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PRZYJACIÓŁ 
POZNASZ W BIEDZIE
Koszty kryzysu bankowego w pań-
stwach UE szacuje się na około 15 
proc. ich produktu krajowego brut-
to. Wojciech Kwaśniak, b. general-
ny inspektor nadzoru bankowego, 
obecnie doradca prezesa NBP oce-
nia, że dla polskiej gospodarki kosz-
ty te wyniosłyby 160–180 mld zł. 
Taką kwotę zaoszczędziliśmy m.in. 
dzięki temu, że, dobrze nadzorowa-
ne w ostatnich latach banki nie po-
dejmowały ryzykownych inwestycji. 

DOPŁATY 
NA KONTACH
ARiMR przekaże w grudniu br. na 
rachunki bankowe dopłaty obsza-
rowe dla około 850 tys. rolników. 
W pierwszej kolejności dopłaty te 
otrzymają gospodarstwa rolne z 89 
powiatów dotkniętych suszą. Wnio-
ski o przyznanie płatności unijnych 
złożyło ponad 1,42 mln rolników.

SUPERBANKI 
Bank Polskiej Spółdzielczości ogłosił 
wyniki rankingu swojego zrzeszenia. 

Spośród 349 uczestników konkursu 
najlepszy okazał się Bank Spółdziel-
czy w Białej Rawskiej. Wśród głów-

nych liderów znalazły się PBS w Sa-
noku, WBS w Jonkowie, BS w Mińsku 
Maz., BS w Łącku i BS w Jarosławiu. 
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PORTFELE PRZED BILANSEM 
Według danych GUS po trzech kwartałach br. sektor bankowy osiągnął 
12,8 mld zł zysku netto, tj. o 20 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaź-
niki rentowności obrotu brutto i netto były niższe (odpowiednio 11,8 
i 9,7 proc. wobec 14,9 i 12,1 proc.). Wynik działalności operacyjnej 
banków wyniósł 15,4 mld zł, z tego na banki komercyjne przypadało 
14,5 mld zł, a na banki spółdzielcze 0,9 mld zł. Dynamika przyrostu 
wartości kredytów dla sektora niefinansowego (30,1 proc.) była bli-
sko dwukrotnie wyższa od dynamiki depozytów (17,6 proc.). Różnica 
między wartością kredytów a depozytów wzrosła do ok. 68 mld zł, 
z 14,6 mld zł rok wcześniej.
Banki komercyjne udzieliły kredytów na kwotę 510,2 mld zł (93,8 proc. 
kredytów ogółem). Znaczną ich część stanowiły kredyty mieszkanio-
we (32,7 proc.). Depozyty osiągnęły wartość 516,9 mld zł, w tym de-
pozyty sektora niefinansowego 461,6 mld zł (89,3 proc.); depozyty 
banków komercyjnych były ponad 10-krotnie wyższe niż banków 
spółdzielczych (471,4 mld zł wobec 45,6 mld zł). 
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STOPY W DÓŁ
Rada Polityki Pieniężnej zmniej-
szyła o 25 pkt. (do 5,75 proc.) ba-
zową stopę procentową. Była to 
pierwsza obniżka stóp od lutego 
2006 r. Zdaniem ekspertów może 
to oznaczać całą serię podobnych 
decyzji RPP, które doprowadzą sto-
py procentowe nawet do poziomu 
4,5 proc. Dla kredytobiorców więk-
sze znaczenie ma jednak poziom 
stóp rynkowych. Rynek oczeku-
je, że za pół roku 3-miesięczny  
WIBOR spadnie do 4,53 proc.
Z barometru kredytowego Expan-
dera wynika, że średnie oprocen-
towanie kredytu w złotych wyno-
si 8,7 proc. (według zestawienia 
na 20 listopada br., kredyt na 300 
tys. zł, 25 proc. wkładu własnego), 
a w szczytowym momencie dla WI-
BOR wynosiło 8,1 proc. Spadek sto-
py WIBOR do 4,53 proc. przełożyłby 
się na obniżenie raty do 2279 zł. 

IV KONGRES 
SPÓŁDZIELCZOŚCI 
…wybrał 100-osobowe Zgromadze-
nie Ogólne i przyjął uchwałę pro-
gramu działania do 2013. W nowych 
władzach znalazło się 9 przedstawi-
cieli BS-ów: Jan Czesak z KBS, Roman 
Dawidowski z BS w Sierakowicach, 
Alfred Domagalski z BS w Kielcach, 
Mieczysław Grodzki z BS w Piasecz-
nie, Jan Grzesiek z BS w Jarocinie, 
Piotr Huzior ze ZRBS im. F. Stefczy-
ka, Zdzisław Siwek z BS w Niemcach, 
Wacław Tomecki z BS w Żorach i Ze-
nona Zalewska z BS w Zambrowie.

PAKIET 
RATUNKOWY   
Zwiększenie dostępności kredytów 
to jeden z celów rządowego pakie-
tu antykryzysowego. Rząd zamie-
rza dokapitalizować Bank Gospo-
darstwa Krajowego kwotą 2 mld zł, 
co pozwoli w 2009 r. uruchomić ok. 
20 mld zł kredytów dla firm. „Plan 
stabilności i rozwoju” przewiduje 
zwiększenie o 40 mld zł państwo-
wych poręczeń i gwarancji zapisa-
nych w ustawie budżetowej. Bank 

Gospodarstwa Krajowego poręczy 
innym bankom pożyczki dla firm 
do wysokości 50 proc. ich wartości. 
Skarb Państwa będzie mógł udzie-
lać gwarancji spłaty przez banki 
kredytu refinansowego zaciągnię-
tego w NBP oraz gwarantowania 
spłaty kredytów płynnościowych 
na rynku międzybankowym. 
Rząd przyśpieszy i ułatwi absorpcję 
funduszy europejskich. W 2009 r. 
chce wykorzystać z tych środków 
nawet 21,4 mld zł zamiast planowa-
nych 16,4 mld zł, wprowadzić zaliczki 
wynoszące od 10 do 15 proc. war-
tości inwestycji. Firmy uruchamia-
jące działalność będą mogły wpisać 
w koszty wszystkie wydatki inwe-
stycyjne w latach 2009–2011 do wy-
sokości 100 tys. euro. Obecnie mogą 
to robić do kwoty 50 tys. euro. 

DYWIDENDA… 
NA AKWIZYCJĘ
Zarząd PKO BP zadeklarował, że 
zamierza wystąpić na walnym zgro-
madzeniu z wnioskiem o wstrzy-
manie wypłaty dywidendy z zysku 
za 2008 r. Minister skarbu państwa 
stwierdził, że ewentualne dokapi-
talizowanie banku będzie służyło 
realizacji konkretnych projektów 
inwestycyjnych, w tym akwizycji. 
PKO BP to jedyna obok BGK insty-
tucja finansowa, w której rząd kon-
troluje ponad 50 proc. akcji.

LOKATA  
NA… JAGUARA
Noble Bank wylosuje nagrodę 
w postaci Jaguara X-type Classic 2,0 
dla osoby, która złoży oszczędności 
na dwa lata. Warunek – kwota nie 
może być niższa niż 10 mln zł. Alior 
Bank kusi depozytem trzyletnim 
w pakiecie z Citroenem C2. Niestety 
na lokacie nie zarobimy wiele, led-
wie 3 proc. w skali roku. Spółdzielcza 
Grupa Bankowa w Poznaniu przy-
gotowała „Lokatę z temperamen-
tem”, w której oferuje SEATA Ibizę. 
Klient SGB, zakładając lokatę, mogą 
też wygrać płytę z płomiennymi ryt-
mami flamenco lub z muzyką z fil-
mu ,,Mamma Mia’’. 

REFINASOWANIE 
DO LAMUSA
Sytuacja osób zainteresowanych 
kupnem auta na kredyt wciąż 
wygląda korzystnie. Niemal wszę-
dzie obok procedury standardo-
wej funkcjonuje też uproszczona, 
w której kredytobiorca nie musi 
dokumentować swoich docho-
dów. Co ciekawe, w kilku instytu-
cjach bez zaświadczenia o zarob-
kach można nawet dostać kredyt 
na 100 procent wartości auta
Praktycznie nie istnieje już rynek 
refinansowania kredytów, bo obec-
nie oferowane są mniej atrakcyjne. 
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Coraz częściej przy zakupie miesz-
kania konieczne jest wykazanie się 
wkładem własnym, a do tego do-
chodzi jeszcze bardzo ostra selekcja 
potencjalnych klientów. 

GBW  
W NOWEJ SZACIE
Gospodarczy Bank Wielkopolski 
SA uruchomił swoją nową centralę 
zlokalizowaną w jednej z prestiżo-
wych dzielnic Poznania. W obiekcie 
tym działa również II oddział GBW. 
W dotychczasowej siedzibie przy ul. 
Mielżyńskiego prowadzą działalność 
dwie placówki operacyjne oraz spółki 
powiązane kapitałowo m.in. Banko-
wy Ośrodek Doradztwa i Edukacji.

SKIMMING 
W RADZIEJOWIE!
Mieszkanka Radziejowa, dokonu-
jąc wypłaty z bankomatu, odkryła, 
że na jej koncie brakuje 5 tys. zł. 
W banku dowiedziała się, że pie-
niądze zostały wypłacone w... Buł-
garii, natomiast ona sama padła 
ofiarą skimmingu. 
W jaki sposób przestępcy wykrada-
ją dane z kart? Montują na czytniku 
w bankomacie (w sklepach, w re-

stauracjach, na stacjach benzyno-
wych) urządzenia nakładkowe do 
kopiowania informacji zapisanych 
na pasku magnetycznym, tzw. 
skimmery. PIN zdobywają, montu-
jąc przy bankomacie mikrokamery 
lub wykorzystując nakładki na kla-
wiaturę, które zapisują w pamięci 
kolejność wybieranych klawiszy. 

DEPOZYTY 
W SKARPECIE?
Według analiz NBP wartość depo-
zytów w październiku br. spadła 
o ponad pół miliarda złotych. Jeżeli 
założymy, że klienci nie likwidowali 
masowo lokat walutowych, to ze 
względu na osłabienie złotego 
w tym miesiącu wartość zdepono-
wanych środków powinna wzros-

nąć o około 4 mld zł. Oznacza to, 
że Polacy wycofali z banków łącz-
nie nawet 4,5 mld zł. Co stało się 
z tymi pieniędzmi? Niewykluczo-
ne, że leżą w „skarpecie”.

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ… 
Z VISĄ

Organizacja Visa promuje płatności 
bezgotówkowe w kampanii „Co-
dzienne zakupy, codzienne nagro-
dy”, w ramach której do 31 grudnia 
br. prowadzona jest wielka loteria. 
Osoba, która chce wygrać nagrody: 
po zapłaceniu kartą Visa może za-
rejestrować transakcję za pośred-
nictwem strony internetowej www.
visa.pl, z pomocą specjalnego „ro-
bota” Gadu-Gadu działającego pod 
numerem 33339, wysyłając SMS czy 
wreszcie poprzez tradycyjny kupon 
papierowy wysyłany pocztą.
Uczestnicy promocji wygrywają 
każdego dnia 500 zł, które otrzy-

KULTURA WEDŁUG ALIOR
Z kapitałem 1,5 miliarda zł i kampanią reklamową pt. „Wyższa Kul-
tura Bankowości”, której ikoną są „bankowcy w melonikach” wszedł 
na polski rynek Alior Bank. Centrala znajduje się w Warszawie, nato-
miast zaplecze techniczne i operacyjne w Krakowie. W pierwszym 
etapie zostanie otwartych 80 placówek bankowych w 10 regionach, 
w 50 największych miastach oraz 8 centrów biznesowych. 
Ocenia się, że jest rekordowa inwestycja na rynku europejskim 
w okresie ostatnich 30 lat. Alior Bank plasuje się wśród 10 najwięk-
szych banków w Polsce. Należy do powstałej w 1938 r. Grupy Carlo 
Tassara, której aktywa w 2007 r. wynosiły ponad 12 mld euro. Nie-
dawno ujawniono, że grupa ma 1,6 mld euro zadłużenia. 
Alior zamierza zdobyć nowych klientów dzięki oryginalnej ofercie 
produktowej. Mogą oni zakładać konta osobiste, za prowadzenie 
których nie będą pobierane opłaty. Posiadaczom trzyletniej lokaty 
„Dochód i Samochód” bank proponuje bezpłatny samochód, tj. po-
krywa koszty leasingu, a po trzech latach umożliwia wykupienie 
auta za odsetki z oszczędności. Minimalna wysokość wpłaty wy-
nosi 182 tys. zł.

Złote myśli
Dwie rzeczy są nieskończone: 
wszechświat i ludzka głupota.
I nie jestem pewien, co do 
wszechświata.
Albert einstein
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mują na przedpłaconej karcie Visa. 
W każdym tygodniu promocji jed-
na z osób wygrywa 5000 zł, na-
tomiast trzy nagrody główne to 
samochody Honda Civic.

KRUS  
DO TRYBUNAŁU?
Business Center Club chce, aby za-
sady funkcjonowania KRUS zbadał 
Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem 
przedsiębiorców rolnicy zarabia-
ją więcej niż mieszkańcy miast. 
Raport BCC ostro skrytykowały 
organizacje rolnicze, które uwa-
żają, że dane o dochodach go-
spodarstw są „wzięte z kosmosu” 
i całkowicie kłamliwe. Organiza-
cja przedsiębiorców wyliczyła, że 
w 2009 r. rolnicze ubezpieczenia 
będą kosztować podatników 17 
miliardów zł. W raporcie BCC na-
pisano, że tzw. dochód rozporzą-
dzalny dla gospodarstw domo-
wych rolników wyniósł 3700 zł 
miesięcznie, a w gospodarstwach 
pracowniczych 3000 zł. Kółka Rol-
nicze uznały raport za prowokację 
i przypomniały, że teraz w czasie 
kryzysu finansowego na świecie 
dużo większe dotacje państwowe 
niż rolnicy biorą na przykład za-
grożone upadłością banki. 
Zdaniem opozycji gospodarstwa 
rolne w Polsce tracą rentowność 
i płynność finansową, a także kon-
kurencyjność na rynku unijnym. 
Spadły ceny produktów rolnych: 
zboża o połowę, mleka o po-

nad 30 proc., owoców i warzyw 
o ponad połowę, niskie są nadal 
ceny trzody chlewnej, natomiast 
wzrosły ceny nawozów, środków 
ochrony roślin, energii i paliw. Rol-
nicy twierdzą, że za późno ogra-
niczono możliwość sprowadzania 
zboża z Ukrainy oraz zmniejszo-
no kwotę cukrową, co wpłynie na 
wzrost cen cukru.

NA SWOIM  
PO NOWEMU
Nowelizacja ustawy o finansowym 
wsparciu rodzin w nabywaniu 
własnego mieszkania zmienia za-
sady oceny ich zdolności kredyto-
wej. Wielu potencjalnych kredyto-
biorców to osoby, których poziom 
dochodów jest dla banków niewy-
starczający, aby móc udzielić kre-
dytu, choćby z dopłatami finanso-
wanymi przez BGK. Stąd wprowa-

dzono rozwiązanie, by bank mógł 
zawrzeć umowę o kredyt prefe-
rencyjny z innymi osobami niż tzw. 
docelowy kredytobiorca. Stroną 
takiej umowy będą mogli być wy-
łącznie zstępni (np. syn), wstępni 
(np. rodzic), a także rodzeństwo, 
ojczym, macocha lub teściowie. 

NOWOCZESNY BANK 
SPÓŁDZIELCZY  
W MILICZU

Bank Spółdzielczy w Miliczu sukce-
sem zakończył trwającą ponad rok 
rozbudowę swojej centrali. Zmo-
dernizowana siedziba banku po-
większyła się dwukrotnie (do około 
1 tys. mkw.) i stanowi dzisiaj najno-
wocześniejszy, prestiżowy obiekt 
biurowy w mieście. Uroczyste ot-
warcie zbiegło się z obchodami 60-
lecia istnienia BS na ziemi milickiej. 
Bank kierowany przez prezes Wan-
dę Wiśniewską w ostatnim dziesię-
cioleciu zwiększył fundusze własne 
14-krotnie (11,5 mln zł), zaś sumę 
bilansową 8-krotnie (146 mln zł)! 
Gratulujemy.

ZMIANA KONTA NIE ZABOLI
Banki zrzeszone w European Banking Industry Committee (EBIC) 
przyjęły kodeks postępowania, w którym zobowiązały się, że od 
listopada 2009 r. będą ułatwiać swoim klientom przenoszenie do 
konkurencji rachunków bankowych. Zdaniem Komisji Europejskiej 
obecnie koszty i konieczność wypełniania sterty formularzy znie-
chęcają klientów do zmiany konta – nawet jeśli w konkurencyjnym 
banku znajdą lepszą ofertę. Tymczasem według badań 56 proc. 
konsumentów, którzy zmienili konto, płaci niższe opłaty i prowizje. 
Zgodnie z przyjętymi zasadami to nowy bank weźmie na siebie cię-
żar przeniesienia rachunku klienta ze starego banku. To on ma się 
skontaktować ze starym bankiem, by przenieść np. zlecenia stałe, 
polecenia zapłaty, spłaty rat kredytów. 
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