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Interesująca jesień

W

akacje dobiegły końca, a sezon
wyborczy w pełni. Studenci
przygotowują się już do rozpoczęcia
kolejnego roku akademickiego. Sektor
finansowy z nadzieją oczekuje obiecanej
przez rząd „jesiennej ofensywy ustawodawczej”. Wbrew zapowiedziom wielu
ekspertów, mijające lato nie przyniosło
spodziewanej od dawna drugiej fali
kryzysu. Przeciwnie, Niemcy ogłosili najlepsze od dwudziestu lat wyniki gospodarcze. Skoro Niemcy mają się dobrze,
to polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na
kontynuację dobrych interesów z naszym
największym partnerem handlowym.
Sektor bankowy wciąż się rozwija,
choć już nie tak dynamicznie jak przed
wakacjami roku 2008. Być może dlatego
politycy jednego z ugrupowań opozycyjnych chętnie opodatkowaliby banki, aby
zapobiec podwyżce podatku VAT, którą
chce wprowadzić rząd premiera Donalda
Tuska. Podkreślają oni, że podatek bankowy wprowadzają teraz kraje reformujące swoją gospodarkę – Wielka Brytania
i Węgry. Pozytywne stanowisko w tej
sprawie zajęły też Francja oraz Niemcy.
Według szacunków dzięki wprowadzeniu
podatku od banków budżet mógłby
zyskać ponad 7 mld zł. Czy nasz system
bankowy stać na takie eksperymenty,
zwłaszcza że nie znamy jeszcze stuków
nowych rekomendacji KNF? Zapowiada
się interesująca jesień…
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Parlament Europejski zaakceptował
porozumienie UE – USA o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki
z terroryzmem. Dzięki temu programowi dane będą wstępnie przetwarzane
w Unii Europejskiej, a do Stanów przekazywane jedynie informacje jednostkowe dotyczące konkretnych operacji,
co do których istnieje podejrzenie, że
mogły posłużyć do sfinansowania działań terrorystycznych. Po decyzji Parlamentu Europejskiego USA uzyskały od
1 sierpnia dostęp do danych z blisko
8 tys. banków i instytucji finansowych
z 200 krajów świata, którymi zarządza
firma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy
Państwa. Od przyszłego roku przez trzy
lata będą obowiązywały trzy stawki VAT.
Na produkty żywnościowe – 5 proc., a na
pozostałe towary 8 i 23 proc. Podatek na
żywność nieprzetworzoną (owoce, warzywa, woda, mleko) wzrośnie z 3 do 5 proc.,
a na nisko przetworzoną (mięso, ryby,
jaja) zostanie obniżony z 7 do 5 proc.
Najnowszy raport NBP (opublikowany 12
lipca), potwierdza, że polski system bankowy ma wystarczający kapitał i pozostałby
stabilny nawet w przypadku wystąpienia
recesji. Bieżąca sytuacja sektora finansowego poprawiła się w porównaniu z oceną wystawioną mu w raporcie z grudnia
2009 r. W I kwartale 2010 r. sektor bankowy osiągnął lepsze wyniki niż rok wcześniej. Zwiększyła się również zdolność banków do absorbowania ewentualnych strat.
Rząd przyjął dokument zawierający
wstępną listę priorytetów polskiego przewodnictwa w UE, które przypadnie na
drugą połowę 2011 r. Są na niej m.in. negocjacje budżetu Unii na lata 2014—2020,
polityka wschodnia UE i zewnętrzna polityki energetycznej. „Polska prezydencja
będzie postulować wzmocnienie rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej, w którym tkwi niewykorzystany potencjał dla

wzrostu unijnej gospodarki. (...) Polskie
działania będą się koncentrować m.in. na
rozpoczęciu dyskusji nad pogłębianiem liberalizacji usług na rynku wewnętrznym,
regulacjach dotyczących sektora finansowego lub znoszeniu barier w handlu”
– czytamy w dokumencie. Ostateczny
program polskiej prezydencji zostanie zaprezentowany w czerwcu 2011 r.
W październiku odbędzie się kolejna wystawa z cyklu „ULICA BANKOWA”, tym
razem w Muzeum Historycznym Miasta
Gdańska (Ratusz Główny, ul. Długa 46/47).
Dzięki m.in. współpracy z oddziałem Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku
mieszkańcy Wybrzeża będą mogli zapoznać
się z kulturą bankową naszego kraju, tradycją oszczędzania, zarządzania pieniędzmi i – co ważne – edukacją ekonomiczną
Polaków. Wystawa czynna będzie codziennie w godz. 10 -16, zaś w czwartki i piątki
zwiedzającym towarzyszyć będzie kurator
wystawy, Sławomir Wiśniewski z ZBP.
Pierwsza wystawa z cyklu „ULICA BANKOWA” odbyła się w październiku 2008 r.
w Wilanowie.

PRODUKTY

W II kwartale 2010 r. banki udzieliły
63,9 tys. nowych kredytów na cele mieszkaniowe, na kwotę przeszło 13,5 mld zł.
Średnia wartość kredytu wyniosła 206
tys. zł, a ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, po drugim
kwartale 2010 r., wzrosła o 13 proc. i wyniosła 245,9 mld zł. Blisko jedna czwarta (23,6 proc.) wartości nowego portfela
to kredyty denominowane w euro. W II
kwartale 2010 r. średnie ceny transakcyjne
mieszkań zmieniły się tylko nieznacznie
– to główne dane z czwartej edycji raportu
AMRON-SAFRiN, przygotowywanego regularnie przez Związek Banków Polskich.
Bank Zachodni WBK jako pierwszy w Polsce uruchomił bankomaty dla osób niewidomych i niedowidzących. Przystosował
do ich potrzeb 14 urządzeń znajdujących
się w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy,
Olsztynie i we Wrocławiu. W każdym ze
miesięcznik finansowy BANK | wrzesień | 2010

