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Błędne koło 
cięcia stóp

Szef amerykańskiego banku 
centralnego doczekał się 
przydomka „Ben B52”. 

Klucz 
do klienta

Zastosowanie w Bendigo Banku 
metody whole brain korzystnie 
wpłynęło na obsługę klientów.

Wielki
sprawdzian
funduszy
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Zamawiam prenumeratę roczną na 2008 r. 
Tytuł: cena za  liczba cena za liczba cena za liczba
 1 prenumeratę zamówionych 1 prenumertatę zamówionych 1 prenumeratę zamówionych
 (wersja papierowa) prenumerat (wersja elektroniczna) prenumerat (wersja pap.i elektro) prenumerat
„Miesięcznik Finansowy BANK” 204,00 zł (............) 96,00 zł (............) 250,00 zł (............)
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 204,00 zł (............) 96,00 zł (............) 250,00 zł (............)
Dwumiesięcznik „Kurier Finansowy”   45,00 zł (............) 25,50 zł (............)   60,00 zł (............)
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł (............) 100,00 zł (............) 250,00 zł (............)
Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy”   80,00 zł (............)   50,00 zł (............) 100.00 zł (............)
OFERTA SPECJALNA !!! 
(BANK, NBS, KF, FN, EDS) 350,00 zł (............) 250,00 zł (............) 450,00 zł (............)

  
  Suma zamówienia       ......................................... zł
  Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%,  5 i więcej  – 40%
  

  Suma zamówienia po rabacie .........................................zł

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.

Dane prenumeratora

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  .......………….................……………….………………………………….….………....…………………………………………………………………………………………………………............,

adres……………………………………………………………………..……………………………………………………..........................……………………………………..........................…………………………………….................                          

tel………………………………………........................... e-mail:………….........…………………….......................................,......................... NIP………………………………...........................................................        

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach marketingowych.
Proszę o przydzielenie hasła i loginu uprawniającego do korzystania z elektronicznego archiwum (lub portalu EDS, w przypadku kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”) i przesłanie go na adres e-mailowy:

..........................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana:

......................................................................................................................................................................................................................... Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy) ….…………...................................…………..…       

„Miesięcznik Finansowy BANK” – 204,00 zł zamiast 228,00 zł
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – 204,00 zł zamiast 228,00 zł
Dwumiesięcznik „Kurier Finansowy” –   45,00 zł zamiast   54,00 zł
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” – 190,00 zł zamiast 240,00 zł
Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” –   80,00 zł zamiast 120,00 zł
OFERTA SPECJALNA (BANK+NBS+KF+FN+EDS) – 350,00 zł zamiast 870,00 zł

Prenumerata 2008Prenumerata 2008

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 022 696 64 95 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo")

NOWOŚĆ !!!

Zamów co najmniej dwie prenumeraty dowolnych pism, a dostaniesz dodatkowo znaczny rabat:
2  – 10%, 3  – 20%, 4  – 30%,  5 i więcej  – 40%

cały rok 
w prenumeracie:

cały rok 
bez prenumeraty :

(01)prenumerata.indd   1(01)prenumerata.indd   1 12/11/07   16:15:0212/11/07   16:15:02
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Janusz Grobicki (z-ca redaktora 
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i korekta), Stanisław Brzeg-Wieluński, Jan 
Czapczyński, Michał Czuba, Sławomir Dolecki, 
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Anna Lach, Aleksandra Pilecka, 
Marek Matusiak, Dagmara Sawicka, 
Małgorzata Szwed-Kasperek, Łukasz Pałka 
Marek Urbaniak, Jacek Wnukowski, 
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STUDIO GRAFICZNE
Daniel Dziubiński (d.dziubinski@mac.com)

BIURO REKLAMY I SPRZEDAŻY
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PRENUMERATA
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tel. 022 627 52 95; faks 022 629 18 72

RADA PROGRAMOWA
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Grendowicz, Władysław L. Jaworski, Krzysztof 
Kalicki, Jerzy Kleer, Ryszard Kokoszczyński, 
Alicja Kornasiewicz, Krzysztof J.Kurzydłowski, 
Wojciech Kwaśniak, Andrzej Lech, Tadeusz 
Luty, Michał Machlejd, Tadeusz Ołdakowski, 
Krzysztof Pietraszkiewicz (przewodniczący), 
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lańczyk, Grzegorz Wójtowicz, Dariusz Zarzecki

WYDAWCA
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ZARZĄD:
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DRUK I OPRAWA
KENGRAF Poligrafi a, Kętrzyn

Prenumerata prowadzona jest na terenie 
całego kraju. Można ją zamawiać i przedpłat 
dokonywać: 

W redakcji: tel./faks 022 629 18 72 • 
lub bezpośrednio ze strony internetowej: 
www.miesiecznikbank.pl/prenumerata.html

Instytucjonalną w oddziałach fi rmy Kol-• 
porter SA na terenie całego kraju. Informacje: 
infolinia 0 801 205 555
www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/
/prenumerata.asp.

We wszystkich urzędach pocztowych na • 
terenie całego kraju oraz przez listonoszy, 
faksem – 0 91 431 46 04 lub ze strony interne-
towej: www.poczta-polska.pl/prenumerata. 
Informacje: infolinia 0 801 333 444.

W jednostkach kolportażowych RUCH SA • 
właściwych dla miejsca zamieszkania oraz 
przez internet – www.ruch.pol.pl. RUCH 
prowadzi także prenumeratę zagraniczną. 
Informacje: tel. 022 532 88 16, 532 87 34, 
532 88 19, infolinia: 0 800 120 029. 
Prenumeratę prowadzą także: AS PRESS (www.
aspress.pl), Garmond Press SA 
(www.garmond.com.pl), G.L.M. Gajewski&Mo-
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HDS Polska Sp. (www.hds.pl), Prasa Do Domu 
Sp. z o.o. (www.prasadodomu.pl).
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów 
i adiustacji nadesłanych tekstów. Materiałów 
nie zaakceptowanych nie publikujemy i nie 

wynagradzamy. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczanych reklam. 
Reklamami są także artykuły oznaczone jako: 
promocja, prezentacje, artykuły promocyjne 
i sponsorowane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca jest członkiem 
Izby Wydawców Prasy

 Copyright by Centrum Prawa Bankowego i Infor-

macji Sp. z o.o. Publikacja jest chroniona przepi-

sami prawa autorskiego. Rozpowszechnianie 

w jakikolwiek sposób bez zgody wydawcy jest za-

bronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Dostarczenie materiału przez autora do druku 

jest jednoznaczne z: udzieleniem bezwarunkowej 

zgody na jego publikację, akceptacją stawek doty-

czących honorariów autorskich stosowanych przez 
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korzystanie tekstu w pismach wydawanych przez 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

(wersje papierowe oraz elektroniczne) oraz w ce-

lach promocyjnych i reklamowych Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
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Zmiana warty czy schyłek epoki? ...............4
Robert Azembski
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Misterium polskiej prywatyzacji ........10–12
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zacji sektora energetycznego oraz dokończenie 
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Rozmowa z Marzeną Bielecką, prezes zarządu 
Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o.

TEMAT NUMERU
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Jeżeli okaże się, że fundusze emerytalne gorzej 
zarządzały składką niż ZUS, to trzeba będzie 
przyznać rację krytykom drugiego filaru. Co jed-
nak będzie, jeżeli okaże się, że robiły to lepiej? 
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Wreszcie – sami inwestorzy, którzy je kupowali. 
Jolanta Zombirt
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Michał Czuba
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Wydatki na żywność stanowią w budżecie 
statystycznego Polaka 26 proc. Ale wielu mi-
lionom pochłaniają one większość dochodów. 
Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że ceny żyw-
ności wzrosły w stosunku do ubiegłego roku 
o 8 proc. To najwyższy wynik od kilku lat.

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w styczniu 2008 r. wzrosły o 4,3 proc. w stosun-
ku do stycznia 2007 r., a w porównaniu z grud-
niem ub. r. o 0,8 proc. Prognozy analityków 
rynkowych wskazywały, że w styczniu inflacja 
rok do roku (r/r) wyniosła 4,1 proc. (przy wą-
skim przedziale prognoz od 4,0 do 4,4 proc.), 
a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły średnio 
o 0,5 proc.

 RPP opublikowała fragment najnowszej, 
mniej korzystnej, projekcji inflacji. Prognozo-
wane roczne tempo wzrostu cen jest do po-
łowy 2009 r. istotnie wyższe od oczekiwa-
nego. Inflacja ma utrzymać się w przedziale 
3,6–4,7 proc. w 2008; 2,6–4,9 proc. w 2009 
i 2,1–4,8 proc. w 2010 r. Według NBP PKB 
utrzyma się w przedziale 4,4–5,8 proc. w 2008; 
3,5–6,1 proc. w 2009 i 3,6–6,9 proc. w 2010 r. 
Wszystko rzecz jasna z pięćdziesięcioprocento-
wym prawdopodobieństwem.

 Ministerstwo Skarbu Państwa i Eureko 
podpisały memorandum, zgodnie z którym 
do końca czerwca 2008 r. mają być uzgodnio-
ne warunki ewentualnej ugody w sprawie PZU. 
Na początku lipca ma być skierowana do za-
twierdzenia przez polski rząd. Przewidywany 
termin zakończenia postępowania sądowego 
to wrzesień, październik 2008 r. Eureko domaga 
się 35,6 mld zł odszkodowania, a do tego do-
chodzą odsetki i koszty arbitrażu. Oznacza to, 
że łącznie może to być ponad 40 mld zł.

 Produkcja przemysłowa w styczniu 2008 r. 
wzrosła o 10,8 proc. rok do roku, podczas gdy 
szacunki rynku wskazywały 6,6 proc. (przy rozpię-
tości prognoz 4–10,2 proc.). Ceny produkcji prze-
mysłowej w styczniu 2008 r. wzrosły o 2,8 proc. 
wobec oczekiwanych 2,3 proc. rok do roku.

 NBP podał, że deficyt w obrotach bieżących 
w grudniu 2007 r. wzrósł do 1944 mln euro wo-
bec 120 mln w listopadzie ub. r. i wobec 1098 mln 
euro deficytu oczekiwanego. Grudniowe saldo 
na rachunku bieżącym to wynik sezonowości, de-
ficyt do PKB w całym 2007 r. wyniósł ok. 4 proc.

 Zysk netto banków był w 2007 r. o 28,6 pro-
cent większy niż rok wcześniej. Blisko 14 mld zł 
to rekordowe osiągnięcie. Miniony rok sektor ban-
kowy zakończył zyskiem netto na poziomie 13,75 
mld zł – wynika ze wstępnych danych Komisji 
Nadzoru Finansowego. To rezultat o 28,6 proc. 
lepszy niż rok wcześniej. Same banki komercyjne 
zarobiły niemal 13,1 mld zł, o 28,1 proc. więcej 
niż w poprzednim roku.

 Stopa bezrobocia w styczniu 2008 wyniosła 
11,7 proc. wobec 11,4 proc. w grudniu 2007 
– podał GUS. W końcu stycznia 2008 r. w urzę-
dach pracy było zarejestrowanych 1813,4 tys. 
osób (w tym 1039,5 tys. kobiet), o 66,8 tys. 
(tj. o 3,8 proc.) więcej niż przed miesiącem. 
W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 552,4 tys. 
(przed rokiem notowano jej spadek o 500,9 tys.).

 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
Umożliwia on jednoosobowym firmom zawie-
szanie działalności nawet na dwa lata. W tym 
czasie przedsiębiorca nie będzie płacił składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani po-
datków. Przedsiębiorcy będą też mogli domagać 
się od ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia wy-
dania wiążących interpretacji. Nowelizacje trafią 
na posiedzenie rządu najpóźniej w czerwcu.

PRODUKTY

 Wrocławski Dom Maklerski SA powołał spół-
kę zależną Privilege Capital Management SA. 
Nowy podmiot działał będzie jako fundusz typu 
private equity inwestujący głównie w spółki nie-
publiczne na różnych etapach rozwoju, preferu-
jący inwestycje o podwyższonym ryzyku inwe-
stycyjnym i oczekiwanych ponadprzeciętnych 
stopach zwrotu, z których to inwestycji wyjście 
realizowane będzie poprzez giełdę (PRIVATE-2-
PUBLIC, pre-IPO) lub odsprzedaż podmiotu inwe-

N o i szok. Rynek finansowy wstrzymał 
na chwilę oddech. Znany i podziwia-

ny prezes BRE Banku, twórca supermarketo-
wego mBanku Sławomir Lachowski ustąpił 
nagle ze stanowiska. Może nikogo by to nie 
zdziwiło, gdyby wszystko odbyło się na dro-
dze np. naturalnej zmiany pokoleniowej 
lub kompetencyjnej menedżera lub miał on 
na swoim koncie wygenerowane straty, któ-
re były trudne do przełknięcia orzez zagra-
nicznego właściciela banku.. Gdyby wreszcie 
piastował funkcję w jakiejś państwowej in-
stytucji i zmiotła go fala politycznej zmiany 
warty. Ale nic podobnego. Lachowski, nie dość 
że z dużą determinacją zbudował wówczas no-
wość na polskim rynku bankowym – mBank, 
to i straty BRE Banku zamienił w zysk netto, 
który sięgnął 710 mln zł wobec 421 mln zł 
rok wcześniej. Więc dlaczego nie dogadał się 
z Niemcami z Commerzbanku? Cóż… Powód 
nie jest krzepiący. Jakkolwiek by nie było, 
że np. „Commerz” chce przy pomocy polskiej 
spółki zamortyzować jakieś swoje straty czy 
inne niedostatki, że reorganizacja w nim pro-
wadzona jest konsekwencją tegoż, jedno jest 
pewne: ostatecznie kończy się świat, w którym 
polscy menedżerowie, także instytucji fi nan-
sowych, mogli swobodnie i w sumie niezależ-
nie formułować i wcielać w życie swoje śmiałe 
wizje. Dziś są oni zastępowani lub co najmniej 
marginalizowani przez centrale i menedżerów 
zagranicznych – nie zawsze lepszych i skutecz-
niejszych. I myślę, że to źle i sądzę, że czas po-
każe, jak to się zemści na instytucjach i ich 
akcjonariuszach.
W tym numerze magazynu „BANK” pole-
cam Temat numeru – artykuł Anny Lach pt. 
„Wielki sprawdzian” (s. 14), w którym au-
torka zastanawia się nad przyszłością rynku 
emerytalnego i skutecznością OFE. A także 
Raport specjalny „Monitoring i bezpieczeń-
stwo” (s. 37), w którym rąbek po rąbku od-
krywamy tajemnice i techniki wszystkiego 
tego, co wiąże się z bezpieczeństwem ban-
ków. Owocnej lektury.

Zmiana warty 
czy schyłek epoki?
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