
Czy rozsądek dotyczący
gospodarki przeważy po-
pulizm? W opinii komen-
tatorów „Financial Times”,
premier Kazimierz Mar-
cinkiewicz wydaje się być
na tyle pragmatyczny, że
dostrzega wymogi „stra-

tegiczne” – konieczność wzrostu gospo-
darczego, zmniejszenie bezrobocia oraz
ograniczeń nakładanych z tytułu człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Obecnie mamy do czynienia z sytuacją,
w której inwestorzy, którzy oczekiwali ko-
alicji Platformy Obywatelskiej oraz PiS,
zdają się być nieco zdezorientowani i nie-
pewni. Wygląda bowiem na to, że rządzić
będzie PiS popierana przez euroscep-
tyczne, populistyczne ugrupowania.
Dziennik dodaje, iż Polska powinna sku-
pić się na swojej przyszłości, która leży
w międzynarodowej współpracy gospo-
darczej i politycznej – w szczególności
w ramach UE. Trudno się z tym nie zgo-
dzić. Brak stabilizacji politycznej wpływa
nieodmiennie deprymująco na rynki, co
odbija się m.in. na gwałtownych waha-
niach rodzimej waluty oraz indeksach
giełdowych. Stabilne otoczenie politycz-
ne i gospodarcze jest nie do przecenienia
dla bezpiecznego i efektywnego działania
krajowego sektora finansowego. Stoi
przed nim bowiem wiele wyzwań i pro-
blemów, z którymi musi się uporać, będąc
postrzegany już jako element globalnego
rynku europejskiego. Tematy tak ważne,
jak bezpieczeństwo informatyczne i tele-
komunikacja w banku, rozliczenia mię-
dzybankowe i systemy płatnicze, obrót
bezgotówkowy znajdowały i nadal znaj-
dują wiele miejsca w naszym magazynie
– będziemy je jeszcze rozwijać i pogłębiać. 
W tym numerze szczególnie gorąco po-
lecam teksty: Marzeny Rolek na temat
stanu i perspektyw rozwoju obrotu kar-
towego, Michała Danko i Andrzeja Za-
wadzkiego, którzy podsumowują działa-
nia na rzecz wprowadzenia do polskiego
systemu rozliczeń „polecenia zapłaty”,
oraz Aleksandy Pileckiej o rozwijającej się
konkurencji dla banków w postaci agen-
cji płatniczych. Na uwagę także zasługu-
ją interesujące obecnie „kredytowców”
materiały o stanie i perspektywach roz-
woju produktów hipotecznych (Katarzy-
ny Czajkowskiej tekst pt. „Co z hipotecz-
nymi” oraz Małgorzaty Azembskiej
„Mieszkaniowe w natarciu”). Owocnej
lektury! 
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Wydarzenia i wskaêniki
■ Odprzyszłego roku zmniejszy się limit
wartości obrotu uprawniający do zwol-
nienia z podatku VAT z 43,8 tys. zł
do 39,2 tys. zł. Stanie się tak za sprawą
postępującej aprecjacji złotego wzglę-
dem euro, jako że górna granica wyno-
si 10 tys. euro, a przeliczenie na złote na-
stępuje według kursu z pierwszego dnia
roboczego października. 
■ Gospodarstwa domowe w końcu
I półrocza br. utrzymywały 48,9 proc.
swoich aktywów finansowych w formie
depozytów złotowych. Kolejne miejsca
zajmowały: gotówka w obiegu (bez kas
banków), fundusze inwestycyjne oraz
zakłady ubezpieczeń na życie z udzia-
łami odpowiednio równymi 14,5 proc.;
11,2 proc. i 10,0 proc. W relacji rocznej
najsilniej zwiększyły się środki utrzymy-
wane w funduszach inwestycyjnych
(32,8 proc.) oraz w formie depozytów
SKOK (30,6 proc.).
■ Średnie wynagrodzenie brutto osiąg-
nęło we wrześniu 2483,9 zł, po wzroście
o 1,8 proc. (r/r) oraz o 0,1 proc. (m/m).  
■ Ponad 90 milionów zdolnych do pra-
cy mieszkańców Unii Europejskiej nie ma
zatrudnienia. Dla 25 państw UE średnia
osób bez pracy wynosi 9 proc., podczas
gdy w Stanach Zjednoczonych wskaźnik
ten sięga 5,5 proc., a w Japonii 4,8 proc.
U nas w 2004 r. pracę miało tylko niespeł-
na 52 proc. zdolnych do niej. Najłatwiej
znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii, Holan-
dii, Szwecji i Danii.
■ Według ZBP, w III kwartale wartość
nowych kredytów na cele mieszkaniowe
sięgnęła 6,2 mld zł (w tym 5,3 mld zł dla
klientów indywidualnych), co oznacza

wzrost aż o 55 proc. w stosunku do po-
przedniego roku.
■ Na początku października PKO BP
sprzedało niespłacane kredyty o wartości
660 mln zł funduszowi zarządzanemu
przez PKO/CreditSuisse. Odzyskaniem
tych długów zajmie się firma PRESCO. 
■ W dniu 18 października 2005 r., Fir-
ma Deloitte opublikowała wyniki presti-
żowego rankingu Technology Fast 50, kla-
syfikującego najszybciej rozwijające się
firmy technologicznie w Europie Środko-
wej. Polska spółka eCard zajęła drugie
miejsce w kategorii „Wschodzące gwiaz-
dy” (Technology Fast 50-Rising Stars
2005), plasując się między liderem tej ka-
tegorii spółką Assocom (Węgry) i zajmu-
jącym trzecią pozycję Dataplex (Węgry).
■ Ukonstytuowała się Rada Programo-
wa Polskich Standardów Jakościowych,
na której czele stanął prof. UG, dr hab. Le-
szek Pawłowicz. Czuwać ona będzie
nad merytoryczną wartością i wysoką ja-
kością prowadzonych szkoleń, których
efektem będzie objęcie systemem certy-
fikacji trenerów programu szkoleniowe-
go i pośredników kredytowych w Polsce.
■ W badaniach OECD za 2004 r.,
Szwecja okazała się krajem o najwyższym
poziomie obciążeń fiskalnych w relacji
do PKB (50,7 proc.). Kolejne miejsca
w rankingu zajęły Dania (49,6 proc.)
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i Belgia (45,6 proc.). Krajem o najniższym
klinie podatkowym okazał się Meksyk,
gdzie łączne obciążenia z tytułu podat-
ków stanowiły zaledwie 18,5 proc. PKB. 
■ Józef Wancer, Prezes Zarządu Ban-
ku BPH, został uhonorowany tytułem
„Osobowość Roku Rynku Finansowego
i Kapitałowego 2005” w konkursie
pod patronatem Stowarzyszenia Mene-
dżerów w Polsce, zorganizowanym przez
Zarząd Targów Warszawskich. 

Kontrakty
■ Banco Espirito Santo Investmento SA
(Espirito Santo Investment), wiodący por-
tugalski bank inwestycyjny ogłosił dzisiaj
utworzenie joint-venture zConcordią, spół-
ką z branży bankowości inwestycyjnej,
z siedzibą w Warszawie. Espirito Santo In-
vestment jest w 100 proc. własnością Ban-
co Espirito Santo Group, jednej z najwięk-
szych prywatnych portugalskich instytucji
finansowych z ponadstuletnią tradycją
w bankowości. Wartość aktywów Grupy
wyniosła w 2004 r. ok. 65 mld euro.
■ Firma BEA Systems sfinalizowała
przejęcie spółki Plumtree Software, która
oferuje portale dla przedsiębiorstw, łączą-
ce rozproszone zespoły, systemy informa-
tyczne i procesy gospodarcze. Wśród nich
znajduje się jedyny w branży portal wielo-
platformowy, który można uruchomić za-
równo na platformie J2EE, jak i Net.
■ Firma Avaya Inc., globalny dostaw-
ca oprogramowania, systemów i usług
do komunikacji biznesowej, poinformo-
wała o podpisaniu pięcioletniej umowy
z bankiem ABN AMRO. Kontrakt ma za-
sięg międzynarodowy i dotyczy wdro-
żenia rozwiązań telefonii IP we wszyst-
kich oddziałach, centralach i centrach
kontaktowych banku w 14 krajach. 
■ Ministerstwo Finansów wybrało ja-
pońskie banki, którym w najbliższym
czasie powierzy zorganizowanie emisji
obligacji o stałej stopie procentowej, de-
nominowanych w jenach (tzw. samura-
jów). Będą to DaiwaSecurities SMBC
oraz MizuhoSecurities Co. Ltd. W tym
roku MF ulokowało już na japońskim
rynku papiery dłużne o łącznej warto-
ści 75 mld jenów (2,1 mld zł). 
■ Union Asset Management Holding
AG – większościowy akcjonariusz Union
Investment TFI SA – sfinalizował trans-
akcję odkupienia od Banku Gospodarki
Żywnościowej SA pozostających w jego
posiadaniu 30 proc. udziałów TFI. Jed-
nocześnie podpisano nową umowę dys-
trybucyjną w zakresie zasad sprzedaży
jednostek funduszy Union Investment.
■ NORD/LB Bank Polska jest organiza-
torem kolejnego konsorcjum kredytowe-

go. Tym razem jest to kredyt na kwotę
34,14 mln dolarów dla Stoczni Szczeciń-
skiej Nowa Sp. z o. o., na budowę chemi-
kaliowca dla armatora norweskiego.
W tym roku zaangażowanie banku z ty-
tułu kredytów konsorcjalnych wynosi już
przeszło 130 mln zł. W konsorcjum orga-
nizowanym przez NORD/LB Bank Polska
uczestniczy Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, Nordea Bank Polska SA oraz AB Ban-
kas NORD/LB Lietuva. 
■ Śląski Bank Hipoteczny SA i ING
Bank Śląski SA podpisały „Umowę Ge-
neralną o współpracy w zakresie konsor-
cjalnych kredytów hipotecznych”. Celem
ścisłej współpracy obu podmiotów jest
zapewnienie sprawnego procesu kredy-
towania i odpowiednich standardów ob-
sługi klienta korporacyjnego. 

Produkty
■ Bank BPH 8 października wprowa-
dził tzw. Kody SMS – nową metodę au-
toryzacji dyspozycji w bankowości inter-
netowej. Jest to nowoczesne i wygodne
rozwiązanie, gwarantujące Klientom
zwiększone bezpieczeństwo transakcji
internetowych wykonywanych w syste-
mach Sez@m, M@kler i BusinessNet.
■ ING Bank Śląski wprowadził do ofer-
ty eKartę VISA przedpłaconą – pierwszą
w Polsce i jedną z pierwszych w Europie
kartę wycinaną i półprzezroczystą. Stano-
wi ona połączenie karty wirtualnej prze-

znaczonej dopłatności wInternecie zkartą
w postaci materialnej, którą można płacić
w punktach handlowo-usługowych.
■ Nordea Bank Polska wprowadził spe-
cjalną ofertę dla klientów w wieku 18-26
lat – pakiet „Na starcie”. W ramach ofer-
ty bank nie pobiera opłat za prowadze-
nie rachunku z dostępem do Internetu
oraz za wydanie karty debetowej. Dodat-
kową korzyścią są niższe opłaty za inne
usługi i produkty bankowe, w tym prze-
lewy elektroniczne. 
■ Bank Pekao SA wprowadził do swo-
jej oferty kartę MasterCard Platinum

skierowaną do prestiżowych klientów
Banku. Korzystne oprocentowanie, 
18,25 proc., i wysokie, indywidualnie
ustalane limity kredytowe, to podstawo-
we zalety tej karty. 
■ ING Bank Śląski wspólnie z Towa-
rzystwem Ubezpieczeń na Życie ING
Nationale-Nederlanden Polska SA ofe-
rują Klientom Inwestycyjną Lokatę
Ubezpieczeniową (ILU). Jest to produkt,
łączący najlepsze cechy ubezpieczenia
na życie i dożycie oraz inwestycyjnej lo-
katy bankowej. 

Trendy
■ Dominet Bank rozpoczął realizację
drugiego etapu rozwoju sieci sprzedaży,
polegającego na tworzeniu sieci placó-
wek agencyjnych jako uzupełnienie sie-
ci placówek partnerskich. Bank planuje
uruchomienie 130 punktów agencyjnych
do końca 2007 r., przy jednoczesnym
zwiększeniu liczby placówek partner-
skich do 200.
■ Liczba klientów decydujących się
na korzystanie z internetowego i telefo-
nicznego dostępu do tradycyjnego ra-
chunku oraz wirtualnych kont Inteligo
w ostatnich trzech kwartałach wzrosła
dwukrotnie.
■ Codziennie blisko 3 tys. osób decy-
duje się na skorzystanie z oferty banku,
podpisując umowę o korzystanie z inter-
netowego i telefonicznego dostępu do ra-

chunku tradycyjne-
go. Rekord został
pobity w ciągu ostat-
nich dni, kiedy liczba
podpisywanych
umów wzrosła do bli-
sko 4 tys. dziennie. 
■ Grupa Kapitało-
wa EUROPA blisko 
6 mln zł powyżej pro-
gnoz. Zysk, liczony
według Międzynaro-
dowych Standardów
Rachunkowości, wy-
niesie ponad 33 mln

zł. Taki wynik jest możliwy dzięki m.in.
wciąż poprawiającej się koniunkturze
na rynku kredytów mieszkaniowych
i produktów bankowych oferowanych
wspólnie z ubezpieczeniami. 
■ Firmy zajmujące się odzyskiwa-
niem długów w ciągu trzech kwartałów
tego roku otrzymały zlecenia opiewają-
ce na 4,8 mld złotych. Największy
wzrost (327,7 proc.) osiągnęła EGB In-
vestments w Bydgoszczy. Pierwsze miej-
sce w rankingu ponownie zajmuje Kruk.
Jednak tuż za nim, z różnicą zaledwie
13 mln zł, plasuje się KCW Ultimo.     ■
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