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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Bank Światowy i Komisja Europejska szaco-
wały ostatnio, że Polska będzie w tym roku na-
leżała do europejskiej czołówki pod względem 
wzrostu PKB – spodziewają się, że wyniesie on 
w naszym kraju ok. 2 proc. Oficjalna budże-
towa prognoza zakłada wzrost PKB w 2009 r. 
o 3,7 proc., natomiast pesymistyczny scenariusz 
rządowy o 1,7 proc. Według centralnej ścieżki 
projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskie-
go wyniesie on 1,1 proc. w 2009 r., a w kolejnym 
gospodarka przyspieszy do 2,2 proc., zaś w 2011 
– do 3,7 proc.

 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredyto-
we nie mogą udzielać kredytów hipotecznych – 
tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przepisy usta-
wy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania zaskarżyła grupa posłów. 
Z danych SKOK-ów wynika, że do tej pory z ich 
oferty kredytów mieszkaniowych skorzystało po-
nad 200 tys. osób.

 W Budapeszcie odbyło się spotkanie sześciu 
prezesów banków centralnych krajów Europy 
Środkowej. Było to trzecie z kolei, które odbyło 
się po regularnym marcowym spotkaniu Rady 
Ogólnej Europejskiego Systemu Banków Cen-
tralnych (ESBC). Prezesi banków regionu omówili 

kwestie będące przedmiotem wspólnego zainte-
resowania, a także uzgodnili, że będą nadal ściśle 
monitorować systemy finansowe w swoich kra-
jach. Zgodzili się również rozszerzyć współpracę 
w celu dalszego wzmocnienia nadzoru makro-
ostrożnościowego w całym regionie.

 Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym 
br. o 2,7 proc. wobec poprzedniego miesiąca, 
a w ujęciu rocznym spadła o 14,3 proc. wo-
bec spadku o 15,3 proc. w styczniu (po korek-
cie), podał Główny Urząd Statystyczny. W ca-
łym 2008 r. wzrost produkcji przemysłowej 
wyniósł 3,5 proc. Inflacja PPI wyniosła w lutym 
2,3 proc. m/m i 5,4 proc. r/r wobec 2,3 proc. m/m 
i 3,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu. Stopa 
bezrobocia osiągnęła poziom 10,9 proc. wobec 
10,5 proc. w styczniu. Sprzedaż detaliczna spa-
dła o 1,6 proc. m/m i 1,6 proc. r/r, wobec spad-
ku o 22,9 proc. m/m i wzrostu o 1,3 proc. r/r 
w styczniu.

 Polska ma umowę kredytową z Bankiem 
Światowym opiewającą na 3 mld euro, z czego 
miliard chce pozyskać w tym, a kolejny w 2010 r. 
Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie za-
granicznych emisji obligacji. Prezes Europejskie-
go Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet po-
wiedział, że nie popiera idei emisji euroobligacji 
przez kraje strefy euro.

N umer „BANKU”, jaki Państwo trzymacie 
w rękach, jest numerem szczególnym. Choć-

by dlatego, że jego publikacja wypada w okresie 
XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Pol-
skich, spotkania środowiskowego, które tym razem 
jest spotkaniem kadencyjnym, podsumowującym 
dokonania Związku na przestrzeni ostatnich kliku 
lat – przy wyznaczeniu celów na przyszłość. Kwe-
stiom związanym z aktywnością ZBP poświęcamy 
dużo miejsca w dodatku – raporcie specjalnym do 
magazynu „Horyzonty Bankowości 2009”. W tym 
samym raporcie staraliśmy się nakreślić zagadnie-
nia obecnie bardzo istotne dla banków (szczegóły 
w artykule wstępnym do raportu), ale nie „zabawia-
liśmy” się we wróżbitów co do przyszłości sektora – 
opinii i komentarzy, czasem także od siebie zupełnie 
odmiennych jest wiele, czemu dziwić się nie można, 
gdyż sytuacja na rynku rozwija się bardzo dyna-
micznie i często w najbardziej nieprzewidywalnych 
kierunkach.
W samym głównym grzbiecie pisma znajdziecie 
Państwo jak zwykle użyteczne analizy, komentarze, 
artykuły ekspertów, których funkcją z jednej strony 
jest szeroka edukacja, z drugiej zaś pogłębiony ko-
mentarz i obserwacja zmian świeżo zachodzących 
na rynku fi nansowym (nie tylko bankowym). Stąd 
„Tematem numeru” (s. 12–20) jest próba podsu-
mowania jakże istotnej dla Polski reformy systemu 
emerytalnego. Jaki jest jej bilans? Zapraszam do 
lektury. Polecam także dwa artykuły o zupełnie 
rożnym, ale jednak „kryzysowym” charakterze. 
Jan Fijor analizuje w artykule „Licencjonowanie 
oszustów” (s. 22) nagłośnioną aferę Madoffa, który 
nabrał setki majętnych osób – czy ta historia nie jest 
charakterystyczna dla okresu kryzysu, gdy mamy 
do czynienia z rozluźnieniem polityk nadzorczych 
nad rynkami? Z kolei Beata Paxford, w swoim arty-
kule „Derywaty na cenzurowanym” (s. 24) analizu-
je po raz kolejny podnoszony na naszych łamach te-
mat opcji, a dr Eugeniusz Gostomski w tekście „Euro 
walutą światową? ” (s. 42) zastanawia się nad 
możliwością wyparcia z tej roli dolara przez euro. 
Ciekawe są też komentarze samych bankowców 
o sposobach kreowania wizerunku swojego banku 
w „trudnych” czasach – więcej analiz na ten temat 
znajdziecie Państwo w raporcie „Horyzonty Banko-
wości 2009”. Owocnej lektury!

W okresie burzy
i naporu
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