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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Unijny komisarz ds. walutowych Joaquin 
Almunia zapowiedział zamknięcie trwającej 
od 2004 r. procedury nadmiernego deficy-
tu wobec Polski. Według prognoz gospodar-
czych Komisji Europejskiej deficyt sektora 
finansów publicznych w naszym kraju spadł 
poniżej określonego w kryteriach konwer-
gencji z Maastricht maksymalnego pułapu 
3 proc., który muszą spełniać kraje strefy euro 
i aspirujące do niej.

 Główny Urząd Statystyczny poinformował, 
że w ubiegłym miesiącu polskie przedsiębiorstwa 
wyprodukowały o niespełna jeden procent towa-
rów więcej niż przed rokiem – wobec prognozo-
wanych przez ekonomistów 8 proc. To najgorsze 
wyniki od maja 2005 r.

 W ciągu roku po otrzymaniu przez Pol-
skę i Ukrainę prawa do organizacji Euro 2012 
do użytku oddano 25 km autostrad i 97 km 
dróg ekspresowych, które docelowo mają 
połączyć miasta mistrzostw – podała Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). Do roku 2012 ma ona jeszcze od-
dać do użytku 1120 km autostrad i 2722 km 
dróg ekspresowych. W 2008 r. rozpoczną 
się prace na 625 km autostrad i 515 km dróg 
ekspresowych.

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w marcu wzrosły o 4,1 proc. w stosunku do mar-
ca 2007 r., a w porównaniu z lutym wzrosły 
o 0,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. 
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w marcu 
nieco ponad 3144 zł i w porównaniu z tym sa-
mym okresem roku ubiegłego wzrosło o ponad 
10 proc. W stosunku do lutego tego roku wzrost 
wyniósł prawie 3,7 procent.

 10 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku 
BGŻ. Podczas obrad podjęto uchwały doty-
czące zmian w statucie, które dostosowują 
spółkę do zasad ładu korporacyjnego obo-
wiązujących spółki notowane na rynku regu-
lowanym. Dodatkowo NWZA podjęło uchwa-

łę upoważniającą zarząd banku do zawarcia 
umowy o subemisję inwestycyjną lub usługo-
wą dotyczącą akcji BGŻ SA.

 24 kwietnia odbyło się Walne Zebranie 
Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Miało 
ono swój historyczny wydźwięk, ponieważ w tym 
dniu ZPL podjął decyzję w sprawie wielu niezwy-
kle ważnych zmian, w szczególności dotyczących 
przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu 
i Leasingu Pojazdów oraz związanej z tym faktem 
zmiany nazwy organizacji na Związek Polskiego 
Leasingu.

 Ze względu na umocnienie złotego wo-
bec europejskiej waluty rząd musi znaleźć 
dodatkowe pieniądze na finansowanie pro-
jektów realizowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej z poprzedniej perspektywy finan-
sowej. Już w tej chwili budżet państwa musi 
dołożyć około 2 mld zł. Natomiast w obecnej 
perspektywie finansowej efekt umocnienia 
naszej waluty będzie taki, że zostanie zreali-
zowanych mniej inwestycji.

 Grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie 
Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie 
banku w Polsce. Będzie on działał pod nazwą 
Alior Bank, z centralą w Warszawie. Zaplecze 
techniczne i operacyjne nowej instytucji zosta-
nie zlokalizowane w Krakowie. Po uzyskaniu 
zezwolenia na utworzenie banku rozpoczną się 
prace nad przygotowaniem dla KNF dokumen-
tacji wymaganej do uzyskania licencji operacyj-
nej. Planowany termin rozpoczęcia działalności 
to druga połowa tego roku. W pierwszym eta-
pie otwartych zostanie 80 placówek bankowych, 
skupionych w 10 regionach, w 50 największych 
miastach oraz 8 centrów biznesowych.

PRODUKTY

 Hitem inwestycyjnym wciąż jest ziemia. 
Do 2015 r. jej cena może wzrosnąć od 400 
do1000 proc. W 2007 r. zdrożała od 100 
do 200 proc. Przez najbliższe lata cena ziemi bę-
dzie rosła między 20 a 40 proc. rocznie, w zależ-
ności od atrakcyjności położenia. Mimo stosunko-
wo szybkiego wzrostu cen, w Polsce są one nadal 

P ierwszy „cud” jest taki, że nasi parlamenta-
rzyści uchwalili inwigilowanie rachunków 

jednoosobowych fi rm osób fi zycznych, co łączyło 
się rzecz jasna ze zmianą Prawa bankowego. Pro-
jekt poszerzenia kręgu uprawnionych do nieskrę-
powanego wglądu w konta o prokuraturę, sądy 
i policję powstał co prawda jeszcze za rządów ko-
alicji PIS-LPR-Samoobrona (czy nawet wcześniej), 
ale potem był żywo dyskutowany. Środowisko ban-
kowe liczyło się z jego przyjęciem, ale w wersji roz-
sądnej: okrojonej i uwarunkowanej konkretnymi 
sytuacjami , w których wgląd publicznych służb 
w operacje na rachunkach będzie naprawdę uza-
sadniony. Tymczasem to, co zrobili parlamenta-
rzyści to masakra tajemnicy bankowej, która może 
skutkować wyciekaniem informacji o klientach do 
opinii publicznej. A możliwość nieskrępowanego 
korzystania przez organy publiczne z zastrzeżo-
nych dotychczas informacji i tak nie zmniejszy ska-
li korupcji (jeśli o to chodziło ustawodawcy), bo ta 
dotyczy przede wszystkim dużych przedsiębiorstw 
oraz osób prywatnych, mataczących na swoich 
prywatnych kontach. Zatem: zupełne pudło! Dru-
gi „cud” jest z naszego podwórka. Coś dziwnego 
dzieje się w obszarze kredytowania hipotecznego. 
Z jednej strony dotychczas niechętne kredytom 
mieszkaniowym w walutach obcych duże banki, 
takie jak ING BSK i BZ WBK zdecydowały się na 
uruchomienie takiej akcji kredytowej, z drugiej zaś 
mniejsze: Fortis i Dominet Bank z walutowych kre-
dytów się wycofały. W spekulacjach nad mającymi 
mieć wpływ na tę decyzję scenariuszami umac-
niania się czy też odwrotnie – gwałtownego zała-
mania złotego nie ma zbyt wiele sensu, a najbliżej 
prawdy są chyba ci, którzy zwracają uwagę na po-
głębiające się różnice w ocenie ryzyka kredytowego 
przez różne banki. 
W tym numerze nieskromnie zapowiadam tak 
dużo ciekawych materiałów, że trudno byłoby je 
wymieniać. Zwracam tylko uwagę na dwa rapor-
ty specjalne – na temat zarządzania personelem 
oraz zastosowania technologii Business Intelligen-
ce w instytucji fi nansowej. Oba rzetelnie przygo-
towane (i nie jest to tym razem żaden „cud”) po-
winny stanowić pomocne narzędzie w codziennej 
pracy praktyka fi nansowego. Owocnej lektury! 

Trochę „cudów” 
się zdarzyło
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stosunkowo niskie w porównaniu do tych w kra-
jach starej Unii. I to w przeciwieństwie do cen 
mieszkań, których wartość w ostatnich miesiącach 
osiągnęła poziom wyższy niż w krajach UE.

 W pierwszym kwartale tego roku Bank BGŻ 
SA odnotował dynamiczny wzrost obrotów fak-
toringowych. Skupił 9863 faktury, a obroty wy-
niosły 379 mln zł. W porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku był to wzrost odpo-
wiednio o 64 i 154 proc. W najbliższym czasie 
BGŻ planuje wdrożenie nowoczesnej platformy 
elektronicznej kompleksowo wspomagającej wy-
kup wierzytelności.

 Raiffeisen Bank Polska SA kolejny raz pod-
niósł oprocentowanie polisy lokacyjnej Kapi-
tał&Pewność. Umowa na 12 miesięcy gwarantuje 
zysk wolny od podatku w wysokości 5,87 proc., 
co odpowiada lokacie bankowej 7,25 proc.

TRANSAKCJE

 Santander Consumer Multirent zdecydowa-
nie wchodzi na rynek leasingu. Pod koniec lutego 
br. podpisał kontrakt na wynajem długotermi-
nowy z pełną obsługą serwisową z operatorem 
multimedialnej telefonii komórkowej PLAY. San-
tander dostarczy do firmy kilkadziesiąt samocho-

dów. Umowa ramowa została zawarta na czas 
nieokreślony, natomiast poszczególne samocho-
dy będą używane przez okres 3 lat.

 Członek giełdy HSBC Bank plc rozpoczął 
działalność operacyjną w zakresie obrotu 
wszystkimi papierami wartościowymi na rachu-
nek własny i rachunek klienta. HSBC Bank plc, 
należy do HSBC Holdings plc. Działa na więk-
szości europejskich rynków kapitałowych. Ak-
tualnie członkami warszawskiej giełdy jest 45 
podmiotów, z których 19 to zdalni członkowie 
giełdy z Węgier, Czech, Austrii, Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Niemiec, Szwecji, Słowacji i Estonii.

TRENDY

 Związek Banków Polskich przygotował pro-
jekt nowelizacji prawa bankowego, który za-
ostrza kryteria przyznawania kredytów. Decyzja 
o kredycie nie będzie zależeć tylko od zdolności 
kredytowej, ale także oceny ryzyka związanego 
ze spłatą kredytu oraz wiarygodności jego praw-
nych zabezpieczeń (hipoteka, zastaw, weksel 
itp.). Kontrowersje budzi propozycja, by umożli-
wić w praktyce wymianę informacji stanowiących 
tajemnicę bankową między bankami (Biurem 
Informacji Kredytowej – BIK) a biurami informa-
cji gospodarczej (BIG) na podstawie upoważnie-

nia dłużnika. Zdaniem ZBP obecny przepis budzi 
wątpliwości, które praktycznie uniemożliwiają 
współpracę.

 W Lizbonie spotkali się światowi liderzy 
w branży Business Intelligence. Szczyt, który zor-
ganizowała Teredata i SAS wyznaczył kierunki 
rozwoju branży BI jako platformy służącej glo-
balnej demokratyzacji informacyjnej. Dla sektora 
bankowo-finansowego w ciągu najbliższych lat 
szczególnie ważny będzie wzrost znaczenia Ac-
tive Business Intelligence oraz upowszechnienie 
automatycznych systemów raportujących.

 Prezes banku centralnego Stanów Zjednoczo-
nych Fed (Federal Reserve) Ben Bernanke ostrzegł 
przed możliwością ujemnego wzrostu gospodar-
ki USA w pierwszym półroczu, co oznaczałoby 
jej wejście w recesję. Oświadczył jednocześnie, 
że spodziewa się silniejszego wzrostu gospodar-
czego w drugiej połowie 2008 r. i w roku 2009, 
w rezultacie opiewających na 168 mld dolarów 
ulg podatkowych oraz znacznego obniżenia stóp 
procentowych przez Fed.

 Mimo rosnących oszczędności Polaków, sięga-
jących już ponad 700 mld zł, wskaźnik ich udzia-
łu w PKB w Polsce wynosi ok. 60 proc., a w kra-
jach starej Unii ponad 220. Rośnie PKB, dynamika 
zakupów, płace i ceny. Jednocześnie wzrasta za-
dłużenie obywateli i gospodarstw domowych. 
W sumie jesteśmy winni bankom ok. 210 mld zł. 
Przewiduje się, że łączna kwota zadłużenia Pola-
ków i gospodarstw domowych na koniec 2008 r. 
zbliży się do poziomu 300 mld zł.

 17 kwietnia odbyło się VIII spotkanie Execu-
tive Club. Rozpoczął je panel dyskusyjny na te-
mat „Gdzie po kapitał? Giełda czy Private Equ-
ity? ”. Jako prelegenci wystąpili tacy eksperci 
w tej dziedzinie, jak: Rafał Abratański, wicepre-
zes zarządu IDM SA; Ryszard Czerwieński, wice-
prezes Domu Maklerskiego BZ WBK SA; Tomasz 
Kwiecień, managing director Mezzanine Ma-
nagement oraz Stanisław Knaflewski, partner 
w Enterprise Inwestors.  

 Rozstrzygnięto ogólnopolski Konkurs Wie-
dzy Ekonomicznej 2008 organizowany przez 
Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocła-
wia. Spośród 2302 uczestników, którym udało 
się zakwalifikować do drugiego etapu do fina-
łu dostało się 76 najlepszych. Musieli oni roz-
wiązać case’a przygotowanego przez firmy bę-
dące patronami poszczególnych dziedzin. Na 
zwycięzców – a zostali nimi: Bartosz Józefow-
ski (marketing), Marcin Osmala (zarządzanie 
finansami przedsiębiorstw), Anna Benetruska 
(sprzedaż), Maria Kuśka (finanse, bankowość i 
ubezpieczania), Radosław Pawliczek (audyt), Mi-
chał Kołaciński (IT) oraz Filip Gusta (zarządzanie 
strategiczne) – czekały praktyki w tych właśnie 
firmach oraz wiele nagród rzeczowych. 

WYSOKOŚĆ DEFICYTU BUDŻETOWEGO NARASTAJĄCO W LATACH 2005–2008 *
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-5

0

5

10

15

20

25

30

2008 r.

2007 r.

2006 r.

2005 r.

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

RENTOWNOŚĆ OBROTU NETTO *

Źródło: GUS; * w proc.

0

5

10

15

20 Banki komercyjne Banki ogółemBanki spółdzielcze

2007 r.2006 r.2005 r.2004 r.2003 r.

(04-05)kronika_CS3.indd   5(04-05)kronika_CS3.indd   5 5/12/08   2:04:47 AM5/12/08   2:04:47 AM


