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Kronika

Prawda
tym razem jedna

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

S

ezon wakacyjny powinien sprzyjać wygaszaniu konﬂiktów politycznych, także tych wokół gospodarki. Nie stało się tak.
Nad rynkiem niejako zawisł konﬂikt o źródła i sposoby zapobiegania inﬂacji pomiędzy
ministrem finansów Jackiem Rostowskim
a prezesem banku centralnego Sławomirem
S. Skrzypkiem i kierowaną przez niego RPP.
Jak wiemy, minister zarzuca prezesowi i Radzie, że zbyt późno zaczęli podwyższać stopy
procentowe. Co jest zresztą dość kuriozalne,
bo na ogół ministrowie ﬁnansów werbalizują pod adresem szefów banków centralnych
wręcz przeciwne pretensje, że pieniądz potaniają. Skrzypek broni się – dość zresztą skutecznie i przy merytorycznie mocnych racjach
– że szybki wzrost inﬂacji w ostatnim półroczu nie jest efektem działań polityki pieniężnej, podjętych w dobrym momencie, ale czynników o źródłach międzynarodowych oraz
tych, na których ewentualne oddziaływanie
leży po stronie rządu – cen nośników energii
czy paliw. W tym sporze nie ma żadnej „trzeciej prawdy” – rację przyznajemy wykazującemu apolityczną postawę NBP, który robi
dokładnie to, co do każdego banku centralnego należy – stara się wygasić inﬂację, podwyższając stopy. Słusznie troszcząc się przy
tym o wzrost gospodarczy.
W tym numerze rozwijamy „Temat numeru” („Zyski i etyka: w poszukiwaniu drogi”,
s. 10–13) wokół kwestii budzącej emocje także w samym środowisku – etycznego wymiaru z perspektywy zarówno konsumentów, jak
i samych banków. Temat pogłębiamy w dalszych tekstach. Zachęcam także do przeczytania opinii nt. tajemnicy bankowej (w nowej rubryce „Bankowe wyzwania”, s. 56–57)
oraz do lektury naszego dodatku-raportu
IT@BANK zawierającego ranking spółek informatycznych pracujących na rzecz sektora.
Owocnej lektury!

British Bankers Association, organizacja odpowiedzialna za codzienne ustanawianie stawek
LIBOR, zdecydowała się na największą zmianę metodologii od 1998 roku. Zmiany mają przywrócić
zaufanie rynku do codziennie ustanawianej stawki
oprocentowania, której reputacja poważnie ucierpiała po raporcie Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wskazującym na możliwość zaniżania
przez banki stawek LIBOR. Zmiany mają koncentrować się na 3 obszarach: zwiększeniu nadzoru nad
całym systemem i przez to uniemożliwieniu manipulowania stawkami przez poszczególne banki,
zwiększeniu liczby banków biorących udział w codziennej ankiecie, wprowadzeniu nowego czasu
ustanawiania stawek dla dolara amerykańskiego.
Oznacza to wzrost raty kredytu denominowanego
w walucie obcej, i to nie tylko w dolarach. Konsultacje w sprawie proponowanych zmian trwają.
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab
spadł w czerwcu o 4,7 pkt m/m – do 34,5 pkt.
W porównaniu do czerwca 2007 roku wskaźnik ten jest niższy o 3,5 pkt. Pogorszeniu uległy
oceny koniunktury na wszystkich rynkach depozytowych: złotowych bieżących i terminowych,
dewizowych bieżących i terminowych. Spadki
wystąpiły także na rynkach kredytowych: złotowych, dewizowych i mieszkaniowych.
Produkcja przemysłowa spadła w maju
o 8,5 proc. wobec kwietnia, a w ujęciu rocznym zwiększyła się o 2,3 proc. wobec 15,1 proc.
(po korekcie) w kwietniu – podał Główny Urząd
Statystyczny. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 3,4 proc.
wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku
i o 4,3 proc. mniejszym w porównaniu z kwietniem tego roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,4 proc. w stosunku
do maja 2007 roku, a w porównaniu z kwietniem wzrosły o 0,8 proc.
Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF),
skupiający największe firmy polskiego rynku, został formalnie zarejestrowany i rozpoczął swoją
działalność. Prezesem zarządu został Krzysztof
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Barembruch, a zasiadają w nim czołowi menedżerowie krajowego rynku finansowego. Związek
stawia sobie za cel stworzenie standardów pracy
doradcy finansowego oraz współpracę z organami ustawodawczymi przy tworzeniu regulacji dotyczących rynku firm doradztwa finansowego.
W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski
miał 12,4 mld zł straty, wobec 2,6 mld zł zysku
rok wcześniej. Ujemny wynik finansowy to konsekwencja aprecjacji złotego. Umacnianie się naszej waluty sprawiło, że zmniejszała się wyrażona w złotych wartość rezerw dewizowych banku
centralnego. Ten mechanizm obniżył wynik o 15
mld zł. Faktycznie strata była mniejsza, ponieważ
bank czerpał dochody z innych rodzajów działalności. W poprzednich latach aprecjacja złotego nie
doprowadziła do powstania straty NBP, ponieważ
utworzył on wcześniej tzw. rezerwę rewaluacyjną.

PRODUKTY
Międzynarodowa kancelaria Lovells uruchomiła bezpłatne narzędzie online „International
Insurance and Reinsurance Planner”, które umożliwia śledzenie najciekawszych wydarzeń dla sektora ubezpieczeniowego na świecie. W jednym
miejscu, na stronie www.reinsuranceevents.com,
można znaleźć informacje o konferencjach, seminariach, sympozjach i szkoleniach dla branży.
Metrobank wspólnie z Open Finance rozpoczął sprzedaż kredytów hipotecznych denominowanych w jenach. To jedyna taka propozycja
na polskim rynku, przygotował ją Metrobank
– kredytowy oddział Noble Banku SA. Dzięki
wprowadzeniu produktu do oferty największej
firmy doradztwa finansowego w Polsce, kredyt
w jenach staje się szeroko dostępny. Do tej pory
z możliwości zadłużenia się w japońskiej walucie
mogli korzystać – w ramach usług bankowości
prywatnej – jedynie wybrani klienci Noble Banku.
Citi Handlowy rusza z zapisami na czteroletnie obligacje strukturyzowane powiązane
z produktami luksusowymi. Emitentem produktu, który będzie notowany na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie pod nazwą „Luxury goods”, jest Barclays Bank PLC, a koordynatomiesięcznik finansowy BANK | lipiec – sierpień | 2008
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