
Nowe propozycje podat-
kowe! Obniżenie składki
na ubezpieczenie rento-
we do 9 proc. z 13 proc.
płacy brutto, a także
na ubezpieczenie choro-
bowe o 0,65 pkt. proc.
do1,80 proc. iprzerzuce-
nie jej w pełni na praco-

dawcę. Rząd wymyślił remedium na bez-
robocie. Przedsiębiorcy uważają jednak 
– nie bez racji – że zmniejszy to miesięcz-
ne koszty pracodawcy jedynie o ok. 5 zł
na pracownika. A zatem – nic nie da. A to
przecież jest intencją rządu, który chce
wprowadzać ulepszenia podatkowe. 
Przy tym przesunięcie radykalnych
zmian podatkowych, w tym utworzenia
dwóch progów 18 proc. i 32 proc. na rok
2009, nie budzi zaufania samych przed-
siębiorców. Ponadto resort zapropo-
nował, aby dwie stawki podatku do-
chodowego od osób fizycznych (PIT)
na poziomie 18 proc. i 32 proc. zostały
wprowadzone od 2009 r., natomiast pro-
gi podatkowe zostałyby odmrożone
od 2007 r. De facto oznacza to odkłada-
nie w czasie radykalnej reformy podat-
kowej, która Polsce jest wręcz niezbęd-
na. Podczas dyskusji nad przyszłymi
podatkami pojawił się też pomysł pani
minister finansów Zyty Gilowskiej, że bu-
dżet mogłyby zrezygnować z dochodów
z tzw. podatku Belki, pod warunkiem
że.... banki obniżą swoje marże. Te nie
odniosły się do tego pomysłu entuzja-
stycznie. Pomimo wszystko dobrą infor-
macją jest zawarcie kompromisu pomię-
dzy rządem a UniCeredito.
W tym numerze nie piszemy o takich
„sophisticated” rozwiązaniach. Poleca-
my za to blok artykułów polemicznych
poświęconych niezależności banku cen-
tralnego (12-17 str.). O żywo dyskuto-
wanej kwestii koncentracji sektora
bankowego, przytaczając obiektywne
argumenty „za” i „przeciw”, pisze An-
na Lach (str. 10-11). Mogę także polecić
ciekawy tekst Grzegorza Gregorczyka
na temat napadów na placówki ban-
kowe i sposobów zabezpieczania się
przed nimi (str. 28-29). Oczywiście go-
rąco zachęcam do przeczytania cyklu
tekstów poświeconych osiągnięciom,
a przede wszystkim perspektywom roz-
woju sektora bankowego – w związku
z XVII Walnym Zgromadzeniem ZBP. 
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Wydarzenia i wskaêniki
■ Sejm podjął uchwałę o powołaniu
komisji śledczej do zbadania działalno-
ści banków i Komisji Nadzoru Bankowe-
go. Ma ona zbadać przekształcenia ka-
pitałowe i własnościowe w sektorze
bankowym oraz działania organów nad-
zoru bankowego w okresie od 4 czerw-
ca 1989 r. do 19 marca 2006 r.
■ Wyemitowano już ponad 20 mln kart
płatniczych. Rynek „plastikowego pienią-
dza” po kilku latach mniejszych wzrostów
odzyskał dynamikę. W ubiegłym roku
przybyło 3,459 mln nowych kart, co w sto-
sunku grudzień 2005/grudzień 2004 da-
je 20,5 proc. wzrost. Rok wcześniej dyna-
mika wynosiła zaledwie 11,77 proc.
■ W tym roku wydamy ok. 3,1 mld eu-
ro dotacji z unijnych funduszy struktu-
ralnych. Tak przynajmniej przewiduje za-
akceptowany przez rząd tzw. wariant
pożądany. Prognoza zakłada także dwa
inne warianty: średni – wydanie w tym
roku ok. 2,014 mld euro oraz minimalny

– ok. 655,9 mln euro. Jeżeli zrealizowa-
ny zostanie wariant pożądany to, łącznie
z wydatkami za 2005 r., suma przekaza-
na beneficjentom unijnych dotacji na ko-
niec 2006 r. wyniosłaby ponad 3,7 mld
euro. Środki przyznane Polsce na lata
2004-2006 (łącznie ok. 8,6 mld euro) po-
winny być wydane do końca 2008 r. Ina-
czej trzeba będzie je zwrócić.

■ Nakłady przedsiębiorstw za rok
2005 ukształtowały się na poziomie
67,7 mld zł, czyli były o 8,6 proc. wyż-
sze niż przed rokiem. Również nakłady
na budynki i budowle zwiększyły się
w ujęciu r/r o 6 proc., a na zakupy
o 10,2 proc. Łączna wartość kosztory-
sowa rozpoczętych inwestycji była
o 13,1 proc. wyższa niż w 2004 r.
■ Produkcja sprzedana przemysłu by-
ła w lutym 2006 r. o 10,1 proc. wyższa niż
rok wcześniej. Oznacza to, że jej dynami-
ka w relacji r/r zwiększyła się siódmy raz
z rzędu. Wysoki wzrost produkcji prze-
mysłowej w lutym świadczy o tym, że
krajowa gospodarka wciąż przyspiesza.

Przełoży się to na wyso-
kie tempo wzrostu PKB
w I kwartale br., które
może osiągnąć nawet 
5 proc. (r/r). 
■ BEA Systems, Inc.,
dostawca oprogramo-
wania infrastrukturalne-
go dla przedsiębiorstw
i instytucji finansowych,
ogłosiła wyniki finanso-
we za IV kwartał i rok fi-
nansowy zakończony 
31 stycznia 2006 r. Cał-
kowite przychody firmy
w IV kwartale wynios-
ły 341,4 mln dolarów
i były o 17 proc. wyższe
w porównaniu z IV
kwartałem ub. r.

Transakcje, kontrakty
■    Raiffeisen Bank Polska SA (RBPL),
czeski Raiffeisenbank as (RBCZ) oraz nie-
miecki bank KfW przeprowadziły pierw-
szą w Europie Środkowej i Wschodniej
transakcję syntetycznej sekurytyzacji ak-
tywów. Obejmuje ona portfel kredytów

Krok do przodu,
krok do tyłu
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udzielonych małym i średnim przedsię-
biorstwom w Polsce i Czechach, o łącznej
wartości 450 mln euro, na nasz kraj przy-
pada 270 mln euro.
■ Union Investment – UniXXI Wiek
FIO i UniGlobal FIO połączyły się. Fun-
duszem przejmującym został UniGlobal
FIO. Połączenie funduszy oznacza, że
jednostki uczestnictwa w funduszu Uni-
XXI Wiek FIO zostały bezpłatnie i auto-
matycznie przeliczone na jednostki
uczestnictwa UniGlobal FIO.
■ Firma KRUK SA otrzymała zezwo-
lenie Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd na obsługę wierzytelności seku-
rytyzowanych przez PROKURA NS FIZ.
Jest to pierwsza w historii zgoda Komi-
sji umożliwiająca zawarcie przez firmę
windykacyjną umowy serwisowania
wierzytelności nabytych przez fundusz
sekurytyzacyjny.
■ Największy udział w obrotach ak-
cjami na GPW w II półroczu 2005 r.
mieli inwestorzy zagraniczni – w sumie
39 proc. Inwestorzy indywidualni odpo-
wiedzialni byli za 28 proc. obrotów, a kra-
jowe instytucje za 33 proc. W całym 2005
r. wartość obrotów inwestorów zagranicz-
nych akcjami była dwukrotnie wyższa niż
w roku 2004. Blisko 13,5 mln Polaków po-
średnio inwestuje swoje pieniądze na gieł-
dzie: 11,7 mln poprzez OFE, 1,4 mln po-
przez TFI oraz 311 tys. poprzez IKE. 
■ Na koniec lutego 2006 r. towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządza-
ły środkami o wartości 69,5 mld zł. Jest to
wzrost w relacji rocznej o 75,6 proc.,
a w miesięcznej o 6,8 proc.

Produkty
■ mBank i TU Compensa SA obniżyły
koszt ubezpieczenia samochodowego.
Teraz właściciele samochodów wybra-
nych marek zapłacą nawet 25 proc.
mniej. Klienci ubezpieczający samochód
w mBanku otrzymają 20-procentowy ra-
bat w stosunku do standardowej taryfy
Compensy oraz 10 proc. zniżki za bez-
szkodową kontynuację ubezpieczenia.
Ponadto właściciele wszystkich modeli
samochodów Ford, Peugeot, Renault, To-
yota, Opel, Skoda, którzy wykupią poli-
sę do końca czerwca, dostaną dodatko-
we 5 proc. zniżki. 
■ Raiffeisen Bank Polska SA oferuje
do 21 maja 2006 r., na korzystnych wa-
runkach „Kredyt Wiosenny”. Pomoże on
sfinansować wszelkie wydatki, czy to
na wiosenne inwestycje, wyjazd na Świę-
ta Wielkanocne, czy też na rodzinne uro-
czystości.
■ Komisja Nadzoru Bankowego przy-
jęła rekomendacje dotyczące wymogów

jakościowych, które będą stosowane
przy udzielaniu przez banki walutowych
kredytów hipotecznych. Większość z nich
już obecnie liczy zdolność kredytową jak
dla kredytów złotowych. Bank może zło-
żyć ofertę kredytu walutowego dopiero
po uzyskaniu od klienta pisemnego
oświadczenia, potwierdzającego, że do-
konał on wyboru oferty w walucie, mając
świadomość ryzyka z tym związanego. 
■ BGŻ SA zacieśnia współpracę z Eu-
ropejskim Funduszem Rozwoju Wsi Pol-
skiej. Do końca 2005 r. za pośrednictwem
banku udzielono ok. 900 kredytów,
o łącznej wartości 270 mln zł. W 2006 r.
bank planuje udzielić ok. 150 takich kre-
dytów. Łączna ich wartość, razem z wcze-
śniej podpisanymi umowami, wzrośnie
do 320 mln zł. Oferta EFRWP skierowa-
na jest do mieszkańców wsi oraz miast
do 20 tys. mieszkańców. 
■ BZ WBK wprowadza miesięczne
płatności za karty kredytowe. Dotych-
czas pobierał opłaty za użytkowanie kart
wyłącznie w trybie rocznym. Aktywni
użytkownicy kart mogą jednak zostać
zwolnieni z całorocznej opłaty. Zmiany
te są związane z obowiązującymi w BZ
WBK zwolnieniami z opłat za użytkowa-
nie kart. Może z nich skorzystać każdy,
kto wykona swoją kartą transakcje bez-
gotówkowe o określonej wartości.
■ Citibank Handlowy zakończył pra-
ce związane z wdrożeniem nowego do-
stawcy platformy technologicznej Sieci
Obsługi Płatności Unikasa. Do swojej
oferty w ramach obsługi należności do-
łoży w najbliższym czasie unikatowe
na polskim rynku rozwiązania do zarzą-
dzania opłatami sądowymi, wadiami,
kaucjami i innymi rodzajami masowych
wpłat. 

Trendy
■ Komisja Europejska wezwała Polskę
do „wzmocnienia dostosowań po stronie
fiskalnej w 2006 r., poprawy długotermi-
nowej stabilizacji finansów publicznych
i zaostrzenia kontroli wydatków”. We-
dług unijnych władz, Polsce nie uda się
do 2007 r. obniżyć deficytu budżetowe-
go poniżej poziomu 3 proc. PKB. 
■ Rząd chce obniżyć deficyt do
2,2 proc. PKB w 2007 r. z 2,9 proc.
w 2005 r. Jednak od 2007 r. Polska bę-
dzie musiała wliczać do deficytu środki
zgromadzone w funduszach emerytal-
nych. Według prognoz Komisji Europej-
skiej, taka zmiana metodologii zwiększy
deficyt do 4,1 proc. PKB.
■ Prezes NBP Leszek Balcerowicz
oświadczył, że „z polskiej gospodarki pły-
nie coraz więcej dobrych wiadomości do-
tyczących jej ożywienia”. Choć gospodar-
ka rośnie, to inflacja pozostaje niska
wyłącznie z powodów krótkookreso-
wych. Prezes NBP podkreślił, że należy
bacznie przyglądać się wzrostowi udzie-
lanych kredytów.
■ Do Komisji Papierów Wartościo-
wych i Giełd wpłynął prospekt nowego
funduszu inwestycyjnego BNY Natio-
nal Trust. Złożył go jeden z najwięk-
szych banków na świecie – Bank of
New York (BNY). Będzie to pierwsza
działająca w Polsce spółka tej instytu-
cji finansowej.
■ Szacuje się, że w Polsce funkcjo-
nuje 1000 sklepów internetowych.
Lwią część internetowego rynku kon-
trolują kilkadziesiąt dobrze wypromo-
wanych marek sklepów i platform au-
kcyjnych. Są wśród nich m.in.: Merlin.

pl, Vivid.pl, Hoopla.pl,
Komputronik.pl oraz
eBay.pl. Liderem jest
platforma aukcyjna Al-
legro, której ubiegło-
roczne obroty wyniosły
blisko 1,5 mld zł i były
o 80 proc. wyższe niż
w 2004 r. 
■ KSV Biuro Informa-
cji Gospodarczej SA
poinformowało o dy-
namicznym rozwoju
kredytów konsumenc-
kich i hipotecznych.
Świadczą o tym wyni-
ki finansowe sektora
bankowego za 2005 r.
Niestety, w sektorze
kredytów dla przedsię-
biorców odnotowano
tylko dwuprocentowy
wzrost.                          ■
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