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CO ZMIENI MEGAFUZJA? W wyniku
prawdopodobnego połączenia Pekao
i BPH powstanie największy w kraju
bank, którego aktywa przekroczą 113
miliardów złotych! Dla porównania 
– aktywa obecnego bankowego lidera,
PKO BP, wynosiły na koniec 2004 r.
87,9 mld zł. Pekao i BPH mają łącznie
1327 oddziałów i zatrudniają 25 tys.
osób. Według analityków, fuzja zo-
stanie przeprowadzona w latach
2006–2007 i przyniesie 500–600 mln
zł oszczędności, a nowy bank zdystan-
suje PKO BP. Fuzja zagranicznych wła-
ścicieli polskich banków: UniCredito
i HVB pociągnie za sobą zwolnienia
około 10 tys. pracowników, u nas pra-
cę może stracić około 6 tys. osób. Zda-
niem ekspertów, zlikwidowanych zo-
stanie 250 placówek bankowych.

HIPOTECZNE JAK NA DRO˚D˚ACH.
Według ZBP, kredyty mieszkaniowe
dla klientów indywidualnych rosną
niezwykle dynamicznie: w I kwartale
br. ich wartość wyniosła ponad 4 mld
zł. Jest to o 41 proc. więcej niż w okre-
sie poprzednich 12 miesięcy. W tym sa-
mym okresie kredyty gotówkowe
wzrosły o l, 5 mld zł, pożyczyliśmy też
grube setki milionów, korzystając
z kredytów samochodowych i kart kre-
dytowych. Stan zadłużenia z tytułu
udzielonych kredytów mieszkanio-
wych wzrósł o 26 proc. w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy (kwiecień 2004 – ma-
rzec 2005). Z analiz ZBP wynika, że
nasze gospodarstwa domowe są rela-
tywnie nisko zadłużone w bankach
w porównaniu z rodzinami europejski-
mi. Najwięcej kredytów mają Brytyj-
czycy – 9,3 mld euro, Niemcy – 5,9 mld
euro i Francuzi – 4,5 mld euro.

RAPORT O WSI. W najbliższych 20 la-
tach wieś przejdzie „cichą rewolucję”.
Zmieni się właściwie wszystko – rolnic-
two, źródła dochodów, struktura demo-
graficzna, wiejska kultura i życie spo-
łeczne. Tę wizję przedstawił w PAN
zespół znanych naukowców i samorzą-
dowców, powołany z inicjatywy funda-
cji Fundusz Współpracy. Według GUS,
w 2002 r. obszary wiejskie zamieszkiwa-
ło 38,3 proc. ludności Polski. Zdaniem
autorów raportu, w 2025 r. odsetek lud-

ności zamieszkujących obszary wiejskie
w Polsce wzrośnie do 42,6 proc. Rady-
kalnej poprawie ulegnie infrastruktura
techniczna wsi, coraz chętniej będą się
tu osiedlać ludzie starsi, w wieku eme-
rytalnym lub tylko minimalnie młodsi.
Polska wieś stanie się bardziej wielona-
rodowa, bo licznie zjadą do nas farme-
rzy z innych krajów. Zmieni się też struk-
tura dochodów, albowiem ich głównym
źródłem przestanie być rolnictwo. Na-
ukowcy przewidują, że w 2025 r. tylko
4 proc. rodzin żyjących na obszarach
wiejskich będzie utrzymywać się wyłącz-

nie z gospodarstwa. Co pocieszające,
zdaniem ekspertów, przynajmniej
do 2013 r. dochody polskich rolników
będą stale rosły. 

WI¢CEJ WIEDZY NA HEKTAR. Dzięki
zarejestrowaniu gospodarstw w systemie
IACS (Zintegrowany System Zarządza-
nia i Kontroli) okazało się, że tak napraw-
dę jest ich co najwyżej 1,8 mln. Średnia
powierzchnia gospodarstwa oscyluje
w granicach 10 ha, a nawet – odliczając
te najmniejsze (1–3 ha) – 13 ha. Łączny
areał 16, 2 mln ha użytków rolnych sta-
nowi 9,9 proc. powierzchni uprawnej
w krajach UE. Pod względem wielkości
areału rolniczego jesteśmy trzecim kra-
jem w unijnym rankingu, po Francji
i Hiszpanii. Na uwagę zasługuje fakt, że
59 proc. w strukturze polskich gospo-
darstw stanowią gospodarstwa do 5 ha,
ale już prawie 20 proc. to gospodarstwa
powyżej 10 ha. Płatności bezpośrednie
zweryfikowały dane GUS, który poda-
wał, że mamy prawie 2 mln gospo-

darstw. Wnioski o płatności bezpośred-
nie złożyło ponad 1,4 mln rolników. 

BG˚ CHCE SPÓ¸DZIELCÓW. Komisja
Nadzoru Bankowego odstąpiła od żąda-
nia ponownego dokapitalizowania Ban-
ku Gospodarki Żywnościowej S.A. kwo-
tą 500 mln zł, co przewidywał program
naprawczy. Z ubiegłorocznej emisji ak-
cji bank ten zyskał ponad 510 mln zł.
Dzięki emisji i dodatkowemu nabyciu
akcji od banków zrzeszających oraz spół-
dzielczych, holenderska grupa Rabo-
bank objęła 35,3 proc. akcji BGŻ.
BGŻ przyjął nową strategię, zgodnie
z którą chce rosnąć dwukrotnie szybciej
niż rynek. Holendrzy nie ukrywają, że
chcą podwoić swój udział w naszym ryn-
ku, który aktualnie wynosi 4,5 proc. (de-
pozyty). Nie wykluczają też w przyszło-
ści fuzji z innym bankiem średniej
wielkości. BGŻ zakłada rozwój własnej
sieci w miejscowościach liczących między

25 a 150 tys. mieszkańców, planuje
zwiększenie na tych terenach liczby od-
działów o co najmniej 50 do 2008 r. Obec-
nie w sieci banku jest 260 placówek.
Na terenach wiejskich bank ma działać
poprzez sieć agentów i prawdopodobnie
przez sieć BS-ów jednego ze zrzeszeń. 
Koszt uruchomienia jednej średniej wiel-
kości placówki wynosi 400–800 tys. zł,
co oznacza, że na rozwój sieci BGŻ mo-
że wydać do 2008 r. nawet 40 mln zł.
W dużych miastach bank chce specjali-
zować się m.in. w udzielaniu kredytów
hipotecznych. Nowa strategia zakłada
bardziej aktywną rolę Rabobanku, inwe-
stora strategicznego, którego wsparcie
dotyczyć ma m.in. oferty produktowej.
BGŻ rozważa obecnie wejście na giełdę
warszawską dopiero w drugiej połowie
2007 r. W pierwszym kwartale br. jego
zysk netto wyniósł około 60 mln zł.

PODATKOWA BARIERA. Analiza po-
równawcza, przygotowana przez firmę
audytorską Ernst & Young na zlecenie
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MIKRPO˚YCZKI – NASZA SPRAWA
Mi´dzynarodowy Zwiàzek Spó∏dzielczy (ICA) og∏osi∏ przes∏anie „Mikrofinanse to nasza sprawa – Wspó∏pracujemy, by
wydobyç si´ z biedy”. W dokumencie, który powsta∏ w zwiàzku z Mi´dzynarodowym Dniem Spó∏dzielczym, czytamy:
W „Roku mikrokredytu” ustanowionym przez Narody Zjednoczone, podkreÊlamy rol´ spó∏dzielni w zapewnianiu dost´pu
do mikrofinansowania. Spó∏dzielcze podejÊcie do mikrofinansowania jest oparte na wspieraniu samopomocy, która
pozwala zapobiegaç ubóstwu. Spó∏dzielnie kredytowe, ubezpieczeniowe, towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych i banki
spó∏dzielcze pomagajà milionom ludzi zbudowaç pomyÊlnà i stabilnà przysz∏oÊç. 
Spó∏dzielnie oszcz´dnoÊciowo-kredytowe powsta∏y w XIX wieku dzi´ki dzia∏alnoÊci swoich pionierów, takich jak Friedrich
Raiffeisen i Herman Schulze-Delitzsch, walczàcym z biedà oraz zad∏u˝eniem rzemieÊlników i ch∏opów w miastach
i na wsi. Dzisiaj si´ rozwijajà, dostosowujàc si´ do ró˝nych warunków socjo-ekonomicznych. Niektóre grupy banków
spó∏dzielczych sta∏y si´ pot´˝nymi instytucjami finansowymi. Banki te sà cz´sto jedynà instytucjà finansowà o szerokiej
sieci placówek, do których ∏atwy dost´p majà drobni klienci. Instytucje mikrofinansowania zarzàdzane na zasadach
spó∏dzielczych umo˝liwiajà ludziom ubogim wspólne gromadzenie kapita∏ów, które mogà pos∏u˝yç do inwestycji,
tworzenia miejsc pracy zapewniajàcych stabilnà przysz∏oÊç. 
Âwiatowy Zwiàzek Spó∏dzielczoÊci powsta∏ w 1895 r. Zrzesza 222 organizacje ró˝nych typów (spó∏dzielnie rolne,
bankowe, rybackie, mieszkaniowe, turystyczne, spo˝ywców i pracy) z 89 krajów, które dzia∏ajà na rzecz 800 mln
klientów. 



Związku Banków Polskich, wskazuje, że
obowiązujące u nas rozwiązania w za-
kresie opodatkowania rezerw celowych
i podatkowego traktowania strat
na sprzedaży wierzytelności bankowych
są jednymi z najmniej korzystnych dla
banków spośród wszystkich krajów Unii
Europejskiej.

UNIJNE DOTACJE. Zintegrowany Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Regionalne-
go, w ramach którego udzielane są dota-
cje dla mikroprzedsiębiorstw, ułatwia
dostęp do inwestycji w początkowym
okresie istnienia firmy (funkcjonującej nie
dłużej niż 36 miesięcy przed złożeniem
wniosku o dotację). Dofinansowaniem
objęte są usługi doradcze i projekty inwe-
stycyjne związane z podnoszeniem inno-
wacyjności przedsiębiorstwa. Wsparcie
na ten cel w latach 2004–2006 wynosi po-
nad 75,3 mln euro, w tym ze środków UE
– ok. 56,5 mln euro. Dotychczas wnioski
o dotację złożyło ok. 3.350 przedsiębior-
ców, na kwotę ponad 210 mln zł, do koń-
ca kwietnia 2005 r. zatwierdzono 421 pro-
jektów na kwotę ponad 26 mln zł. 

PRZEDSI¢BIORCA MA G¸OS.Z raportu
Ministerstwa Gospodarki wynika, iż płyn-
ność finansowa polskich przedsiębiorstw
poprawia się systematycznie oddwóch lat.
Poprawa ta dotyczy szczególnie regulowa-
nia zobowiązań kredytowych. Wsferze ob-
sługi zobowiązań pozabankowych ob-
serwuje się pewne jej spowolnienie.
WIVkwartale 2004 r. owystępowaniu za-
burzeń płynności finansowej informowa-
ło łącznie ok. 34 proc. ankietowanych ma-
łych firm. Często wykorzystywanym
źródłem ich finansowania jest kredyt ku-
piecki: 94 proc. badanych przedsiębiorców
zadeklarowało, że udziela takiego kredy-

tu swoim kontrahentom. Najczęściej sto-
sowane terminy płatności to 21–30 dni
oraz 14 dni, które oferuje odpowiednio 
39 proc. oraz 28 proc. ankietowanych. Je-
dynie 5 proc. respondentów odracza płat-
ność tylko stałym i sprawdzonym klien-
tom. Tylko 11 proc. korzysta z raportów
wywiadowni gospodarczych, 19 proc. sto-
suje zaliczki, weksle, wizyty u kontra-
hentów lub wymaga 50 proc. wpłaty go-
tówkowej, a 11 proc. ubezpiecza swoje
należności. Duże przedsiębiorstwa odno-
towują każdego miesiąca średnio nawet
130 niesolidnych dłużników. 97 proc. ma-
łych iśrednich przedsiębiorstw naco dzień
spotyka się z problemem opóźnionych na-
leżności, a31 proc. wykazuje, iż ponadpo-
łowę ich portfela stanowią należności nie
zapłacone w terminie.
Badania agencji B. P. S. Consultants Po-
land, wskazują, że odsetek małych firm
korzystających z kredytów bankowych
wynosi zaledwie kilka procent. Najczę-
ściej mikrofirmy wykorzystują kredyt
w rachunku bieżącym oraz kredyt obro-
towy. Niski stopień ich kredytowania wy-
nika z jednej strony z braku skłonności
do inwestowania, z drugiej zaś z tego, że
mimo deklarowanego często przez ban-
kowców przyjaznego nastawienia – ma-
ją utrudniony dostęp do kredytów. Mi-
krofirmy nie dysponują najczęściej
odpowiednim zabezpieczeniem oraz hi-
storią kredytową. Badania ankietowe po-
kazują, że blisko co czwarty przedsiębior-
ca sektora MSP, który stara się o kredyt,
spotyka się z odmową banku.

POMOST DO KAPITA¸U. Bank Gospo-
darstwa Krajowego, dysponując środ-
kami Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych, w 2004 r. wykupił udzia-
ły sześciu funduszy doręczeniowych re-

gionalnych i sześciu funduszy lokalnych,
za kwotę 19,6 mln zł. Obecnie posiada
blisko połowę kapitału tych instytucji.
Źródłem dofinansowania działających
lokalnie funduszy poręczeniowych i po-
życzkowych są też środki ze sprzedaży
tzw. resztówek Skarbu Państwa (ok. 
9 mln zł w 2004 r.), oszczędności PARP
(ok. 4,5 mln zł) i dotacje z programu
Phare 2002 (2,1 mln euro).

RACHUNKI ELEKTRONICZNE. Nowe-
lizacja Ordynacji podatkowej umożliwi
Ministerstwu Finansów zbudowanie ba-
zy danych o rachunkach związanych
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. Banki oraz spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe będą zobo-
wiązane do sporządzenia i przekazania
ministrowi finansów w formie doku-
mentu elektronicznego jednorazowej
o nich informacji. Resort finansów
chciał, by przesłać ją w terminie do
30 czerwca br., ale ostatecznie uległ su-
gestiom posłów i zgodził się na termin
31 grudnia 2005 r.

COMP RZESZÓW… NAGRODZONY.
COMP Rzeszów S.A. został uhonorowa-
ny Złotym Procesorem Teleinfo 2005
w kategorii Firma Roku. Oprócz COMP
Rzeszów S.A. nominowane do nagrody
były firmy: Softbank S.A. oraz Onet. pl.
W składzie Kapituły konkursu są przed-
stawiciele dwunastu najlepiej zinforma-
tyzowanych przedsiębiorstw i instytucji
w Polsce. Miło nam też poinformować,
że produkt SofiStar, słowackiego partne-
ra COMP Rzeszów – ASSET Soft, według
Microsoft, okazał się najlepszym rozwią-
zaniem dla sektora finansów, bankowo-
ści i ubezpieczeń, zdobywając nagrodę
„Microsoft Industry Awards 2005”. ■
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