
Koniec roku przyniósł ze
sobą kilka – co najmniej 
– kontrowersyjnych poru-
szających zapowiedzi,
które stanowią poważne
sygnały dla rynku finan-
sowego. Ponieważ ceny
ropy, gazu oraz żywności

w drugiej połowie 2006 r. nadal rosły,
pojawiło się zagrożenie wzrostem infla-
cji. To powstrzymywało oczywiście Ra-
dę Polityki Pieniężnej od obniżek stóp.
Co więcej: pojawiły się wypowiedzi nie-
których członków RPP, że Rada może
rozważyć podwyżkę stóp. Drugą wia-
domość przyniosła „Rzeczpospolita” 
– chodzi o możliwość wydania w przy-
szłym roku przez GINB NBP rekomen-
dacji dla banków „zakazującej” udzie-
lania kredytów walutowych. Gdyby
do tego miało dojść, niesie to ze sobą 
– nie trzeba chyba wyjaśniać – olbrzy-
mie konsekwencje dla sektora, choćby
w postaci konieczności wprowadzenia
zmian w rachunkowości, oceny ryzyka
całościowego, weryfikacji prognoz do-
tyczących struktury i wolumenu przy-
chodów, sposobów promocji itd., itp.
Będziemy wówczas publikować rozma-
ite analizy na łamach BANK-u. 
W świątecznym tradycyjnie łączonym,
a zarazem poszerzonym numerze
chciałbym zwrócić uwagę na co naj-
mniej kilka interesujących materiałów:
Jarosława Chludzińskiego o optymal-
nych sposobach reklamowania się ban-
ków („Reklamą uderzymy”, s. 10), Jo-
lanty Zombirt o jakże aktualnym
problemie „rabatu brytyjskiego” („Co
z tym rabatem”, s. 19) oraz Krzysztofa
Orlika o związkach pośredników finan-
sowych z bankami („Pośrednicy pomo-
gą bankom?”, s. 35). „Obowiązkowo”
powinno się przeczytać udzielony spe-
cjalnie „BANK-owi” wywiad z Markiem
Zuberem, doradcą ekonomicznym pre-
miera Marcinkiewicza („Trudne wybo-
ry”, s. 8). Rekomenduję także całkiem
nowy dział „Akademia BANK-u” (s. 48)
– tym razem rozważamy w całej zawi-
łości prawnej przepisy tzw. ustawy anty-
lichwiarskiej. Wraca także rubryka „Syl-
wetki” – inaugurujemy ją prezentacją
Roberta Morenia z Banku Pekao SA. Ży-
cząc owocnej lektury i pozostania z na-
mi, dołączam się z serdecznymi życze-
niami świątecznymi – Wszystkiego
Najlepszego w 2006 roku! 
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Wydarzenia i wskaêniki
■ Zadłużenie Skarbu Państwa wynio-
sło we wrześniu 432,8 mld zł i spadło
o 0,7 proc. (m/m). Dług w walucie kra-
jowej wyniósł 311,5 mld zł (o 1,0 proc.
więcej niż w sierpniu), podczas gdy za-
dłużenie zagraniczne znalazło się na po-
ziomie 121,6 mld zł (o 5,0 proc. mniej
niż w poprzednim miesiącu).
■ Komisja Europejska obniżyła pro-
gnozę wzrostu gospodarczego dla Pol-
ski. Jeszcze w maju zakładała, że PKB
zwiększy się w tym roku o 3,7 proc., te-
raz przewiduje 3,4 proc. Przyczyny wol-
niejszego rozbiegu polskiej gospodarki
to odkładanie decyzji inwestycyjnych
i niepewność przedsiębiorców przed je-
siennymi wyborami parlamentarnymi
i prezydenckimi. Bruksela zwraca też
uwagę na niezdolność do wykorzysty-
wania unijnych funduszy.
■ Prezydent-elekt Lech Kaczyński za-
powiedział, że dopiero w 2010 r. planu-
je przeprowadzenie referendum w spra-
wie wstąpienia Polski do strefy euro.
Unia będzie się mogła temu tylko przy-
glądać, bo jej prawo nie zabrania żadne-
mu państwu przeprowadzania referen-
dum. Przyjęcie wspólnej waluty mogłoby
być wtedy odłożone o kolejne lata.
■ W październiku br. Otwarte Fundu-
sze Emerytalne (OFE) zanotowały przy-
rost liczby nowych członków o 28 714
(0,3 proc.), co oznaczało najlepszy wy-
nik od grudnia 2003 r. Spośród 15 fun-
duszy osiem zanotowało dodatnią dyna-
mikę liczby nowych uczestników. Jednak
pomimo pozyskania większej liczby
członków, w tym samym miesiącu OFE
odnotowały największą stratę od mo-
mentu rozpoczęcia reformy systemu
emerytalnego, równą –1,8 mld zł.
■ Firma szkoleniowa Ernst & Young
Academy of Business otrzymała status
Premier Plus – wyróżnienie przyznawane
przez Stowarzyszenie ACCA najlepszym
ośrodkom szkoleniowym, przygotowują-
cym do zdobycia międzynarodowych
kwalifikacji ACCA. Status Premier Plus jest
oficjalnym potwierdzeniem wysokich
standardów nauczania oraz jakości szko-
leń, prowadzonych przez Ernst & Young
Academy of Business.
■ Dr hab. Ryszard Kokoszczyński, au-
tor pracy Współczesna polityka pienięż-
na w Polsce, został laureatem Konkursu

o Nagrodę Banku Handlowego w War-
szawie SA za szczególne osiągnięcia
w zakresie myśli teoretycznej w dziedzi-
nie ekonomii i finansów. Uroczystość
wręczenia nagrody w XI edycji Konkur-
su, połączona z konferencją ekonomicz-
ną „Polska droga do euro”, odbyła się 
25 listopada br. w Belwederze. Współ-
gospodarzami tego wydarzenia byli prof.
Leszek Balcerowicz, Prezes NBP, i Sławo-
mir S. Sikora, Prezes Banku Handlowe-
go w Warszawie SA.
■ Pierwszy w Polsce egzamin na mię-
dzynarodowy certyfikat Doradcy Finan-
sowego European Financial Guide (EFG)
odbył się 2 października br. Organizato-
rem była Europejska Akademia Planowa-
nia Finansowego. Certyfikaty zdobyło 
10 doradców finansowych firmy Expander. 

Kontrakty
■ Bazy i Systemy Bankowe (BSB) oraz
Lufthansa Systems Poland zakończyły
wdrożenie Systemu Loan Impairment (LI)
w ING Banku Śląskim SA (ING BSK).
Dzięki wdrożeniu, ING dostosowuje się
do zmian, będących skutkiem regulacji
UE dotyczących banków działających
na jej terenie. System Loan Impairment
(LI) służy do określania wysokości rezerw
celowych na aktywa finansowe oraz wy-
liczania wartości bilansowej aktywów
po utracie wartości z uwzględnieniem
trwałej utraty wartości. 
■ Koncern Colgate-Palmolive ma za-
miar zainwestować w Polsce 40 mln eu-
ro w nową fabrykę. Zakład będzie zatrud-
niał ok. 400 osób i zostanie zlokalizowany
w Świdnicy. W całym 2005 r. łączna war-
tość zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich w naszym kraju będzie najprawdo-
podobniej wyższa niż rok wcześniej, gdy
wyniosła 7,9 mld dolarów.
■ Bank Handlowy w Warszawie pod-
pisał umowę kredytową z Kreditanstalt
für Wiederaufbau. Z pozyskanych środ-
ków w wysokości 30 mln euro – Bank
będzie finansował inwestycje w szero-
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ko rozumianą infrastrukturę komunal-
ną. Największą korzyścią dla samorzą-
dów, płynącą z wykorzystania tego źró-
dła finansowania, będzie przede
wszystkim niski koszt obsługi kredytu
(niskie odsetki). Ponieważ z tego pre-
ferencyjnego kredytu finansowane mo-
gą być jedynie niewielkie projekty
o wartości do 5 mln euro, należy przy-
puszczać, iż z oferty skorzystają głów-
nie jednostki Samorządu Terytorialne-
go średniej wielkości.

Produkty
■ Bank BPH jako pierwszy w Polsce
za pośrednictwem usługi TradeNet umoż-
liwia elektroniczną obsługę transakcji
i czynności dokumentowych przez Inter-
net. TradeNet to elastyczna i prosta for-
ma zarządzania transakcjami akredytyw
i inkasa dostępna na platformie interne-
towej BusinessNet, która tym samym zo-
stała wzbogacona o kolejną, nowatorską
usługę. Nowy produkt Banku umożliwia
zdalny dostęp i zarządzanie transakcja-
mi akredytyw i inkasa na każdym etapie
ich realizacji – od przygotowania zlece-
nia po dokonanie rozliczenia.
■ Deutsche Bank PBC SA wprowadza
do oferty usługi z zakresu Interest and
Currency Management umożliwiające
zabezpieczenie przed ryzykiem kursów
walutowych i stóp procentowych. Są to
walutowe transakcje terminowe typu
Forward oraz cały szereg opcji waluto-
wych i strategii opcyjnych. Ponadto
Klienci posiadający kredyty mogą zabez-
pieczyć ryzyko walutowe w transakcjach
CIRS oraz ryzyko zmienności stóp pro-
centowych, korzystając z takich produk-
tów, jak FRA, IRS czy opcje na stopy pro-
centowe. Podstawowymi korzyściami dla
Klientów korzystających z ICM jest re-
dukcja ryzyka strat oraz możliwość do-
kładniejszego zaprojektowania wyniku
finansowego firmy.
■ Samochodowy GMAC Bank wspól-
nie z koncernem General Motors urucho-
miły nowatorski program finansowania
zakupu nowych samochodów – kredyt
z odroczoną ratą finalną. „Wybór 1.. 2.. 3”
to propozycja dla klientów, którym zale-
ży na niskich miesięcznych kosztach. Naj-
wyższa, końcowa rata kredytu może zo-
stać uregulowana na trzy sposoby.
Po pierwsze, właściciel samochodu może
wymienić auto na nowe, traktując ostat-
nią ratę jako wkład własny przy kolejnym
zakupie, po drugie, może on rozłożyć
ostatnią ratę na kolejne raty (kontynuacja
kredytu do całkowitej spłaty) lub też,
po trzecie, może spłacić ratę finalną w go-
tówce i zatrzymać swój samochód. 

■ ING Bank Śląski proponuje Klien-
tom pożyczkę świąteczną dostępną już
w 24 godziny od złożenia wniosku.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe
i wynosi tylko 9,99 proc. w skali roku.
Oferta jest ważna od 2 listopada do
31 grudnia 2005 r. Pożyczka Świątecz-
na może zostać udzielona na okres nie-
przekraczający 12 miesięcy. Kwota po-
życzki wynosi od 1 000 do 10 000 zł,
jednak nie więcej niż trzykrotność do-
chodu netto wnioskodawcy.
■ PKO Bank Polski uatrakcyjnił para-
metry cenowo-funkcjonalne oferty kart
kredytowych dla klientów indywidual-
nych. W ofercie PKO Banku Polskiego
znajdują się trzy wersje podstawowych
kart kredytowych: błękitna, srebr-
na i złota oraz karta kredytowa dla stu-
dentów. Klient ma do wyboru znaki ak-
ceptacji organizacji Visa lub MasterCard.
Karta może być wydana ze zdjęciem lub
bez. Klient może zdecydować się na do-
datkowe ubezpieczenia, np. przejęcie
odpowiedzialności, assistance czy ubez-
pieczenie towaru.
■ McAfee Inc. już w krótce udostępni
wersję beta oprogramowania McAfee®

Policy Enforcer, służącego do realizacji
polityki bezpieczeństwa systemów. Na-
rzędzie to służy do ochrony sieci in-
formatycznych firm. Blokuje dostęp
do zarządzanych lub niezarządzanych
systemów końcowych, które nie wyka-
zują zgodności ze zdefiniowanymi regu-

łami bezpieczeństwa informatycznego.
Dzięki temu oprogramowaniu, przed-
siębiorstwa i instytucje finansowe zyska-
ją solidne zabezpieczenie przed zagro-
żeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
chroniące inwestycje w infrastrukturę
za pomocą zintegrowanego systemu za-
rządzania bezpieczeństwem punktów
końcowych sieci.

Trendy
■ Ankietowane przez NBP banki pro-
gnozują w IV kwartale złagodzenie kry-
teriów i warunków udzielania kredytów
dla przedsiębiorstw oraz w segmencie
kredytów mieszkaniowych.
W sektorze małych i średnich przedsię-
biorstw tendencja do łagodzenia polityki
kredytowej utrzyma się na poziomie po-
równywalnym z dotychczasowym. W sek-
torze dużych przedsiębiorstw banki prze-
widują znaczące złagodzenie polityki
kredytowej.
■ Produkcja samochodów osobowych
w Polsce utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. W październiku wyprodukowano ich
52 599, o 19,34 proc. więcej w porówna-
niu z październikiem ubiegłego roku
i o niecałe 7 proc. więcej niż we wrześniu
br. – podał w czwartek instytut Samar.
■ W pierwszych dziesięciu miesiącach
tego roku w Polsce zbudowano 428 360
aut osobowych, o 0,8 proc. mniej niż

przed rokiem. Wyeks-
portowano ich 402 072 
– o 4,36 proc. więcej niż
przed rokiem, głównie
do Europy Zachodniej. Za-
ledwie 6,14 proc. produkcji
(26 288 aut) trafiło na ry-
nek krajowy. W porówna-
niu do analogicznego okre-
su roku ubiegłego, jest to
o ok. 44 proc. mniej – wy-
nika z badań Samaru.
■ Odsetek Polaków po-
siadających komputer oso-
bisty wynosi obecnie 
46,4 proc., przy czym naj-
częściej ich sprzęt wyposa-
żony jest wmoduł dźwięko-
wy i kolumny. W ubiegłym
roku komputer posiadało
37,3 proc. mieszkańców na-
szego kraju.
■ Globalna sprzedaż te-
lefonów komórkowych
wyniosła w III kwartale
br. 205,4 mln sztuk, co
oznacza wzrost o 22 proc.
w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku
ubiegłego.                          ■
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