor departamentu produktów i usług 
bankowości detalicznej Banku BGŻ oraz Tomasz Niedzwiedzki, dyrektor 
zarządzający ds. sieci.

Wojciech Boczoń, PRNews.pl: Na ryn-
ku kont bankowych widać silną walkę kon-
kurencyjną. Banki prześcigają się w pomy-
słach na zdobycie nowych klientów. Jakie 
czynniki zdaniem Panów decydują o suk-
cesie banków w tym procesie?

 
Michał Glinka: Czynników takich 

jest wiele. Zacznijmy od cech produk-

tu. Jednym z istotniejszych decydujących 
o wyborze konta jest cena. Klienci poszu-
kują konta taniego, najlepiej bezpłatnego. 
Stosunkowo nowym zjawiskiem na rynku 
jest wypłata klientom przez bank okre-
ślonej kwoty (zazwyczaj miesięcznie) 
w zamian za pożądane działania, np. 
przelewy, utrzymywanie określonego 
salda. Z drugiej strony banki często ocze-

kują otwarcia konta osobistego przy pod-
pisywaniu umów kredytowych. Tym sa-
mym nieco sztucznie kreują popyt na 
konta, a klient staje się w pewnym sensie 
zakładnikiem banku.

 
A gdzie w tym interes banków? Czy 

to oznacza, że teraz instytucje finanso-
we będą „dokładały do interesu”?

Tomasz Niedzwiedzki: To niezupeł-
nie tak. Banki obecnie są w stanie zrezy-
gnować z przychodów prowizyjnych na 
rachunkach na rzecz zwiększenia bazy 
klientów. To nadrzędny cel wszystkich in-
stytucji, gdyż taka baza daje możliwość 
budowania długofalowych relacji z klien-
tami, a co za tym idzie, zaoferowania im 
wielu innych produktów, zarówno depo-
zytowych, jak i kredytowych. Spojrzenie 
na klienta przez pryzmat jego potrzeb, 
przygotowanie dobrej oferty lojalnościo-
wej, stanowić będą o tym, czy klient bę-
dzie rekomendował bank, czyli de facto 
będzie ambasadorem banku. Właśnie ta-
kie podejście – cross-sellingu będącego 
odpowiedzią na potrzeby klienta, zapew-
ni dochodowość bankowi i co ważniejsze 
mniejsze koszty współpracy dla klienta.

W jaki sposób banki w ostatnim 
roku zachęcały klientów do otwierania 
kont osobistych?

Michał Glinka, dyrektor departamentu produktów i usług bankowości 
detalicznej, Bank BGŻ

http://www.bankier.pl/przeglad
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MG: Bankowcy wykazali się dużą kre-
atywnością, żeby pozyskać nowych klien-
tów. Nie wystarczy już obniżka opłaty za 
prowadzenie rachunku czy mała rewitali-
zacja oferty produktu. Kilka banków, po-
dobnie jak Bank BGŻ, zdecydowało się 
wypłacić klientom premię za korzystanie 
z konta i wykonywanie określonych trans-
akcji. Jeszcze do niedawna klient, który 
wypłacił gotówkę z „cudzego” bankoma-
tu musiał liczyć się z pobraniem prowizji 
z tytułu takiej operacji. Teraz wiele ban-
ków oferuje bezpłatną wypłatę gotów-
ki ze wszystkich bankomatów na tere-
nie całego kraju. Inne przykłady działań 
mających na celu pozyskanie klientów to 
rozpowszechnianie bezpłatnych kont in-
ternetowych, nie tylko w typowo interne-
towych instytucjach, ale również w ban-
kach uniwersalnych.

 
Co jeszcze stanowi o sukcesie ban-

ków w pozyskiwaniu nowych klientów?

TN: To niezmiennie działania promo-
cyjne. W natłoku reklam, rządzą nieste-
ty bezwzględne prawa rynku. Dziś dobra 
oferta oraz wysoki poziom jakości obsłu-
gi stają się powoli warunkami koniecz-
nymi, ale nie decydującymi o wyborach 
klientów. Wygrywa ten, kto zostanie za-
uważony. Trzeba więc postawić na inten-
sywność działań promocyjnych i na ich 

 Michał Glinka, Tomasz Niedzwiedzki, Bank BGŻ

4ze strony 7

oryginalność. I jedno, i drugie jest bardzo 
kosztowne, często wygrywają więc insty-
tucje o dużych budżetach marketingo-
wych.

 
Jaka przyszłość czeka rynek kont 

osobistych?

MG: Na pewno dalsza ostra walka 
konkurencyjna o udziały w rynku. Kon-
to osobiste jest podstawowym produk-
tem bankowym. Nastawienie na pozyska-
nie nowych klientów napędza pozostałe 
zachowania banków. Oferta produktowa 

oraz jakość obsługi klientów zbliżą się do 
siebie do tego stopnia, że głównym czyn-
nikiem wyróżniającym stanie się marka. 
Dlatego też banki będą przeznaczać jesz-
cze większe budżety marketingowe na 
kampanię kont. Równolegle wzrośnie też 
rola programów lojalnościowych oraz no-
watorskich pomysłów związanych z ofer-
tą i cenami kont.

Rozmawiał Wojciech Boczoń, 
PRNews.pl

Tomasz Niedzwiedzki, dyrektor zarządzający ds. sieci, Bank BGŻ

NAJLEPSZE LOKATY PLN - 3 miesiące

5 tys.

Getin Bank* 4,86%

Open Finance* 4,85%

Meritum Bank* 4,60%

Noble Bank* 4,455%

FM Bank* 4,20%

20 tys.

"Allianz Bank*, Bank Millennium* 4,05%

Open Finance 5,00%

Inteligo* 3,85%

Invest-Bank 4,70%

DnB NORD, Toyota Bank 4,60%

100 tys.

Open Finance 5,00%

Invest-Bank 4,70%

BOŚ Bank, DnB NORD, Toyota Bank 4,60%

Euro Bank 4,55%

AIG Bank, Polbank EFG 4,50%

* kapitalizacja dzienna
NAJLEPSZE LOKATY PLN - 6 miesięcy

5 tys.

Open Finance* 5,00%

Getin Bank*, Noble Bank* 4,86%

Meritum Bank* 4,85%

AIG Bank 5,40%

Allianz Bank* 4,33%

20 tys.

AIG Bank 5,45%

Allianz Bank* 4,33%

Toyota Bank* 4,25%

Inteligo* 4,10%

Bank Millennium* 4,05%

100 tys.

Polbank EFG 6,06%

AIG Bank 5,50%

Kredyt Bank, Open Finance, Toyota Bank 5,00%

Invest-Bank 4,90%

BOŚ Bank, DnB NORD 4,80%

NAJLEPSZE LOKATY PLN - 1 rok

5 tys.

Meritum Bank* 5,35%

Open Finance* 5,25%

Getin Bank*, Noble Bank* 5,02%

FM Bank* 5,00%

Allianz Bank* 4,86%

20 tys.

AIG Bank 5,80%

Toyota Bank 5,30%

Polbank EFG 5,25%

Meritum Bank 5,20%

Bank Millennium*, DB PBC*, Raiffeisen* 4,05%

100 tys.

AIG Bank 5,80%

Polbank EFG 5,50%

Toyota Bank 5,30%

Meritum Bank 5,20%

Euro Bank 5,10%
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 Malwina Wrotniak, Bankier.pl

PPP nowym wyzwaniem dla bankowości
Bankowość musi sprostać nowym czasom. Równie ważny 

jak wyścig po kolejnych klientów indywidualnych jest udział 
w prestiżowych projektach inwestycyjnych. Te coraz częściej 
zamiast klasycznych zamówień publicznych przybierają for-
mę partnerstwa publiczno-prywatnego. Im więcej w tej grze 
aktorów, tym większe możliwości dla banku. 

Malwina Wrotniak

Czasy, kiedy termin bank kojarzył się 
z wymianą kruszcu na ławce dawno już 
odeszły w niepamięć. Obecnie jest pręż-
nie działającym przedsiębiorstwem, któ-
re coraz częściej oferuje produkty i usługi 
niekoniecznie kojarzone wcześniej z typową 
obsługą bankową. Bycie instytucją nadrzęd-
ną wobec klienta detalicznego nie zawsze 
wystarcza, dlatego banki coraz częściej 
wchodzą w nowe role i stają się partne-
rami wobec równych sobie podmiotów 
rynkowych. Rola to niełatwa, bo obarczo-
na wysokim ryzykiem, za to kusząca, bo 
z szansą na ponadprzeciętny zysk. Jedną 
z obieranych w tym celu dróg jest uczest-
nictwo banków w projektach partnerstwa 
publiczno-publicznego (PPP). 

Publiczno-prywatna rzeczywistość
Mimo obowiązywania drugiej już 

wersji polskiej ustawy o PPP, instytucje 
publiczne nadal z rezerwą podchodzą do 
tej formy realizacji swych zadań. Walka 
z powszechnym przekonaniem o korup-
cji na styku polityki i biznesu nie przy-
nosi pożądanych efektów. Z drugiej stro-

ny przyrastająca liczba szkół, obiektów 
sportowo-rekreacyjnych czy kilometrów 
dróg budowanych w trybie PPP świadczą 
o rozwoju Partnerstwa.

PPP to taka forma realizacji inwesty-
cji, w której ryzyko i zadania są precyzyj-
nie dzielone pomiędzy podmiot publiczny 
a partnera prywatnego. Ten ostatni zobo-
wiązuje się umową do realizacji przedsię-
wzięcia na rzecz podmiotu publicznego, 
za wynagrodzeniem. Końcowe korzyści są 
zróżnicowane - adekwatnie do stopnia zre-
alizowanych przez każdą ze stron zadań.

Strona prywatna przejmuje najczęściej 
ryzyko związane z przygotowaniem i tech-
niczną realizacją zadania. Z praktyk stoso-
wanych w innych krajach europejskich wy-
nika, że za najbardziej wydajne uchodzą te 
projekty, w których partner prywatny orga-
nizuje również finansowanie dla projektu. 
Pozwala to na korzystne dla samorządów 
finansowanie pozabudżetowe. Ponadto 
zwiększa efektywność całego projektu, bo 
naturalnym jest dążenie prywatnego inwe-
stora do szybkiego zwrotu zainwestowane-
go kapitału i maksymalizacji zysku. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pro-
fity z udziału w takich przedsięwzięciach 
czerpały również instytucje finansowe, 
w tym banki. Udział w PPP nie jest jed-
nak ofertą dla każdego z nich. I z drugiej 
strony – nie każdy bank uzna taki projekt 
za atrakcyjny. Te instytucje, które mimo 
wszystko zdecydują się wejść w PPP, mają 
szansę uczynić to na kilka sposobów.

Bank – dostarczyciel kapitału
Podstawową ofertą, jaką bank może 

wnieść do formuły partnerstwa publicz-

no-prywatnego jest dostarczenie długo-
terminowego (na kilka do kilkudziesię-
ciu lat) kapitału niezbędnego do pełnego 
sfinansowania projektu. Takie kredyty są 
zwykle niezbędnym uzupełnieniem in-
nych form finansowania projektu, tak bez-
zwrotnych (środki budżetu państwa i samo-
rządów, fundusze unijne), jak i zwrotnych, 
pochodzących z emisji obligacji municypal-
nych czy leasingu. 

W praktyce realizacja zadań publicz-
nych w formule PPP często dokonuje się 
poprzez powołanie do życia tzw. spółki 
celowej SPV, dysponującej kapitałem wła-
snym wnoszonym przez jej udziałowców 
- podwykonawców, instytucje finanso-
we, także instytucje sektora publicznego. 
To właśnie SPV figuruje w umowie z ban-
kiem jako kredytobiorca, zaś głównym 
zabezpieczeniem spłaty kredytu jest prze-
pływ środków pieniężnych rozumianych 
jako dochody generowane przez przed-
sięwzięcie. W praktyce zabezpieczeniem 
są najczęściej środki pochodzące z opłat 
za użytkowanie wybudowanej infrastruk-
tury bądź przekazywane cyklicznie przez 
sektor państwowy środki na realizację ko-
lejnych etapów inwestycji. 

Udział banku w PPP obarczony jest 
ogromnym ryzykiem, nawet pomimo 
zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci 
uchodzących za pewne środków publicz-
nych. Inwestycje w trybie PPP dotyczą 
najczęściej rozwoju infrastruktury i dla 
banku wiążą się z koniecznością wypła-
cenia kapitału niecodziennej wysokości 
o kilkudziesięcioletnim okresie wymagal-
ności. Ponieważ SPV jest spółką powoły-

NAJLEPSZE LOKATY EUR - 1 miesiąc

1 tys.

Polbank EFG 1,00%

BOŚ, Millennium 0,80%

Nordea 0,70%

BPH 0,60%

Getin Bank, DB PBC 0,50%

5 tys.

Polbank EFG 1,25%

BOŚ, Millennium 0,80%

Nordea 0,70%

BPH 0,60%

DB PBC, Getin Bank 0,50%

10 tys.

Polbank EFG 1,25%

BOŚ, Millennium 0,80%

Nordea 0,70%

BPH 0,60%

DB PBC, Getin Bank, Invest Bank 0,50%
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waną do życia specjalnie na okoliczność 
realizacji danego projektu, nie istnieje 
możliwość zbadania zdolności kredyto-
wej, jak w przypadku typowych przedsię-
biorstw. Taka spółka nie posiada historii, 
zatem polegać można tylko na przygoto-
wanych w związku z realizowanym zada-
niem planach i na ocenie jednego kon-
kretnego projektu inwestycyjnego. Stąd 
zrozumienie dla banków, które przed 
zgodą na udział w PPP wymagają szeregu 
analiz, by zminimalizować ponoszone ry-
zyko kredytowe.

Bank – udziałowiec w spółce celowej
W powyższej formule uczestnictwa 

banku w PPP instytucja finansowa nieja-
ko stoi „ponad projektem”. Nie jest to je-
dyna dopuszczalna sytuacja - bank może 
się bowiem wpisać w projekt jako trzecia, 
obok prywatnego inwestora i sektora pu-
blicznego, strona partnerstwa. Przystę-
puje wtedy do umowy, obejmując bezpo-
średnie udziały kapitałowe w powstającej 
na potrzeby PPP spółce SPV (ang. Spe-
cial Purpose Vehicle – spółka specjal-
nego przeznaczenia). W zależności od 
wysokości kapitału oraz ponoszonego ry-
zyka, bank-udziałowiec otrzymuje ren-
tę z zaangażowanych środków pienięż-
nych. Ponadto przedstawiciele instytucji 
finansowej wstępują zwykle w skład kie-
rownictwa spółki SPV, mając tym samym 
realny wpływ na podejmowane decyzje. 

Taka forma partnerstwa skutkuje roz-
sądniejszą alokacją ryzyka. Instytucja fi-
nansowa przejmuje na siebie część ryzy-
ka, które wcześniej obarczało inwestorów 

kapitałowych i podmiot publiczny. Dzię-
ki podziałowi każda ze stron kontroluje 
ten typ ryzyka, który zna najlepiej i nad 
którym potrafi najlepiej zapanować. Tym 
samym strony mocniej współpracują ze 
sobą, by zminimalizować prawdopodo-
bieństwo fiaska inwestycji. 

Bank - dostarczyciel produktów i usług 
Innym sposobem na włączenie się 

banku do partnerstwa publiczno-prywat-
nego jest kompleksowa obsługa uczestni-
ków projektu - jego wykonawców i pod-
wykonawców. Świadczona w ten sposób 
usługa polega na całościowej opiece in-

NAJLEPSZE LOKATY EUR - 3 miesiące

1 tys.

Polbank EFG 2,50%

Getin, noble 2,00%

DnB Nord 1,30%

Alior Bank, Millenium 1,20%

BOŚ, BPH 1,00%

5 tys.

Polbank EFG 2,75%

Getin Bank, Noble 2,00%

DnB Nord 1,40%

Aliior Bank, Millenium 1,20%

BOŚ, BPH 1,00%

10 tys.

Polbank EFG 2,75%

Getin Bank, Noble Bank 2,00%

DnB Nord 1,40%

Alior Bank, Millenium 1,20%

BOŚ, BPH 1,00%

stytucji finansowej: prowadzeniu rachun-
ków bankowych, udzielaniu kredytów na 
cząstkowe elementy projektu czy zabez-
pieczaniu przed ryzykiem kursowym. Ta-
kie holistyczne podejście banku lub kon-
sorcjum bankowego do obsługi projektu 
PPP ogranicza ryzyko, co pośrednio po-
zwala  na obniżenie kosztów transakcyj-
nych.

Nie wszystko złoto
Pomimo niewątpliwych profitów, 

udział banku w PPP to także niemałe ry-
zyko. Wiąże się ono głównie z niedostat-
kiem wymaganego doświadczenia i od-
powiednio merytorycznie przygotowanej 
kadry. W kraju nadal brak zadowalają-
cej liczby tzw. dobrych praktyk, które 
potwierdzałyby opłacalność i zachęcały 
instytucje bankowe do tego typu aktyw-
ności. 

Wypracowanie odpowiednich stan-
dardów obsługi projektów PPP, za-
sad identyfikacji oraz oceny ryzyka, któ-

re przystawałyby do polskich realiów, to 
proces czaso- i kapitałochłonny. Każ-
dy projekt, do którego przystępuje wielu 
partnerów wymaga także od banku pew-
nej elastyczności, związanej z indywidu-
alnymi parametrami każdej inwestycji.

Dostarczanie długoterminowych kre-
dytów dla SPV na potrzeby partnerstwa 
publiczno-prywatnego wymaga również 
wcześniejszego przygotowania oferty do-
stosowanej do szczególnych warunków 
PPP. Podobnie jest, gdy bank decyduje 
się zapewniać całościową obsługę uczest-
nikom projektu. Zachodzi wtedy potrze-
ba stworzenia nowego typu produktów 
- kompleksowych, obejmujących obok 
klasycznych czynności bankowych rów-
nież bardziej skomplikowane operacje. 
Niezbędne jest również profesjonalne do-
radztwo finansowe. 

Istnieje też ryzyko, że uczestnictwo 
w projektach typu PPP, choć dla ban-
ku interesujące, będzie niepopularne 
ze względu na niekorzystne regulacje 
prawne. Pomimo uchwalenia odrębnej 
dla zagadnienia PPP ustawy, nadal wie-
le samorządów terytorialnych niechęt-
nie angażuje się w działania wymagające 
zaciągania długoterminowych zobowią-
zań.

Powoli, acz systematycznie bank bę-
dzie angażował się w projekty, które po-
zwolą mu zyskać miano wszechstronnej 
instytucji finansowej, działającej na co-
raz to nowych polach. Nie ma wśród za-
rysowanych scenariuszy jednego, któ-
ry względnie niewielkim nakładem sił 
przyniósłby instytucji bankowej znako-
mite efekty. Dobór roli odpowiedniej dla 
konkretnej sytuacji zawsze będzie musiał 
być wynikiem głębokiej analizy przypad-
ku. Najważniejszym dla włączenia się tak 
banków, jak i innych podmiotów rynku 
finansowego w PPP będzie dostrzeżenie 
innych niż tylko finansowe korzyści z ta-
kiej aktywności.

Malwina Wrotniak, 
analityk Bankier.pl

4ze strony 9

„Istnieje też ryzyko, że uczestnictwo w projek-
tach typu PPP, choć dla banku interesujące, będzie 
niepopularne ze względu na niekorzystne regulacje 
prawne. Pomimo uchwalenia odrębnej dla zagad-
nienia PPP ustawy, nadal wiele samorządów teryto-
rialnych niechętnie angażuje się w działania wyma-
gające zaciągania długoterminowych zobowiązań.”
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Finanse ekstremalne 
- czyli pożyczki w sieci

Pożyczanie pieniędzy od obcych ludzi, umowa podpisana 
jednym kliknięciem, fikcyjne dane, astronomiczne odsetki, 
kilkudniowy czas spłaty, rzesze dłużników i skupowanie wie-
rzytelności – to codzienność pożyczek społecznościowych. 

Z roku na rok, 
gospodarstwa do-
mowe zadłużają 
się coraz bardziej. 
Po kryzysie finan-
sowym banki chcą 
udzielać kredy-
tów, a klienci nie 
maja zamiaru od-

mawiać. Są jednak konsumenci, którzy 
szukają pożyczek alternatywnych. Tutaj 
pojawia się szansa dla portali oferują-
cych pożyczki społecznościowe, takich 
jak Kokos.pl czy Finansowo.pl. Social 
lending, czyli wspomniane pożyczki 
społecznościowe przywędrowały do nas 
takich krajów jak USA i Anglia w 2008 
roku. Na świecie social lending znamy 
od 5 lat. Po dwóch latach wciąż trudno 
jednak ocenić potencjał całego  biznesu.

Dopóki korzystamy z nich umiejęt-
nie, możemy faktycznie wspomóc do-
mowy budżet. Większy problem będą 
mieć inwestorzy, którzy na swojej dro-
dze mogą  natrafić zarówno na drob-
ne problemy, jak i prawdziwe prze-
stępstwa gospodarcze. Z perspektywy 
poszukującego drobnej pożyczki, po-
zostaje dobrze podliczyć koszty. Może 
ona faktycznie być tańsza od bankowe-
go kredytu. Inwestor również z chęcią 
pożyczy pieniądze, jeśli dostanie odset-
ki lepsze niż na lokacie. Łatwe w teorii, 
jednak w praktyce wygląda to już zupeł-
nie inaczej. 

Bank już nie da
Panuje przekonanie, że social len-

ding to usługa dla ludzi, którym banki 
już nie chcą udzielać kredytów. To jeden 
z podstawowych mitów, jakie wytwo-
rzyły się wokół pożyczek społecznościo-
wych. Przeglądając profile poszczegól-
nych użytkowników (zakładając, że są 
prawdziwe) dowiemy się jakie mają do-
chody, czy prowadzą własną działalność 
gospodarczą i na co potrzebują gotów-
ki. Spotkamy tu ogromną paletę po-
trzeb, począwszy od opłacenia studiów, 
po pieniądze na zakupienie towaru zza 
granicy lub finansowanie większej in-
westycji. Znajdziemy również bardziej 
prozaiczne cele, np. wymianę okien czy 

też świąteczne zakupy. Bardzo łatwo 
możemy do tego grona dołączyć w kilku 
krokach: zarejestrować się, zweryfiko-
wać prawdziwość konta i na koniec sa-
memu napisać ile chce się pożyczyć i na 
jaki cel. Po stronie pożyczkobiorców, du-
żego ryzyka nie ma.

Problem jest po drugiej stronie – 
pożyczkodawców. Nadal brakuje dużej 
grupy inwestorów. Szansa na duże zy-
ski przy sporym ryzyku przyciąga okre-
ślona liczbę pożyczkodawców, jednak 
to samo ryzyko odstrasza tych, którzy 
wola stabilnie lokować swoje pieniądze. 
Zyski na poziomie 20 proc. w skali roku 
to kusząca perspektywa, ale wystar-
czy kilka niespłaconych pożyczek żeby 
zmniejszyć zysk do poziomu bankowej 
lokaty lub nawet zakończyć działalność 
ze stratą. Idea pożyczek społecznościo-
wych jest naprawdę szlachetna, jednak 
niewypłacalni klienci bardzo skutecznie 
zniechęcają inwestorów i hamują roz-
rost całego biznesu. 

Spirala jak każda inna
Kiedy chcemy spłacić jeden kre-

dyt pieniędzmi zaciągniętymi w ra-
mach kolejnej pożyczki, zaczyna się 
niebezpieczeństwo tzw. spirali kredyto-
wej. Jedni próbują się z bankiem poro-
zumieć, ustalić okres zawieszenia spła-
ty rat. Inni pożyczają od rodziny, sięgają 
po karty kredytowe, pożyczki najpierw 
w bankach, później w instytucjach pa-
rabankowych. Tutaj pojawiają się oferty 
pożyczek bez BIK, które po podliczeniu 
opłat będą nas kosztować nawet kilka-
dziesiąt proc. w skali roku.

W przypadku social lending sytu-
acja wygląda bardzo podobnie. Zacią-
gamy jedną pożyczkę aby spłacić drugą. 
Możemy także negocjować z pożycz-
kodawcą tzw. „refinansowanie”. W po-
życzkach społecznościowych wygląda 
to dosyć specyficznie. Pożyczkodawca 
wystawia kolejną ofertę na kwotę, któ-
rą zalegamy powiększoną o dodatkowe 
odsetki. Pożyczkobiorca musi mu tylko 
przelać odsetki za poprzednią pożycz-
kę, a kapitał oddaje już w nowym ter-
minie. Robimy tak dopóki inwestor ma 

cierpliwość. Później w grę wchodzi win-
dykacja lub sprzedaż wierzytelności. W naj-
gorszym scenariuszu skończymy w sądzie, 
a nasz dług zostanie sprzedany profesjona-
liście, który z każdym dniem liczy na kar-
ne odsetki i zarobi na naszej trudnej sy-
tuacji. 

Jeśli faktycznie decydujemy się na 
pożyczki społecznościowe i szukamy 
środków na finansowanie okoliczno-
ściowych wydatków, warto oszacować 
swoje możliwości. Czasem lepszym roz-
wiązaniem może być ustalenie dłuższe-
go terminu spłaty. Tutaj niekoniecznie 
oddajemy kwotę w miesięcznych ratach, 
więc nie mamy mobilizacji do odkłada-
nia na zwrot pożyczki. Ważny jest także 
kontakt z pożyczkodawcą. Z perspekty-
wy inwestora, nie ma znaczenia dlaczego 
nie możemy spłacić należności w terminie. 
Istotny jest sam zwrot środków i umowne 
odsetki.

Poszukiwany, poszukiwana
Serwisy oferujące pożyczki społecz-

nościowe oprócz inwestorów szukają-
cych wysokiej stopy zwrotu i drobnych 
pożyczkobiorców przyciągają także 
oszustów. Skala problemu wydaje się 
początkowo bardzo mała, ponieważ nie-
wypłacalni użytkownicy giną w gąszczu 
bieżących ofert pożyczek. Prawdziwe 
przestępstwa gospodarcze dopiero wy-
chodzą na jaw, ponieważ zebranie do-
wodów przeciwko podejrzanym trwa co 
najmniej kilka miesięcy. Najbliższy rok 
powinien pokazać skalę problemu, po-
nieważ nadal trwa szereg postępowań. 
Wydziały ds. walki z przestępczością 
gospodarczą i korupcją coraz lepiej ra-
dzą sobie z tym zjawiskiem, które poja-
wiło się 2 lata temu, wraz z początkiem 
social lending w Polsce. 

Rekordzistką w ostatnich miesią-
cach została 31-letnia mieszkanka Ino-
wrocławia. Według ustaleń policji za-
ciągała kredyty w bankach i wyłudzała 
usługi telekomunikacyjne posługując 
się danymi osób, które faktycznie istnia-
ły. Posługując się cudzymi danymi oso-
bowymi od blisko 200 osób zaciągnęła 
pożyczki, których nie spłacała. Policja 
nadal ustala, ile osób zostało pokrzyw-
dzonych, a rekordzistce już postawio-
no ponad 100 zarzutów, za co grozi jej 
nawet 8 lat więzienia. Sądząc po „czar-
nych listach” pożyczkobiorców, które 
pojawiają się regularnie w sieci, rekord 
z Inowrocławia jest jak najbardziej do 
pobicia. 

Tomasz Jaroszek,
Bankier.pl
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Przyszłość polskiego rynku ubezpieczeń 
– trendy, kierunki rozwoju

Przyszłość polskiego rynku ubezpie-
czeń jest stanem, który dość łatwo prze-
widzieć, stanem powtarzalnym będącym 
odzwierciedleniem rynków światowych 
bardziej rozwiniętych niż polski. Można 
na tę problematykę spojrzeć z wielu per-
spektyw: perspektywy rozwoju produktu, 
ewolucji sposobu dotarcia do klienta, 
perspektywy samego klienta i w końcu, 
z perspektywy rozwoju konkurencyjno-
ści firm ubezpieczeniowych - głównych 
graczy na rynku.

Jestem przekonany, że polski rynek 
ubezpieczeniowy może być analizowa-
ny oraz prognozowany jeszcze w wie-
lu innych płaszczyznach czy perspekty-
wach – jednak nie to jest najważniejsze. 
Ważne jest to, w jaki sposób firmy ubez-
pieczeniowe będą potrafiły wykorzystać 
doświadczenia rynków bardziej rozwinię-
tych i zaadoptować je w polskich realiów.

Teza, która na pewno znajduje po-
twierdzenie w rzeczywistości mówi, że 

istnieją mechanizmy, które pozwalają 
kształtować każdą branżę czy gałąź go-
spodarki według wspólnych zasad – tak 
jest również z rynkiem ubezpieczenio-
wym i modelami sprzedażowymi na nim 
panującymi. 

Kiedy wchodzimy w problematykę 
sprzedaży dostrzegamy kilka jej rodza-
jów w zależności od roli, jaką ma do speł-
nienia sprzedawca oraz potrzeb klienta, 
które powinny być zabezpieczone po-
przez sprzedaż. Absolutnie wystarcza-
jącym w tej fazie rozważań jest podział 
na sprzedaż transakcyjną oraz konsul-
tacyjną.

Potraktujmy tę klasyfikację jako punkt 
wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie: Jak będzie polski rynek ubezpie-
czeniowy wyglądał za ,,x” lat?

Przyjmując, że sprzedaż konsultacyj-
na to taka, która wymaga od sprzedawcy 
większego zaangażowania w odkrywanie 
potrzeb klienta, dokładnego ich zdefinio-
wania oraz zaoferowania produktu od-
powiadającego tym potrzebom wzboga-
cona o element konsultacyjny – możemy 
uznać, że ten rodzaj sprzedaży jest dedy-
kowany tylko określonej grupie klientów 
wraz z ściśle zdefiniowanym rodzajem 
produktu. Co to oznacza dla ubezpie-
czeń?

Tylko tyle, że wraz z rozwojem ryn-
ku będzie postępowała profesjonalizacja 
sprzedawców, którzy powinni operować 
wiedzą nie tylko stricte ubezpieczenio-
wą, ale także ekonomiczną. Sprzedawca 
zacznie efektywnie pracować na ,,macier-
zach wysycenia klienta” odpowiadając na 
potrzeby nie tylko produktowe, ale także 
serwisowe. Jestem przekonany, że najlepsi 
sprzedawcy zmienią swoją rolę w tym ro-
dzaju sprzedaży z handlowca na konsul-
tanta, który z czasem będzie miał w swo-

im portfolio całe rodziny. Oczywiście, ten 
rodzaj sprzedaży i podejścia do klien-
ta będzie funkcjonował przede wszyst-
kim w produktach życiowych i inwesty-
cyjnych.

Prostota produktu, będzie przesuwa-
ła go w obszar tzw. sprzedaży transakcyj-
nej, gdzie klient w sposób prosty, niejed-
nokrotnie bezpośrednio będzie nabywał 
produkty przez telefon lub po prostu on 
line. W tym rodzaju sprzedaży produkt 
oczywiście również będzie odpowiadał 
na potrzeby klienta z tą jednak różnicą, 
że potrzeby te klient potrafi sam zdefinio-
wać a element konsultacyjny jest w tym 
wypadku zbyteczny.

Analizując obecny  stan  polskiego 
rynku oczywiście zauważamy pewne zrę-
by takich modeli. Jednak działania podej-
mowane przez firmy ubezpieczeniowe są 
jeszcze nieuporządkowane i często wyni-
kają raczej z przypadku niż świadomego 
działania. Przyszłość wymusi postawienie 
klarownej linii demarkacyjnej pomiędzy 
sprzedażą konsultacyjną a transakcyjną, 
ponieważ najwyższym dobrem w sprze-
daży jest klient. To on decyduje o wyborze 
dostawcy produktu analizując parametry 
produktu, zarówno te kosztowe, jak i po-
zostałe. To oznacza, że firmy chcąc wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom klientów będą 
konkurowały serwisem, szybkością trans-
akcji, dostępnością, a w sprzedaży trans-
akcyjnej także ceną. 

Konkludując z całą pewnością można 
powiedzieć, że polski rynek idzie w kie-
runku profesjonalizacji usług i optymali-
zacji produktów, a w centrum znajduje się 
klient.

Andrzej Cichocki,
ekspert rynku ubezpieczeń, 

Członek Zarządu AXA Polska, 
Dyrektor Obszaru Dystrybucji

NAJLEPSZE LOKATY EUR 1 rok

1 tys.

 Polbank EFG 3,00%

Getin Bank, Alior Bank, Noble Bank 2,50%

DnB Nord 2,00%

Bank Pocztowy, Millenium 1,50%

BPH 1,40%

5 tys.

Polbank EFG 3,25%

Getin Bank, Alior Bank, Noble Bank 2,50%

DnB Nord 2,00%

Bank Pocztowy, Millenium 1,50%

BPH 1,40%

10 tys.

Polbank EFG 3,25%

Getin Bank, Alior Bank, Noble Bank 2,50%

DnB Nord 2,00%

Bank Pocztowy, Millenium 1,50%

BPH 1,40%
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 Paweł Rejczak, Bankier.pl

W minionym 
tygodniu indeks 
WIG20 utwo-
rzył nowy szczyt 
ki lkunastomie-
sięcznego tren-
du wzrostowego. 
Poniedziałkowa 
sesja przyniosła 
wahania w nie-
dużym zakresie, 

Nowy szczyt hossy i nerwowe wahania

rynek cofnął się o 0.1%. We wtorek 
otwarcie notowań było neutralne, ale 
zamknięcie znalazło się na poziomie 
dziennego maksimum - 2769.26 pkt. 
(+1.4%). Poziom ten okazał się również 
maksimum tygodniowym– w środę in-
deks otworzył się niżej o 0.8%, a zamknię-
cie było niższe  o 1.5%. Osłabieniu sprzyja-
ła niepewność przed długim weekendem 
i obawy związane z możliwą korektą 
światowych giełd. W piątek mieliśmy do 
czynienia z kolejnym niskim otwarciem, 
WIG20 spadł o 1.5%. Negatywny wpływ 
miał głównie publikowany po czwartko-
wym zamknięciu notowań w USA raport 
kwartalny koncernu Cisco. W trakcie se-
sji przewagę mieli jednak kupujący. Po 
utworzeniu tygodniowego dołka 2680.28 

pkt. indeks wzrósł o ok. 60 pkt. Zamknię-
cie znalazło się na poziomie 2739.50 pkt. 
W porównaniu do zamknięcia przed ty-
godniem oznacza to zmianę +6.1 pkt. 
(+0.2%).

Po osiągnięciu nowego szczytu hossy 
mieliśmy więc do czynienia z szybką ko-
rektą – cofnięciem indeksu o ok. 90 pkt. 
Na razie trudno ocenić czy jest to zapo-
wiedź zmiany trendu czy też wejścia ryn-
ku w fazę konsolidacji po strefą oporu 
2800-3000 pkt. W piątek WIG20 zacho-
wał się relatywnie mocno, ale po spadku 
indeksów amerykańskich niewykluczo-
ny jest powrót w dół. Negatywnym sygna-
łem byłby na pewno ruch poniżej przebi-
tego wcześniej oporu w okolicy 2700 pkt. 
W trakcie sesji piątkowej wsparcie to ule-
gło obronie, dając nadzieję stronie popy-
towej. W krótkim terminie dużo zależeć 
może od nowych informacji dotyczących 
planów ratunkowych dla zadłużonych 
krajów europejskich, w tym głównie Ir-
landii. Za ostatnim pesymistycznym za-
chowaniem giełd stoi właśnie pogłębienie 
kryzysu, oprócz tego rynki niepokoją się 
zacieśnianiem polityki monetarnej w Chi-
nach. Z drugiej strony trwa jednak polu-

WIG20 największe spadki

BIOTON 0,18 zł -5,26%

PZU 362,3 zł -2,08%

PGNIG 3,83 zł -2,05%

TPSA 17,9 zł -1,59%

PBG 219 zł -1,35%

WIG 20

WIG20  największe wzrosty

CYFRPLSAT 14,55 zł 3,19%

TVN 18,3 zł 2,18%

LOTOS 32,85 zł 1,39%

ASSECOPOL 53,5 zł 1,04%

BRE 309 zł 0,49%

zowywanie polityki monetarnej w USA. 
Wydaje się więc, że prawdopodobnym 
scenariuszem kilku następnych sesji będą 
wahania – konsolidacja pod oporami. Te 
oczekiwania mógłby zmienić spadek in-
deksu pod wspomniane wsparcie w okoli-
cy 2700 pkt. (2680-2700 pkt.). Prawdopo-
dobnym wariantem byłoby  wtedy zejście 
w kierunku 2600 pkt. - w październi-
ku znajdowały się tu lokalne dołki. Waż-
nym i jak do tej pory nawet nie przete-
stowanym oporem jest pierwsza z dwóch 
luk bessy z czerwca 2008 roku, mieszczą-
ca się w zakresie 2777.4-2795.7 pkt. Wy-
żej oporem jest także luka 2837.5-2864.6 
pkt. Strefa 2800-3000 pkt. ma dla indek-
su duże znaczenie. Stąd także nerwo-
we zachowanie rynku w ostatnim okre-
sie. W pierwszej połowie nadchodzącego 
tygodnia światowe giełdy mogą być pod 
wpływem publikacji nowych danych 
makro z USA – w poniedziałek dyna-
mika sprzedaży detalicznej, we wtorek 
inflacja cen producentów i dynamika 
produkcji przemysłowej, a w środę m.in. 
dane dotyczące sytuacji rynku mieszka-
niowego. W wariancie optymistycznym 
dane te przełożą się u  nas na dalsze wa-
hania i płaską korektę trendu wzrostowe-
go. Oczywiście nie można wykluczać wej-
ścia w fazę głębszej korekty. Taki wariant 
trochę się oddalił po piątkowym odbiciu 
z niższego poziomu, ale strona popytowa 
nie ma teraz zdecydowanej przewagi.

Paweł Rejczak,  
Bankier.pl

NAJLEPSZE LOKATY USD - 3 miesiące

1 tys.

Polbank EFG 1,50%

Noble Bank 1,22%

Millenium 1,20%

Alior Bank 1,10%

DnB Nord, Nordea, Getin Bank 1,00%

5 tys.

Polbank EFG 1,75%

Millenium 1,20%

Alior Bank, DnB Nord 1,10%

Nordea, Getin, Noble 1,00%

BOŚ 0,80%

10 tys.

Polbank EFG 1,75%

Millenium 1,20%

Alior Bank, DnB Nord 1,10%

Nordea, Getin, Noble 1,00%

BOŚ 0,80%

NAJLEPSZE LOKATY USD - 1 miesiąc

1 tys.

Polbank EFG 1,00%

Nordea 0,90%

Millenium 0,80%

BOŚ 0,70%

PKO BP, BGŻ 0,35%

5 tys.

Polbank EFG 1,25%

Nordea 0,90%

Millenium 0,80%

BOŚ 0,70%

PKO, BGŻ 0,35%

10 tys.

Polbank EFG 1,25%

Nordea 0,90%

Millenium 0,80%

BOŚ 0,70%

PKO, BGŻ 0,35%
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 Tomasz Regulski, TMS Brokers

W ostatnich dniach w notowaniach 
złotego obserwowaliśmy dość duże wa-
hania. Kurs USD/PLN pod koniec mi-
nionego tygodnia znajdował się przez 
moment na poziomie o ponad 12 gro-
szy wyższym niż na jego początku. Z ko-
lei EUR/PLN najpierw ustanowił nowe 
półroczne minimum po czym odnotował 
wzrost o ok. 8 groszy. Wskazane zmia-
ny nie doprowadziły jednak do zmia-
ny sytuacji technicznej w notowaniach 
tych par walutowych. Kurs USD/PLN, 
mimo próby przebicia utrzymał się pod 
kluczowym oporem 2,9000, natomiast 
EUR/PLN pozostał w płasko nachylo-
nym kanale spadkowym, choć testował 
jego dolne ograniczenie. Obecnie z punk-
tu widzenia analizy technicznej wartość 
euro powinna notować stopniowy, po-
wolny spadek w średnim terminie, z ko-
lei w przypadku pary USD/PLN w krót-
szym okresie najbardziej prawdopodobna 
wydaje się szeroka konsolidacja w oczeki-
waniu na rozstrzygnięcie w notowaniach 
EUR/USD (w czwartek powstał w nich 
sygnał do większych spadków, został on 
już jednak zanegowany).

Rynek eurodolara pod wpływem kłopotów Irlandii
Z punktu widzenia analizy funda-

mentalnej więcej czynników przemawia 
obecnie za umocnieniem złotego. Na 
skutek wzrostu poziomu inflacji i przy 
dość dużej sile gospodarki rosną oczeki-
wania uczestników rynku na podwyżkę 
stóp procentowych w naszym kraju. Przy 
ocenie szans na podjęcie tego typu decy-
zji przez RPP w najbliższym czasie po-
mocne powinny okazać się dane przed-
stawiane w obecnym tygodniu z polskiej 
gospodarki. Poznamy bowiem szacunki 
zatrudnienia, wynagrodzeń, produkcji 
przemysłowej i inflacji konsumentów 
(CPI) w październiku. Odczyt ostat-
niego z wymienionych wskaźników jest 
szczególnie istotny w kontekście bardzo 
wysokiej prognozy jego wartości przed-
stawionej na początku bieżącego mie-
siąca przez Ministerstwo Finansów. MF 
oczekuje wyniku na poziomie 2,9 proc. 
r/r, czyli zdecydowanie powyżej celu in-
flacyjnego NBP ustalonego na 2,5 proc. 
Jeśli GUS potwierdzi w obecnym tygo-
dniu te szacunki, prawdopodobieństwo 
rychłej podwyżki stóp w naszym kraju 
istotnie wzrośnie. Warto zwrócić uwa-
gę również na dane o wynagrodzeniach, 
które mogą wskazać, czy rynek pracy 
tworzy obecnie presję inflacyjną, czy 
też nie. Ponadto produkcja przemysło-
wa powinna dostarczyć dodatkowych 
wskazówek na temat tego, czy polska 
gospodarka wciąż jest w na tyle dobrej 
kondycji, by podwyżka stóp jej nie za-
szkodziła. Z szacunków MF wynika, że 
tak, bowiem oczekuje ono wzrostu pro-
dukcji w październiku o ok. 9,5 proc.

W minionym końca tygodniu uwa-
ga inwestorów przesunęła się ze Stanów 
Zjednoczonych w kierunku rynków eu-
ropejskich. Na pierwszy plan wysunęły 
się problemy finansowe Irlandii. Po okre-
sie spokoju inwestorów ponownie zanie-
pokoiła słaba kondycja tego państwa, co 
zaowocowało wzrostem rentowności 
obligacji skarbowych do rekordowego 
poziomu 9 procent. Przy takim opro-
centowaniu Irlandia może mieć pro-
blem z dalszym finansowaniem się po-
przez pozyskiwanie pieniędzy z rynku. 

Przez cały miniony tydzień euro tra-
ciło na wartości sprowadzając kurs EUR/
USD w piątek do poziomu 1,3575. Po ze-
szłotygodniowej decyzji Fed wielu inwe-
storów spodziewało się raczej dalszego 
osłabienia dolara, jednak presja depre-
cjacyjna w notowaniach wspólnej walu-
ty okazała się znacznie silniejsza. Pokona-
ny został nawet istotny poziom wsparcia 
czyli 1,3700, będący dolnym ogranicze-
niem kilkutygodniowej konsolidacji. Istot-
ne wydarzenia miały miejsce na ostatniej 
sesji zeszłego tygodnia. Na rynek napły-
nęły informacje sugerujące przydzielenie 
Irlandii pomocy finansowej od Unii Eu-
ropejskiej. Pogłoski te wsparły notowania 
euro. Szybko jednak informacje te zosta-
ły zdementowane zarówno przez przed-
stawicieli rządu Irlandii jak i władz Unii 
Europejskiej. Jednak niepotwierdzenie 
tych doniesień nie spowodowało powro-
tu euro do trwalszego osłabienia. Odbicie 
w notowaniach eurodolara utrzymało się, 
a kurs powrócił powyżej poziomu 1,3700. 
W takiej sytuacji przełamanie tego wspar-
cia okazać się może jedynie fałszywym sy-
gnałem do spadków. 

Tomasz Regulski,
Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.

MWIG40 największe spadki

BORYSZEW 2,09 zł -7,52%

STALPROD 351,6 zł -5,36%

ORBIS 41,6 zł -2,8%

TAURONPE 6,7 zł -2,19%

PETROLINV 8,26 zł -1,9%

MWIG 40

MWIG40  największe wzrosty

CENTROZAP 0,6 zł 7,14%

CIECH 20,83 zł 3,63%

CERSANIT 12,29 zł 2,42%

MCI 7,77 zł 2,24%

CCC 63,9 zł 1,83%

NAJLEPSZE LOKATY USD - 1 rok

1 tys.

Polbank EFG 2,50%

Getin, Noble 2,00%

Alior Bank 1,80%

DnB Nord 1,70%

Bank Pocztowy, Millenium 1,50%

5 tys.

Polbank EFG 2,75%

Getin Bank, Noble 2,00%

Alior Bank 1,80%

DnB Nord 1,70%

Bank Pocztowy, Millenium 1,50%

10 tys.

Polbank EFG 2,75%

Getin Bank, Noble Bank 2,00%

Alior Bank 1,80%

DnB Nord 1,70%

Bank Pocztowy, Millenium 1,50%
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Nieco ponad trzy lata temu zdawa-
łem egzamin na prawo jazdy. Po wielu la-
tach upierania się, że mi jest niespecjal-
nie potrzebne oraz braku pól mózgowych 
odpowiedzialnych za zachwyt nad cuda-
mi motoryzacji jednak okazało się, że sa-
mochód może być przydatny. Trafiłem na 
dwóch instruktorów. Pierwszego przemil-
czę. Drugi – Tadek – był fenomenalnym 
nauczycielem. W czasie mojej nauki spo-
ro rozmawialiśmy o podejmowaniu decyzji 
w warunkach stresu. A dodatkowym bonu-
sem tych rozmów był fakt, że mogłem sie-
bie obserwować w bardzo specyficznej sy-
tuacji – nowych warunków, zmieniających 
się bardzo szybko, podczas których nale-
ży podejmować mnóstwo decyzji i nowe-
go  (dla mnie) rodzaju stresu. Pamiętam, 
jak zaraz na początku naszego spotka-
nia Tadek powiedział – opisuj wszystko to 
co widzisz jadąc i co w związku z tym bę-
dziesz robił (znaki, światła, zdarzenia na 
drodze). Pamiętam swoją ówczesną reak-
cję. Niedowierzanie, to delikatne określe-
nie mojego stanu. Odpowiedziałem mu, że 
chyba zwariował. Przecież to NIEMOŻLI-
WE. Dzieje się tyle rzeczy, że nie ma moż-
liwości zrobienia czegoś takiego. W odpo-
wiedzi Tadek zaprezentował mi, czego ode 
mnie oczekiwał. Przez piętnaście minut 
jazdy opowiadał co się dzieje na zasadzie: 
„zbliżamy się do skrzyżowania równorzędne-
go, zwalniam, redukuję bieg,  patrzę w prawo, 
nikogo nie ma, przejeżdżam, jedziemy pro-
sto, w oddali widzę znak ograniczenia pręd-
kości do 30, zwalniam przed znakiem… itp., 
itd.). To co mi wówczas zaprezentował zmie-
niło całkowicie mój sposób patrzenia na jaz-
dę. Świat za kierownicą, zaczął być mniej-
szym chaosem. Dotarło do mnie, że trzeba 
wybierać wyłącznie najważniejsze informacje, 
a nie wszystkie i tworzyć sobie możliwość wy-
stąpienia różnego rodzaju scenariuszy.

Dla ekspertów we własnych dzie-
dzinach to oczywiste, ale jeśli Czytelni-
cy przypomną sobie momenty swojej na-
uki to prawdopodobnie przypomną sobie 
podobny stan, jaki jest udziałem młode-
go kierowcy (jak również tradera, straża-
ka, księgowego itp., itd.) – ponieważ jesz-
cze jesteśmy laikami boimy się popełnienia 
błędów, więc koniecznie rozpatrujemy nie-
mal WSZYSTKIE informacje, nie potrafiąc 
oddzielić ważne od nieważnych, istotne od 
takich bez znaczenia. Tej umiejętności na-
bywamy dopiero w miarę zyskiwania do-
świadczenia.

Blog Grzegorza Zalewskiego

Nowicjusze i eksperci
Moja nauka jazdy nałożyła się na lektu-

rę prac psychologa Gary’ego Kleina, przez 
którego książkę „Sources of Power” próbo-
wałem wówczas się przebić. Klein zajmu-
je się podejmowaniem decyzji w warunkach 
stresu a przede wszystkim tego jak wygląda 
proces decyzyjny u ekspertów a jak u nowi-
cjuszy właśnie w dziedzinach, gdzie należy 
podejmować decyzję bardzo szybko i ewen-
tualnie szybko się z nich wycofywać. Nie są-
dzę, żeby Tadek znał prace Kleina, a jednak 
w swojej metodzie nauczania wykorzystywał 
mnóstwo rzeczy, o których pisze psycholog. 
Omówienie działań eksperta, zamiast po-
kazanie tego „co należy robić”. Wybieranie 
opcji pierwszej najlepszej (np. przy parko-
waniu), zamiast szukania „idealnego miej-
sca i momentu”, i wiele, wiele innych.

Książka Kleina jest dostępna od kilku 
miesięcy w polskim tłumaczeniu „Sztuka 
podejmowania decyzji” (wyd. One-Press) 
i w tej chwili bez konieczności „przebija-
nia się” przez terminologię anglojęzyczną 
można zaznajomić się z koncepcjami au-
tora, wynikami jego badań. To niesłychana 
praca. Pełna inspirujących tematów do roz-
ważań, do własnego zastanowienia się nad 
własnymi decyzjami, do tego w jaki sposób 
budować plan działania. Klein próbuje opi-
sać czym właściwie jest intuicja. Jego kon-
cepcje są jednymi z najbardziej mnie prze-
konujących. Zadziwiająco dobrze pasujący 
do realiów tradera. Intuicja, jako suma do-
świadczeń, które jesteśmy w stanie przywo-
łać i opisać, a nie bliżej nieokreślone „siły 
podświadomości” to konkret, nad którym 
możemy pracować, by jeszcze lepiej z niej 
korzystać. Klein odwołuje się do prowadzo-
nych przez siebie badań, eksperymentów 
(często na zlecenie armii) bez „mambo-
jumbo” charakterystycznego dla wielu po-
radników „motywacyjnych”. Nieco inaczej 
patrzy również na wiele błędów poznaw-
czych (popularnych w ostatnich czasach), 
wyjaśniając, że czasem nie muszą być one 
błędami, a wręcz elementem poprawnego 
podjęcia dobrej decyzji.

Z sugestii Kleina (jak i doświadczeń z na-
uki jazdy u Tadka) postanowiłem skorzystać 
przygotowując się do webinaru, jaki miał 
miejsce 28.10 „Trader w laboratorium”, czy-
li pokazać krok po korku proces podejmo-
wania decyzji przeplatając to (to już mój 
własny wkład) decyzjami, bądź schema-
tami myślowymi charakterystycznymi dla 
nowicjuszy. Z kilku listów otrzymanych 

przez uczestników widzę, że taka formuła 
bardzo się spodobała.

To nie jest łatwa lektura. Pełno w niej 
inspiracji, rzeczy do przemyśleń, odwołań 
do różnych wartościowych tekstów i ksią-
żek. Ale warta przeczytania. Zwłaszcza dla 
aktywnych graczy rynkowych, gdzie podej-
mowanie decyzji pod presją czasu i stresu 
jest normą.

A na zachętę opis jednego z badań pro-
wadzonych przez G. Kleina

W 1981 roku Klein poprowadził specy-
ficzne badania. Nagrał wraz z żoną sześć fil-
mów pokazujących wykonywanie resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej. Pięć filmów 
przedstawiało nowicjuszy (osoby, które dopie-
ro ukończyły kurs RKO) a jeden z doświad-
czonym ratownikiem medycznym. Następnie 
filmy pokazano trzem grupom odbiorców – 
nowicjuszom, którzy dopiero ukończyli kurs, 
instruktorom RKO – doświadczonym na-
uczycielom, którzy nigdy nie mieli okazji pro-
wadzić akcji ratunkowej, oraz ratownikom 
medycznym, którzy wielokrotnie stosowa-
li RKO.

Uczestnicy badania mieli wskazać, któ-
rego z sześciu pokazanych na filmie ratowni-
ków wybraliby, jako ratownika dla siebie. Spo-
śród ratowników medycznych dziewięciu na 
dziesięciu pytanych wskazało ratownika (Kle-
in wyjaśnia powody ich wyboru). Nowicju-
sze podzielili się po połowie. Tylko pięć osób 
z dziesięciu wskazało na ratownika. A co z in-
struktorami? „Instruktorom nie poszło już tak 
dobrze. Ratownik medyczny przedstawiony 
w filmie nie postępował zgodnie ze wszystki-
mi zasadami, które wpajali uczestnikom szko-
leń. Na przykład nie sprawdził dokładnie, 
gdzie na klatce piersiowej ofiary ma położyć 
dłonie. Tylko trzech instruktorów wybrało ra-
townika medycznego, jako osobę, która miała 
ratować ich życie”

Jeśli Czytelnicy blogów są zaintereso-
waniu odpowiedziami na pytanie, dlaczego 
(i w jakich okolicznościach) warto łamać, 
albo naginać stosowane zasady również po-
winni sięgnąć do książki Kleina.

Gary Klein, Sztuka podejmowania 
decyzji, wyd. One-Press. 
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Dobiega końca rok, który upłynął 
pod znakiem wojny na konta. Choć jesz-
cze kilka miesięcy temu wydawało się, że 
głównym orężem będą darmowe RORy 
lub bezpłatne bankomaty, to ostatnie ty-
godnie pokazują, że banki nie powiedzia-
ły jeszcze ostatniego słowa. Skutecz-
nym i sprawdzonym wabikiem na klienta 
wciąż pozostaje gotówka. W spektaku-
larny sposób udowodnił to BZWBK, któ-
ry w ramach wiosennej akcji otworzył 
ponad 140 tys. rachunków osobistych. 
Wabik ten wykorzystały później także 
Alior Bank, Allianz Bank, a ostatnio na-
wet mBank. Banki płaciły klientom za 
otwieranie rachunku lub za rekomendo-
wanie konta znajomym.

Jednorazowe akcje obarczone są jed-
nak ryzykiem, że klient skuszony „darmo-
wą stówką” po kilku miesiącach zamknie 
rachunek, albo przestanie używać konta. 
Jeśli bank nie wykorzysta odpowiednio 
tego czasu, to istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że nowy nabytek przeniesie się 
do konkurencji. Jednym ze sposobów na 
utrzymanie klienta może być premiowa-
nie aktywnego korzystania z rachunku 
osobistego. Ale z wykorzystaniem mar-
chewki, a nie kija.

 Tym tropem poszedł BOŚ, który kil-
ka tygodni temu wprowadził do oferty 
Konto bez Kantów. W rachunku zasto-
sowano pionierski mechanizm nagradza-
nia klientów za wykonywanie operacji na 
rachunku. Posiadacz nowego ROR-u do-
staje złotówkę za przelew, zlecenie stałe, 
korzystanie z karty debetowej czy nawet 

wypłatę gotówki z bankomatu BOŚ kartą 
należącą do obcego banku.

 W ten sposób bank odwrócił obo-
wiązujące do tej pory zasady, zgodnie 
którymi to klient ponosi koszt wykona-
nej operacji. Oczywiście nie obyło się 
bez pewnego zgrzytu. Rachunek kosztu-
je 10 zł miesięcznie, więc część operacji 
przepada na odrobienie prowizji. Chwilę 
później podobny mechanizm wdrożył Ge-
tin Bank w Koncie Skarbonkowym. Płaci 
1 zł za założenie lokaty, aktywne korzysta-
nie z kart płatniczych czy zasilanie wypła-
tą konta.

Jak dowiedział się PRNews.pl, na-
gradzać swoich klientów zamierza także 
Bank BGŻ, który w poniedziałek wprowa-
dzi do oferty dwa nowe rachunki. Jednym 
z nich będzie Konto z Podwyżką, czyli ra-
chunek z zaszytym programem premio-
wym. Klient co miesiąc będzie dostawał 
od banku bonus w postaci 1 proc. „pod-
wyżki” liczonej od pensji, która wpłynie 
na konto. Maksymalnie będzie można do-
stać 50 zł miesięcznie, czyli 600 zł rocz-
nie. Taką kwotę zgarną osoby, które zara-
biają od 5 tys. w górę. Klienci z niższymi 
dochodami np. na poziomie 2,5 tys. zł do-
staną 25 zł miesięcznie – trzeba przyznać, 
że i taką kwotą trudno pogardzić.

Konto z Podwyżką będzie bezpłatne, 
bez opłat będą także przelewy elektro-
niczne, ale bank skasuje 5 zł za obsługę 
karty Debit MasterCard. Będzie też ocze-
kiwał od klienta dokonania 3 transakcji 
bezgotówkowych kartą. Na pocieszenie 
da jednak wszystkie bankomaty w kraju 
bez prowizji, a karta będzie miała usługę 
cash back (wypłaty w sklepach).

Obok Konta z Podwyżką, w ofercie 
banku pojawi się także nowy rachunek in-
ternetowy ePlan, który będzie można za-
kładać online. Będzie bezpłatny, a prowi-
zji w wysokości 3 zł za kartę będzie można 
uniknąć dokonując transakcji bezgotów-

kowych na 300 zł. Klient będzie mógł wy-
kupić abonament na wszystkie bankoma-
ty w kraju bez prowizji za 4 zł.

Jak się dowiedzieliśmy, BGŻ zaplano-
wał jeszcze więcej zmian w ofercie. Do-
tychczasowi posiadacze rachunków będą 
mogli uniknąć opłaty za prowadzenie 
ROR lub ją obniżyć w zależności od tego, 
jaką kwotę będą utrzymywać na koncie. 
Limity będą jednak wysokie. Obniżka 
o 50 proc. nastąpi przy średnim saldzie 
3,5 tys. zł dla kont w planie Standardowym 
i 4,5 tys. zł w planie Aktywnym, a zniesie-
nie opłaty przy dwukrotności tych kwot. 
BGŻ obniży także kwotę transakcji kartą 
znoszącą opłatę za plastik do poziomu 300 
zł. Szczegółowo o zmianach bank będzie 
informował w poniedziałek.

Wprowadzeniu nowego konta na ry-
nek będzie towarzyszyć duża kampania 
reklamowa w telewizji i internecie. Do-
datkowo bank uruchomi konkurs na You 
Tube z wysokimi nagrodami pieniężnymi 
(do 100 tys. zł).

Mechanizm nagradzania klienta, któ-
ry BGŻ zastosuje w Koncie z Podwyżką, 
nie był do tej pory wykorzystywany przez 
żaden inny bank. Dodatkowo program 
nastawiony jest na długofalową współ-
pracę, więc nie nosi znamion jednorazo-
wej akcji dla wyjadaczy wisienek. Zaletą 
są również proste zasady - BGŻ nie wy-
maga od klienta zakładania lokat, robie-
nia przelewów. Chce tylko, by konto było 
regularnie zasilane pensją. Zresztą to bę-
dzie leżało w interesie klienta. Jeśli oferta 
nie będzie miała żadnych ukrytych haczy-
ków, to wszystko wskazuje na to, że BGŻ 
z nowym programem premiowym przeli-
cytował dotychczasowe propozycje kon-
kurencji i jednocześnie bardzo wysoko 
podniósł poprzeczkę w wojnie na konta.

Wojciech Boczoń, 
Bankier.pl
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BGŻ wypłaci podwyżki posiadaczom nowego ROR-u

 HYDE PARK

Hyde Park

Dalszy ciąg bankowej wojny o konta. Do gry włącza się 
Bank BGŻ, który w poniedziałek wprowadzi do oferty dwa 
nowe rachunki osobiste. Wiele wskazuje na to, że bank prze-
licytował dotychczasowe propozycje konkurencji. Będzie 
płacił klientom kilkadziesiąt złotych miesięcznie za samo 
zasilanie rachunku pensją. 
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