
Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Marszałek Sejmu Bronisław Komorow-
ski chce powierzyć stanowisko prezesa 
Narodowego Banku Polskiego Markowi 
Belce. Jego zdaniem jest to działanie sta-
bilizujące NBP. To nie jest kandydatura 
partyjna. Ale musi być akcentowane, że 
na czele NBP stoi osoba pozostająca trochę 
poza polityką. Były premier i były minister 
finansów jest gotowy podjąć się kierowa-
nia Narodowym Bankiem Polskim. Marek 
Belka w styczniu 2009 r. został dyrekto-
rem Departamentu Europejskiego Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego. 
Pełnił tę funkcję do maja tego roku.

W pierwszym kwartale 2010 r. PKB wzrósł 
o 3 proc. r./r., i 0,3 pkt. proc. poniżej zrewido-
wanych danych za ostatni kwartał minio-
nego roku. Nieznaczne obniżenie się tempa 
wzrostu PKB w porównaniu z poprzednim 
kwartałem wynika z głębokiego (-12,4 proc. 
r./r.) spadku inwestycji, związanego z wyjąt-
kowo srogą zimą. Zdecydowanie korzyst-
niej, kształtował się wzrost konsumpcji pry-
watnej, który przyspieszył do 2,2 proc. r./r. 
z 1,7 proc. kwartał wcześniej.

14 czerwca dane milionów dłużników 
mogą trafić do biur informacji gospo-
darczej. Od tego dnia obowiązuje nowa 
ustawa regulująca działalność BIG-ów. 
Według nowych zasad praktycznie każ-
dy wierzyciel będzie mógł dopisać do 
BIG informacje o zaległościach pienięż-
nych swoich dłużników, wynikających 
z jakiegokolwiek tytułu prawnego. Du-
żym krokiem naprzód jest umożliwienie 
BIG-om wymiany danych z ich odpo-
wiednikami, tj. rejestrami informacji 
gospodarczych z państw członkowskich 
Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego – tzw. transgra-
niczna wymiana danych.

Zysk netto sektora bankowego w I kwar-
tale 2010 r. wyniósł 2,53 mld zł, czyli 
był o 18,6 proc. wyższy niż w I kwartale 
2009 r. – poinformowała w raporcie Komi-
sja Nadzoru Finansowego. Wynik działal-
ności bankowej wzrósł w I kwartale 2010 r. 
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o 5,5 proc. do 12,62 mld zł. Wynik z tytu-
łu odsetek w I kwartale 2010 r. wyniósł 
7,21 mld zł, rosnąc r./r. o 14,8 proc. Odpi-
sy aktualizujące z tytułu utraty wartości 
wyniosły w I kwartale 2010 r. 2,79 mld zł, 
podczas gdy w I kwartale 2009 r. 2,7 mld 
zł. Współczynnik wypłacalności sekto-
ra na koniec I kwartału 2010 r. wynosił 
14,1 proc.

PRODUKTY
Usługi w polskiej sieci chce zacząć świad-
czyć Raiffeisen International Direct Bank. 
Spółka nie będzie jednak tworzyć nowe-
go podmiotu na polskim rynku, a jedynie 
działać z wykorzystaniem prawa unijne-
go. Głównym celem austriackiego banku 
jest pozyskiwanie depozytów i skoncen-
trowanie się na pozyskiwaniu wykształ-
conych młodych ludzi, którzy mieszkają 
w miastach, a nie chcą odwiedzać placó-
wek bankowych.

Meritum Bank, jako pierwszy w Polsce, 
umożliwił klientom szybkie uzyskanie 
raportu o ich historii kredytowej zgroma-
dzonej w Biurze Informacji Kredytowej. 
Z usługi może skorzystać każdy klient 
posiadający MeritumKonto Zarabiające 
z dostępem do systemu bankowości elek-
tronicznej. Raport BIK dostępny nawet 
w kilka minut to ogromne ułatwienie dla 
każdego, kto myśli o zaciągnięciu kredytu. 
Do tej pory uzyskanie raportu wymagało 
osobistej wizyty w BIK lub wysłania pocztą 
korespondencji papierowej.

TRANSAKCJE
First Data wdrożyła usługę Web Data Ac-
cess eXchange (WDX), dzięki której klienci 
Raiffeisen Bank Polska SA będą mogli ko-
rzystać z wielu usług bankowych w trybie 
on-line. Klienci banku będą mogli m.in. 
sprawdzić dostępne środki na karcie kredy-
towej, otrzymać informacje o historii i au-
toryzacji transakcji czy dokonać aktywacji 
karty za pośrednictwem internetu lub tele-
fonu komórkowego.

eCard zamierza zrestrukturyzować te 
obszary działalności, które nie wpisują się 
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Trwa szacowanie strat po tragicznej 
powodzi. W tle tego dramatu śledzi-

liśmy wyjątkowo bezbarwną kampanię 
wyborczą. Ta smutna codzienność 
przysłoniła nam wciąż dobre wyniki 
gospodarcze. Przy mało optymistycz-
nej rzeczywistości można uznać to za 
zwiastun nadziei... Sektor bankowy 
budzi się z długiego letargu, ale złoty 
wszedł w cień wahań słabego euro. 
Kłopoty krajów śródziemnomorskich są 
sygnałem ostrzegawczym dla polskich 
elit polityczno-gospodarczych. Bez wąt-
pienia wnioski z walki o wiarygodność 
europejskiej wspólnej waluty wpłyną 
na politykę gospodarczą. Gdy opadną 
wszystkie wyborcze emocje, warto pa-
miętać o tym, że „zieloną wyspę” może 
pochłonąć śródziemnomorski żywioł. 
Początek lata to także święto „Miesięcz-
nika Finansowego BANK”. Jak co roku, 
koniec czerwca to czas publikacji rankin-
gu „50 największych banków w Polsce”. 
Wszystkim wyróżnionym w jubileuszo-
wej, piętnastej już edycji – składamy 
najserdeczniejsze gratulacje. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku sektor 
bankowy rozwinie w pełni skrzydła, 
a spokój na rynkach finansowych będzie 
wspierał proces umacniania gospodarki. 
Wszystkim życzymy powrotu do bardziej 
przewidywalnej rzeczywistości, która 
znacznie ułatwia pokonywanie kolejnych, 
strategicznych i ambitnych wyzwań.
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