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detaliczną.  Pożyczki dla ludności to najszybciej 
rosnący segment usług bankowych.
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

  Od 1 stycznia na Cyprze i Malcie obowiązuje 
wspólna europejska waluta. To kolejne kraje z no-
wej Unii, które wstąpiły do strefy euro. W ubie-
głym roku euro przyjęła Słowenia, dołączając 
do 12 państw ze starej piętnastki. W przyszłym 
roku do tej grupy ma zamiar wejść Słowacja.

  Agencja ratingowa Moody’s przyznała War-
szawie rating A2 z perspektywą stabilną. Rating 
umożliwi obniżenie kosztów emisji obligacji na sfi-
nansowanie inwestycji. Rating na poziomie A2 
to jednocześnie ocena, jaką według agencji Mo-
ody’s ma polski dług i jednocześnie najwyższy ra-
ting, jaki mogła otrzymać Warszawa, bo ratingi sa-
morządów nie mogą być wyższe od oceny kraju. 

  Polska weszła do strefy Schengen. Tym sa-
mym otwarte zostały szlabany i zniesione kon-
trole graniczne na przejściach z Niemcami, Litwą, 
Słowacją i Czechami. Równocześnie wzmożo-
ne będą kontrole na tzw. granicy zewnętrznej 
Schengen, czyli z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

  Zaczęło się w 1992 roku od oddziału opera-
cyjnego Banku Komunalnego SA w centrum Gdy-
ni. Potem był debiut giełdowy, szwedzki inwestor 
strategiczny, fuzje, nowe oddziały w kolejnych 
miastach, aż nadszedł rok 2007, w którym Nor-
dea Bank Polska świętuje 15. urodziny. Do roku 
2011 strategia banku przewiduje potrojenie przy-
chodów. Plan ekspansji w Polsce jest największą 
inwestycją tego rodzaju w historii Grupy Nordea.

  Minister skarbu państwa Aleksander Grad 
powołał na stanowisko prezesa PZU Andrzeja 
Klesyka. Zastąpił on powołaną na początku wrze-
śnia prezes PZU Agatę Rowińską, która przez wie-
le lat pracowała wcześniej w Ministerstwie Skar-
bu. Klesyk do najważniejszych celów stojących 
przed nowym zarządem wymienił stworzenie za-
sad dobrego corporate governance, odbudowa-
nie kadry w PZU oraz stworzenie strategii.

  Wzrost cen w listopadzie okazał się wyż-
szy od prognoz. Roczny wskaźnik inflacji wzrósł 
do 3,6 proc. z 3,0 proc. Ministerstwo Finansów 
liczyło, że ceny w listopadzie były o 3,5 proc. 

wyższe niż przed rokiem, ale wskaźnik poda-
ny przez GUS jest wyższy o 0,1 pkt proc. Ceny 
te były też o 0,7 proc. wyższe w porównaniu 
z październikiem. 

  ECB (European Central Bank – Europejski 
Bank Centralny) zasilił system bankowy bezprece-
densowo wysoką kwotą 500 mld dol. W efekcie 
rynkowe stopy procentowe spadły o rekordowe 
50 punktów bazowych w ciągu dnia. To pierwsza 
akcja banku centralnego, która odniosła wreszcie 
jakiś skutek.

  Aktywa funduszy inwestycyjnych w listopa-
dzie stopniały aż o 9,7 mld zł. Oznacza to spa-
dek wobec końca października o 6,6 procent. 
Powodem były przede wszystkim zniżki na war-
szawskim parkiecie, na którym ulokowana jest 
ponad połowa majątku TFI. 

  Prezydent USA George Bush ogłosił, że dzię-
ki umowie rządu z bankami te ostatnie zamrożą 
na okres do 5 lat procenty od kredytów hipotecz-
nych dla części osób, które w ostatnich latach ku-
piły domy na korzystny procent, który w przeciw-
nym razie znacznie by się zwiększył. 

PRODUKTY

  Eurobank i Premium Club wprowadziły od 
1 stycznia 2008 r. nową wspólną kartę kredyto-
wą – Premium Club Eurobank. Karta dostępna 
jest w dwóch wariantach: Visa Classic i Visa Gold. 
Połączy dotychczasowe zalety kart kredytowych 
Eurobanku z paletą korzyści oferowanych w ra-
mach programu lojalnościowego. Wspólna oferta 
Eurobanku i Premium Club obejmuje znacznie ko-
rzystniejszy niż dotychczas system naliczania punk-
tów lojalnościowych za transakcje kartą. Nowością 
w ramach programu będzie także atrakcyjny sys-
tem premiowania zakupów na stacjach Statoil.

  Rzecznik organizacji Visa Europe oświadczył, 
że opłata „interchange” to mechanizm zapewnia-
jący maksymalne korzyści wszystkim podmiotom 
korzystającym z systemów kart płatniczych. Karty 
płatnicze przynoszą pożytki zarówno konsumen-
tom, jak i detalistom; pozwalają zmniejszyć koszt 
obsługi gotówki, zwiększyć bezpieczeństwo ob-

M iesięcznik Finansowy BANK obchodził 
niedawno – bez fet, tylko w gronie re-

dakcyjnym i doborowym najbliższych przyja-
ciół – swoje 15-lecie. Nie jesteśmy zwolennikami 
wielkich uroczystości, niekończących się prze-
mówień i hotelowych biesiad, tylko codziennej, 

solidnej pracy organicznej, 
mającej służyć naszym czy-
telnikom. Z odgłosów, które 
do nas docierają, wiemy, że 
udaje nam się to robić sku-
tecznie. Że magazyn jest 
opiniotwórczy w środowi-
sku, do którego trafia. To 
jest wielka nasza satysfak-
cja, tym bardziej że prestiż 
i czołową pozycję na rynku 
finansowej prasy branżo-
wej osiągnęliśmy „step by 
step” – bez dużych nakła-
dów fi nansowych ze strony 
wydawcy, ale codzienną, 

staranną pracą: odpowiednim doborem prezen-
towanej tematyki oraz czujnym „podążaniem 
za rynkiem”. „BANK” – co ciekawe – zawsze 
miał szczęście do profesjonalnych redaktorów 
i dziennikarzy współpracujących – tu należy 
się szczególne podziękowanie jego poprzednim, 
znakomitym redaktorom naczelnym – Andrze-
jowi Buremu (prowadzi znane wydawnictwo 
książek ekonomicznych – CeDeWu), Sławomi-
rowi Lipińskiemu (teraz NBPPortal) oraz Da-
riuszowi Grzywaczewskiemu – prezes Radia 
PIN). Ale nie ominęły go też różne zawirowa-
nia; od 1992 roku, gdy został reaktywowany po 
58-letniej przerwie w wydawaniu, miał także 
swoje trudne chwile. Nie będziemy jednak pa-
trzeć tylko w przeszłość, chlubić się długoletni-
mi tradycjami. Patrzymy w przyszłość. Dziś, 
będąc nowoczesnym magazynem, koncentrując 
się m.in. na tematyce najnowszych technologii 
w służbie finansów, chcemy wraz z naszymi 
elektronicznymi wydaniami jak najlepiej  służyć 
Czytelnikom, dając im naszym zdaniem naj-
wyższą wartość – prestiż wiedzy o fi nansach. 

Prestiż 
wiedzy o fi nansach 
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