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Przyjmowanie reklamacji 
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Gospodarka rozwija się, choć 
kolejne rządy nakładają ograniczenia. 
Pomimo prześladowań w urzędach, 
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2007 r. 
Jest to pierwszy budżet, który uwzględni pieniądze 
pozyskane z funduszy unijnych oraz koszty członko-
stwa Polski w UE (składka do budżetu Unii i współ-
finansowanie z pieniędzy publicznych projektów 
dotowanych z UE). Projekt budżetu zapropono-
wany przez rząd zakładał 226,8 mld zł dochodów, 
przy wydatkach 256,8 mld zł i deficycie 30 mld zł. 

 Zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło na 
koniec października 2006 r. 477,1 mld zł. Od 
początku 2006 r. wzrosło ono o 36,9 mld zł, 
czyli o 8,4 proc. Zadłużenie krajowe wynio-
sło na koniec października 350,4 mld zł. Było 
to o 5,1 mld, czyli 1,5 proc. więcej niż we 
wrześniu. Od początku roku wzrosło o ponad 
35 mld zł, czyli o 11,1 proc. Zadłużenie zagra-
niczne wyniosło 126,6 mld zł. Oznacza to spa-
dek o 7,1 mld zł, czyli o 5,3 proc., w stosunku 
do końca września. Jednak od początku roku 
wzrosło o 1,9 mld zł, czyli o 1,6 proc.

 Główny Urząd Statystyczny podał, że infla-
cja w listopadzie 2006 r., liczona w stosunku do 
listopada roku poprzedniego, wyniosła 1,4 proc. 
W październiku inflacja roczna była na poziomie 
1,2 proc. Zaskoczeniem jest niższy od oczekiwań 
wzrost cen żywności w listopadzie. Wzrosły one 
w skali miesiąca, czyli w stosunku do paździer-
nika 2006 r., o 0,2 proc. Zazwyczaj w listopadzie 
ceny żywności wzrastają o prawie jeden procent.

 Parlament Europejski przyjął ostateczny 
budżet Unii Europejskiej na 2007 r. Dla Polski 
przewidziano wypłaty w wysokości 11,2 mld 
euro, czyli cztery razy więcej niż wyniesie polska 
składka. W 2007 r. 40 proc. funduszy struktural-
nych zostanie skierowanych do nowych krajów 
UE, podczas gdy jeszcze rok temu, w budżecie 
2006 r., było to tylko 23 proc. Polska stanie się 
największym beneficjentem pomocy regionalnej, 
może otrzymać aż 18 proc. całej dostępnej puli, 
czyli ponad 8 mld euro.

 Na koniec listopada 2006 r. istotnie zwięk-
szyła się wartość aktywów funduszu Legg 
Mason Akcji, która przekroczyła 1 mld zł. Tym 

samym fundusz ten wszedł do grona naj-
większych funduszy inwestujących w polskie 
akcje. Napływ środków do wszystkich fundu-
szy zarządzanych przez Legg Mason TFI w li-
stopadzie wyniósł 200 mln zł, co daje wzrost 
aktywów pod zarządzaniem do 3,22 mld zł. 
Fundusz Legg Mason Akcji w listopadzie uzy-
skał stopę zwrotu na poziomie +6,38 proc. 
(WIG +6,06 proc.), a od początku roku aż 
54,47 proc. (WIG +41,09 proc.).

PRODUKTY

 Związek Banków Polskich uruchomił inter-
netową wyszukiwarkę numerów telefonów, pod 
którymi banki zastrzegają utracone karty płatni-
cze. Pod adresem www.zbp.pl/karty zostały ze-
brane numery alarmowe wszystkich wydawców 
kart płatniczych w Polsce. 

 Doradcy Finansowi Xelion wprowadzili do 
swojej oferty ING Subfundusz Budownictwa 
i Nieruchomości Plus – pierwszy w Polsce fundusz 
inwestycyjny otwarty, umożliwiający inwestorom 
uczestniczenie w boomie na rynku nieruchomo-
ści. ING Subfundusz Budownictwa i Nierucho-
mości Plus jest produktem inwestycyjnym typu 
zrównoważonego. 

TRANSAKCJE

 Impel Catering – spółka z Grupy Impel, li-
der w branży usług cateringowych – podpisał 
kontrakt na obsługę sejmowych restauracji. Od 
4 grudnia spółka odpowiedzialna jest za obsługę 
cateringową obrad Sejmu. Od początku stycznia 
firma będzie zarządzała także trzema sejmo-
wymi punktami gastronomicznymi: restauracją 
i cocktail barem w Domu Poselskim oraz bufe-
tem znajdującym się w budynku Kancelarii Sej-
mu. Umowa została podpisana na czas nieokre-
ślony. W ramach podpisanego kontraktu Impel 
Catering będzie zajmował się zarówno bieżącym 
zarządzaniem sejmowymi restauracjami i serwo-
waniem posiłków, jak i obsługą bankietów, kon-
ferencji, wizyt delegacji zagranicznych i wszelkich 
innych imprez odbywających się w Sejmie. Zespół 
pracowników Impel Catering realizujący kontrakt 
będzie liczył 30 osób. 

„U ff, może jakoś to będzie, bo być musi” 
– to chyba najlepiej odzwierciedla na-

stroje rynku związane z dwoma „fi nansistami”: 
Sławomirem Skrzypkiem, prezesem NBP, oraz 
Kazimierzem Marcinkiewiczem, nabywającym 
właśnie w przyspieszonym tempie doświadczeń 
bankowych. Co do pierwszego – spokojnie. Do-
piero w praktyce okaże się, na ile nowy prezes 
NBP jest niezależny od nacisków politycznych, 
jak szybko się uczy, co sądzi (a przede wszystkim 
– co robi) w sprawie tworzenia podstaw i me-
chanizmów do wdrażania NUK i innych zale-
ceń unijnych. Jak rozwiązuje kwestie kadrowe, 
jaki jest jego stosunek do kształtowania kursu 
wymiany czy przyjęcia przez Polskę wspólnej 
waluty. Życie pokaże, czy będzie on godnym na-
stępcą niewątpliwie bardzo zasłużonego na tym 
stanowisku prof. Leszka Balcerowicza – bo z nim 
siłą rzeczy będzie jeszcze długi czas porównywa-
ny. Z Marcinkiewiczem jest nieco większy prob-
lem. Droga do fotela prezesa PKO BP jest bowiem 
długa: najpierw musi zostać rekomendowany 
przez radę nadzorczą, potem przez GINB NBP, 
potem „przegłosowany” przez Komisję Nad-
zoru Bankowego i jeszcze zaopiniowany przez 
nową Komisję Nadzoru Finansowego. Kandydat 
wzbudził wyjątkowe (raczej negatywne) emo-
cje i kontrowersje. Zatem może być z nim w tym 
kontekście po prostu „różnie”. 
W cieniu wielkiej polityki na styku z bankowoś-
cią dokonują się codzienne ważne dla sektora 
fi nansowego sprawy. Niespodziewanie na przy-
kład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
nałożył wysokie kary na banki za jakoby sto-
sowanie zmowy monopolistycznej i wygóro-
wanych cen za używanie przez klientów kart 
płatniczych w sklepach. Skąd nagle taka gwał-
towna reakcja (prowizje są przecież niezmienne 
od lat), skoro środowisko bankowe i tę sprawę 
konsultowało wielokrotnie z UOKiK? Co dalej, 
przede wszystkim dla użytkowników kart? Tej 
kwestii poświęcamy w tym miesiącu „Temat nu-
meru”, opracowany przez Annę Lach (s. 10-11). 
Jak zwykle zachęcam także do zapoznania się 
z szeregiem praktycznych, artykółów i analiz. 
Owocnej lektury!   

Spokojnie, 
to tylko awaria
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