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Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 British Bankers Association, organizacja od-
powiedzialna za codzienne ustanawianie stawek 
LIBOR, zdecydowała się na największą zmianę me-
todologii od 1998 roku. Zmiany mają przywrócić 
zaufanie rynku do codziennie ustanawianej stawki 
oprocentowania, której reputacja poważnie ucier-
piała po raporcie Banku Rozrachunków Międzyna-
rodowych, wskazującym na możliwość zaniżania 
przez banki stawek LIBOR. Zmiany mają koncentro-
wać się na 3 obszarach: zwiększeniu nadzoru nad 
całym systemem i przez to uniemożliwieniu ma-
nipulowania stawkami przez poszczególne banki, 
zwiększeniu liczby banków biorących udział w co-
dziennej ankiecie, wprowadzeniu nowego czasu 
ustanawiania stawek dla dolara amerykańskiego. 
Oznacza to wzrost raty kredytu denominowanego 
w walucie obcej, i to nie tylko w dolarach. Konsulta-
cje 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 wskaź-
nik ten jest niższy o 3,5 pkt. Pogorszeniu uległy 
oceny koniunktury na wszystkich rynkach depo-
zytowych: złotowych bieżących i terminowych, 
dewizowych bieżących i terminowych. Spadki 
wystąpiły także na rynkach kredytowych: złoto-
wych, dewizowych i mieszkaniowych.

 Produkcja przemysłowa spadła w maju 
o 8,5 proc. wobec kwietnia, a w ujęciu rocz-
nym zwiększyła się o 2,3 proc. wobec 15,1 proc. 
(po korekcie) w kwietniu – podał Główny Urząd 
Statystyczny. Po wyeliminowaniu wpływu czynni-
ków o charakterze sezonowym produkcja sprze-
dana ukształtowała się na poziomie o 3,4 proc. 
wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku 
i o 4,3 proc. mniejszym w porównaniu z kwiet-
niem tego roku. Ceny towarów i usług konsump-
cyjnych w maju wzrosły o 4,4 proc. w stosunku 
do maja 2007 roku, a w porównaniu z kwiet-
niem wzrosły o 0,8 proc.

 Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF), 
skupiający największe firmy polskiego rynku, zo-
stał formalnie zarejestrowany i rozpoczął swoją 
działalność. Prezesem zarządu został Krzysztof 

Barembruch, a zasiadają w nim czołowi mene-
dżerowie krajowego rynku finansowego. Związek 
stawia sobie za cel stworzenie standardów pracy 
doradcy finansowego oraz współpracę z organa-
mi ustawodawczymi przy tworzeniu regulacji do-
tyczących 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 kon-
sekwencja aprecjacji złotego. Umacnianie się na-
szej waluty sprawiło, że zmniejszała się wyrażo-
na 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 działal-
ności. W poprzednich latach aprecjacja złotego nie 
doprowadziła do powstania straty NBP, ponieważ 
utworzył on wcześniej tzw. rezerwę rewaluacyjną.

PRODUKTY

 Międzynarodowa kancelaria Lovells urucho-
miła bezpłatne narzędzie online „International 
Insurance and Reinsurance Planner”, które umoż-
liwia śledzenie najciekawszych wydarzeń dla sek-
tora ubezpieczeniowego na świecie. W jednym 
miejscu, na stronie www.reinsuranceevents.com, 
można znaleźć informacje o konferencjach, semi-
nariach, sympozjach i szkoleniach dla branży.

 Metrobank wspólnie z Open Finance rozpo-
czął sprzedaż kredytów hipotecznych denomi-
nowanych 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 cztero-
letnie obligacje strukturyzowane powiązane 
z produktami luksusowymi. Emitentem produk-
tu, który będzie notowany na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie pod nazwą „Luxu-
ry goods”, jest Barclays Bank PLC, a koordynato-

S ezon wakacyjny powinien sprzyjać wy-
gaszaniu konfl iktów politycznych, tak-

że tych wokół gospodarki. Nie stało się tak. 
Nad rynkiem niejako zawisł konfl ikt o źró-
dła i sposoby zapobiegania infl acji pomiędzy 
ministrem finansów Jackiem Rostowskim 
a prezesem banku centralnego Sławomirem 
S. Skrzypkiem i kierowaną przez niego RPP. 
Jak wiemy, minister zarzuca prezesowi i Ra-
dzie, że zbyt późno zaczęli podwyższać stopy 
procentowe. Co jest zresztą dość kuriozalne, 
bo na ogół ministrowie fi nansów werbalizu-
ją pod adresem szefów banków centralnych 
wręcz przeciwne pretensje, że pieniądz pota-
niają. Skrzypek broni się – dość zresztą sku-
tecznie i przy merytorycznie mocnych racjach 
– że szybki wzrost infl acji w ostatnim półro-
czu nie jest efektem działań polityki pienięż-
nej, podjętych w dobrym momencie, ale czyn-
ników o źródłach międzynarodowych oraz 
tych, na których ewentualne oddziaływanie 
leży po stronie rządu – cen nośników energii 
czy paliw. W tym sporze nie ma żadnej „trze-
ciej prawdy” – rację przyznajemy wykazują-
cemu apolityczną postawę NBP, który robi 
dokładnie to, co do każdego banku central-
nego należy – stara się wygasić infl ację, pod-
wyższając stopy. Słusznie troszcząc się przy 
tym o wzrost gospodarczy.
W tym numerze rozwijamy „Temat nume-
ru” („Zyski i etyka: w poszukiwaniu drogi”, 
s. 10–13) wokół kwestii budzącej emocje tak-
że w samym środowisku – etycznego wymia-
ru z perspektywy zarówno konsumentów, jak 
i samych banków. Temat pogłębiamy w dal-
szych tekstach. Zachęcam także do przeczy-
tania opinii nt. tajemnicy bankowej (w no-
wej rubryce „Bankowe wyzwania”, s. 56–57) 
oraz do lektury naszego dodatku-raportu 
IT@BANK zawierającego ranking spółek in-
formatycznych pracujących na rzecz sektora. 
Owocnej lektury!

Prawda
tym razem jedna
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rem oferty – Dom Maklerski Banku Handlowego. 
Nowy produkt umożliwia pośrednie inwestowa-
nie w dziesięć spółek produkujących dobra luksu-
sowe, przy jednoczesnej gwarancji zainwestowa-
nego kapitału w terminie wykupu.

 Ogólne ożywienie na rynku hipotek wpły-
nęły na wyraźne odbicie w sprzedaży kredytów 
DomBanku, zarówno pod względem wartościo-
wym, jak i ilościowym, w stosunku do pierw-
szych miesięcy 2008 roku. Podczas gdy w stycz-
niu wartość sprzedaży hipotek banku wyniosła 
209,9 mln zł, to w kwietniu i maju już po blisko 
100 mln zł więcej, osiągając odpowiednio war-
tości 306 i 309 mln zł (o ok. 20 proc. więcej niż 
w kwietniu i maju 2007 roku, gdy wartości te 
kształtowały się na poziomie 250 i 265 mln zł). 
Wzrosła także ilość udzielonych kredytów w sto-
sunku do pierwszych miesięcy roku – zarówno 
w kwietniu, jak i w maju zawarto ponad 1200 
umów; w każdym z dwóch pierwszych miesięcy 
roku było ich nieco ponad 800.

TRANSAKCJE

 GE Money poinformował, że kupił 100 proc. 
udziałów w holenderskiej spółce HoldCo 77, 
do której UniCredit wniósł 65,9 proc. akcji Ban-
ku BPH. GE Money kupi także udziały w BPH TFI 
od CABET Holding, spółki zależnej Bank Austria 
Creditanstalt. GE Money jest właścicielem dwóch 
banków w Polsce – GE Money Banku i Banku 
BPH. Razem dysponują siecią 312 oddziałów. 
Do ich połączenia powinno dojść w pierwszej po-
łowie 2009 roku.

 Połączenie prawne Fortis Banku Polska SA 
i Dominet Banku SA nastąpi 1 lipca przyszłego 
roku. Markę Dominet Bank zastąpi Fortis Bank. 
Nowa instytucja będzie bankiem uniwersalnym 
z szeroką siecią sprzedaży. Połączenie ma być 
przyjazne dla klientów i pracowników – zapowia-
dają władze obu banków. Wiadomo już, że no-
wym bankiem pokieruje dotychczasowy prezes 
zarządu Fortis Banku Polska SA i przewodniczący 
Rady Nadzorczej Dominet Banku SA, Alexander 
Paklons.

 W 2007 zysk Polskiego Towarzystwa Ubez-
pieczeń SA wyniósł 11 475 907 zł. 75 proc. zysku 
postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywiden-
dy. Pozostałe 25 proc. zysku bilansowego, czyli 
2 859 205 zł zasili kapitał zapasowy spółki. Zgod-
nie z decyzją WZWZ dywidenda wypłacona ak-
cjonariuszom PTU SA tytułem udziału w zyskach 
za 2007 rok wyniesie 0,26 zł na jedną akcją, czyli 
łącznie 8 587 702 zł.

TRENDY

 Unia Europejska oficjalnie zniosła sankcje wo-
bec Kuby, z nadzieją na demokratyzację wyspy 
– podała Słowenia, która w tym półroczu prze-

wodniczy UE. Sankcje nałożono w 2003 roku, 
po represjach władz Kuby wobec dysydentów. 
Obejmowały m.in. zamrożenie wizyt wysokiego 
szczebla. Zniesienie sankcji uzgodnili na szczycie 
w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych. UE, 
decydując się na ich zniesienie, zastrzegła jednak, 
że za rok ponownie przeanalizuje sytuację na wy-
spie pod kątem przestrzegania praw człowieka.

 Z sondażu Business Centre Club wynika, 
że 31 proc. przedsiębiorstw korzysta z podpi-
su elektronicznego. Firmy mogą wykorzystywać 
e-podpis m.in. do kontaktów z urzędami admi-
nistracji państwowej, do rozliczeń podatkowych, 
a także do przekazywania deklaracji rozliczenio-
wych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ba-
danie przeprowadzono pod koniec maja. Wzięło 
w nim udział ok. 2 tys. przedsiębiorców. Zasto-
sowanie e-podpisu zna 86 proc. badanych firm, 
a 71 proc. uważa, że jest on potrzebny w ich 
działalności gospodarczej.

 Polisy na życie i dożycie sprzedawane w ban-
kach jako alternatywa dla lokat bankowych cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem. Szacu-
je się, że w pierwszych pięciu miesiącach Polacy 
ulokowali w ten sposób około 6 mld zł.

 W Chełmie została uruchomiona pięćdzie-
siąta placówka partnerska GE Money Banku. 
Do końca roku zamierza ona mieć przeszło 130 
punktów działających na zasadzie franczyzy 
w całej Polsce. To znaczący wzrost, biorąc pod 
uwagę, iż w 2007 roku posiadał 6 placówek 
działających w tej formule. Model partnerski 
GE Money Banku to sieć punktów, które w za-
łożeniu mają posiadać taką samą lub bardzo 
zbliżoną ofertę jak oddziały własne banku. 
Również ich wizualizacja ma przypominać pla-
cówki sieci własnej.

 Na grudzień br. zapowiedziano zakończe-
nie pierwszego etapu prac nad wprowadzeniem 
systemu AMRON II. Obecnie  trwają intensywne 
prace nad przebudową systemu. Za dostarcze-
nie, wdrożenie i obsługę AMRON II odpowiada 
firma VSoft SA – dostawca nowoczesnych roz-
wiązań IT dla bankowości i ubezpieczeń. Kolejne 
dwa etapy prac będą skutkować poszerzeniem 
wachlarza usług firmy w oparciu o nowe tech-
nologie – stanie się to już  w przyszłym roku. Na-
zwa firmy, AMRON, w ciągu kilku najbliższych 
lat ma stać się rozpoznawaną marką na rynku 
nieruchomości – nie tylko pośród  przedstawi-
cieli sektora bankowego. 

INFLACJA CPI I JEJ GŁÓWNE SKŁADOWE *

Żródło: GUS; * dynamika r/r w proc.
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SALDO RACHUNKU BIEŻĄCEGO, EKSPORT I IMPORT *

Żródło: NBP; * lewa oś: w mld euro; prawa oś: mln euro
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