
Polska gospodarka będzie
się w tym roku rozwijać
wolniej, niż przewidywa-
no. Według Komisji Euro-
pejskiej, jest to wynik zanie-
chania reform. Krajowi
analitycy zwracają uwagę
na niekorzystną tendencję

umocnienia się złotego i na to, że Polacy
prawie nie zwiększają zakupów. Nasi eko-
nomiści, którzy jeszcze w grudniu prze-
widywali, że produkt krajowy brutto
zwiększy się w tym roku o ok. 5 proc., ob-
niżyli prognozy do poziomu od 3,5- 4,8
procent. Także Komisja Europejska,
w swoim raporcie, który ma zostać opu-
blikowany 4 kwietnia, obniży swoją pro-
gnozę z 4,9 proc. do 4,5 proc. wzrostu.
Oczywiście określenie „zaniechanie re-
form” to określenie wytrych. Moż-
na pod nim rozumieć mnóstwo różnych
rzeczy. Najprościej, że należało dokończyć
nie tylko reformę zdrowia oraz admini-
stracji publicznej, ale przede wszystkim
przeprowadzić radykalne zmiany fiskal-
ne, idące w kierunku głębokiego obniże-
nia i uproszczenia podatków oraz parapo-
datków, typu ZUS i inne. Pracodawcom
musi opłacać się po prostu zatrudnianie
pracowników i inwestowanie w rozwój
firm.. Przy dużej skali korupcji, powięk-
szającym się marginesie szarej strefy, usta-
wicznych kłótniach politycznych, taka sy-
tuacja – pomimo wsparcia środkami
unijnymi – może wpędzić nasz kraj w ob-
jęcia długotrwałej recesji. Temu moż-
na i należy zapobiec, jeśli silna i jednolita,
świadoma swoich obowiązków admini-
stracja publiczna, działająca z pełną kon-
sekwencją i determinacją. Być może
w środowisku decydentów polityczno-go-
spodarczych powinny zostać wprowadzo-
ne takie mechanizmy motywacyjne, jak
w osiągających doskonałe wyniki na tle
ogólnej mizerii gospodarczej spółkach
giełdowych czy instytucjach finansowych. 
W tym numerze „BANKU” polecamy go-
rąco „Informator ekspercki” - na temat
stanu informatyzacji polskich banków.
Skonstruowany został w rozmaitych prze-
krojach i mamy nadzieję, że będzie dla
Państwa satysfakcjonujący. Polecamy
szczególnie także artykuł A. Piróg o tym
jak zauważyć pierwsze symptomy upa-
dłości firmy oraz W. Modlińskiego trak-
tujący, jak jakość wdrażana w firmie prze-
kłada się na jej zyski. A także dwa ciekawe
teksty z zakresu zarządzania. Owocnej
lektury! 
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Wydarzenia i wskaêniki
■ Udział podatków bezpośrednich
w Polsce w ogólnym ciężarze podatko-
wym jest najniższy wśród krajów Unii
Europejskiej – wynika z danych euro-
pejskiego urzędu statystycznego Euro-
stat. Podatki bezpośrednie w Polsce sta-
nowiły w 2003 r. 19,7 proc. ogólnego
obciążenia podatkowego. To najmniej
wśród państw UE. Najwyższy udział po-
datki bezpośrednie miały w Danii (59,6
proc.). Eksperci zwracają uwagę, że
na postrzeganie wysokości podatków
duży wpływ ma PIT, a w tym przypad-
ku fiskus może zabrać podatnikom na-
wet 40 proc. dochodu. Według Eurostat,
Polska ma średni udział świadczeń so-
cjalnych w ciężarze podatkowym.
W 2003 r. stanowiły one 38,5 proc. ob-
ciążeń podatkowych. Polska ma wyso-
ki udział podatków pośrednich w ogól-
nych obciążeniach podatkowych.
Potwierdzają to wyniki Eurostat: udział
VAT i akcyzy w 2003 r. wyniósł 41,8
proc. Wyższy wskaźnik miały Cypr, Wę-
gry i Portugalia. 
■ W Klubie Bankowca odbyło się 17 lu-
tego 2005 r. całodzienne seminarium
„Bez gotówki można żyć”, zorganizowa-
ne przez Związek Banków Polskich oraz
organizację płatniczą MasterCard Euro-
pe. Podczas seminarium przedstawione
zostały zależności rządzące rynkiem
płatności bezgotówkowych, a także tren-
dy na europejskim rynku, zmierzające
do ograniczenia obrotu gotówkowego,
przy uwzględnieniu płynących z tego ko-
rzyści. Pieczę nad seminarium sprawo-
wali: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes
Związku Banków Polskich, oraz Wiesław
Federowicz, Dyrektor Generalny Przed-
stawicielstwa MasterCard Euro.

Produkty
■ INVEST-BANK S.A. oferuje klientom
instytucjonalnym nowe pakiety kont,
pod nazwą Invest-Konto Pakiet BIZNES
i Invest-Konto Pakiet BIZNES Plus, któ-
re przeznaczone są zarówno dla dotych-
czasowych, jak i dla nowych klientów.
Pakiety te skierowane są do firm zdecy-
dowanych aktywnie korzystać z pro-
duktów i usług oferowanych w rachun-
ku. W ramach jednej zryczałtowanej
opłaty miesięcznej w wysokości 40 zł

(Pakiet BIZNES) i 60 zł (Pakiet BIZNES
Plus), klient, za pomocą szeregu nowo-
czesnych kanałów dostępu, będzie miał
zapewniony wygodny dostęp do środ-
ków zgromadzonych na rachunku In-
vest-Konto. 
■ PKO Bank Polski od 1 lutego br. ofe-
ruje nowy kredyt, który może być prze-
znaczony na dowolny cel konsumpcyj-
ny. Kredyt udzielany jest w formie
gotówkowej i bezgotówkowej. Od kre-
dytobiorcy zależy, na co przeznaczy
środki z udzielonego kredytu – mogą
one być wykorzystane m.in. na zakup
sprzętu gospodarstwa domowego, sa-
mochodu lub sfinansowanie wakacji lub
innych potrzeb. Szybki Serwis Kredyto-
wy jest dostosowany do możliwości
klientów pod względem preferowanych
zabezpieczeń, wyboru walut, czy okre-
su kredytowania. Szybki Serwis Kredy-
towy udzielany jest w czterech walu-
tach: złotówkach, euro, dolarach
i frankach szwajcarskich. Kredyt może
być spłacany w złotówkach i walucie
kredytu. 
■ Ruszyła nowa strona internetowa
firmy ubezpieczeniowej Amplico Life.
W porównaniu do poprzedniego serwi-
su, witryna jest łatwiejsza w nawigacji
oraz wzbogacona o nowe elementy
multimedialne. Serwis www.amplico-
life.pl skierowany jest do klientów, agen-
tów oraz osób szukających informacji
na temat ubezpieczeń w Sieci. W serwi-
sie znajdują się informacje dotyczące
spółki, jej historii, nowy, dokładny opis
oferty produktowej oraz informacje
o bieżących wydarzeniach dotyczących
działalności firmy. 
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■ Europolisa jest pierwszym tego ty-
pu produktem ubezpieczeniowym ofe-
rowanym przez PKO Bank Polski. Poro-
zumienie z KUKE S.A. umożliwia
przedsiębiorcom zaciągającym kredyt
w PKO BP ubezpieczenie należności
eksportowych bezpośrednio w placów-
kach banku. 10 lutego 2005 r. zostało
podpisane Porozumienie między Kor-
poracją Ubezpieczeń Kredytów Ekspor-
towych S.A. a PKO Bankiem Polskim,
dotyczące współpracy przy sprzedaży
Europolisy. Dzięki współpracy w ra-
mach Porozumienia, oferta KUKE S.A.
dotrze do małych i średnich eksporte-
rów obsługiwanych przez PKO BP.
■ Na GPW notowany jest nowy instru-
ment – kontrakty terminowe na obliga-
cje skarbowe. Debiut kontraktów zbiegł
się z debiutem banków jako członków
giełdy. W grudniu 2004 r. GPW dopuści-
ła jako członków sześć banków (ABN
Amro, Bank Handlowy, ING, Millen-
nium, Pekao SA, Societe Generale). Czte-
ry inne banki, które posiadają w swoich
strukturach biura maklerskie (BGŻ, BPH,
Kredyt Bank, PKO BP), są członkami gieł-
dy już od początku działania na GPW. 
14 lutego działalność na GPW na ryn-
ku kontraktów na obligacje skarbowe
rozpoczną: ING, Millennium, Pekao SA,
BPH, PKO BP oraz BRE Bank (za pośred-
nictwem DI BRE Bank), a w najbliższym
czasie powinny do nich dołączyć kolejne
banki. Kontrakty terminowe na obliga-
cje to jeden z najpopularniejszych instru-
mentów pochodnych na świcie. Po raz
pierwszy był notowany w 1977 r. na gieł-
dzie CBOT w Chicago. 

Kontrakty
■ Bank Światowy zadeklarował udzie-
lenie Polsce grantu w wysokości 500
tys. dolarów na reformę rachunkowo-
ści. Wkład własny Polski wyniósłby 60
tys. dolarów. Środki będą przeznaczo-
ne głównie na wsparcie Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów (KIBR) we wdra-
żaniu międzynarodowych standardów
sprawozdawczości finansowej (MSSF).
Od 1 stycznia br. podmioty, których pa-
piery wartościowe są notowane na ryn-
kach regulowanych Wspólnoty, będą
miały obowiązek sporządzania skonso-
lidowanych sprawozdań finansowych,
zgodnie z międzynarodowymi standar-
dami rachunkowości
■ Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.
oraz InFoScore Biuro Informacji Gospo-
darczej SA sfinalizowały umowę, mającą
na celu zbudowanie największej nieban-
kowej bazy informacji na temat wiarygod-
ności płatniczej podmiotów działających

w Polsce. W pierwszym okresie współpra-
cy baza ta ma zawierać ponad 100 tys. re-
kordów, dotyczących zobowiązań firm
i osób fizycznych. Do bazy InFoScore tra-
fią zarówno dane niesolidnych dłużników,
jak również informacje pozytywne na te-
mat podmiotów, które w pełni wywiązu-
ją się ze swoich zobowiązań.
■ Firma EMC, światowy lider rynku
produktów, usług i rozwiązań związa-
nych z przechowywaniem i zarządza-
niem informacją, zawarła 14 lutego
2005 r. strategiczną umowę partnerską
z Prokom Software S. A., największą
polską spółką informatyczną, dostaw-
cą kompleksowych rozwiązań informa-
tycznych. Współpraca obu firm będzie
skupiała się na rozwiązaniach przezna-
czonych dla rynku telekomunikacyjne-
go, finansowego oraz publicznego. 
■ NORD/LB Bank Polska jest organi-
zatorem kolejnego konsorcjum kredy-
towego dla firmy EUROFAKTOR S.A.
W konsorcjum uczestniczy również
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz
Kredyt Bank. Kwota kredytu – 110 mln
zł – jest jednym z najwyższych kredy-
tów udzielonych w tym roku. Ten obro-
towy kredyt zostanie przeznaczony
na finansowanie podstawowej działal-
ności spółki EUROFAKTOR, czyli naby-
wania wierzytelności. 

Trendy
■ W tej chwili zarabiamy pięć–sześć ra-
zy mniej niż Europejczycy, podczas gdy
koszty utrzymania mamy zbliżone. Mini-
malna pensja w Polsce wynosi (w przeli-
czeniu) 200 euro, tymczasem średnia
krajów europejskich to 1000–1200 euro.
Mamy nawet sześciokrotnie niższą płacę
niż np. Brytyjczycy. Dlaczego tak jest?
Eksperci przytaczają jeden potężny argu-

ment: rocznie wytwarzamy
jako naród 25–35 proc. tego,
co wysoko rozwinięte pań-
stwa europejskie. 
■ Spółka OGCbuying. solu-
tions, dokonująca zakupów
zaopatrzeniowych w imieniu
brytyjskiego Skarbu Państwa,
poinformowała w zeszłym
tygodniu o przekroczeniu
poziomu miliarda funtów
szterlingów w wydatkach zre-
alizowanych za pośrednic-
twem karty zaopatrzeniowej
Visa dla sektora budżetowe-
go (Government Procure-
ment Card Visa, w skrócie
GPC Visa). Zakupy realizo-
wane były przez 62 tys.
użytkowników tych kart,

z ponad 420 instytucji działających
w sektorze budżetowym. Informacja ta
ukazuje się zaledwie siedem lat po wpro-
wadzeniu na rynek kart GPC Visa, które
przyniosły już brytyjskim podatnikom
ponad 186 mln funtów oszczędności.
■ Polak zatrudniony w hotelu lub re-
stauracji jest o ponad połowę bardziej
wydajny niż Niemiec, który wykonuje
taką samą pracę. Jako pracownicy le-
piej od naszych zachodnich sąsiadów
spisujemy się także w handlu i usługach
naprawczych. Dane, przygotowane
przez paryską Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zasko-
czyły jej autorów. Do tej pory Polska
miała opinię kraju, w którym pracow-
nicy są tani, ale zdecydowanie gorsi niż
na Zachodzie. Okazuje się jednak, że
w niektórych sektorach gospodarki
za cztery–pięć razy niższą płacę Polacy
pracują wydajniej niż Niemcy. ■
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