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Nie(spodziewana) 
dymisja ministra 

Grzegorza Kołodki wywo
łała oczywiście  bo wywo
łać musiała  szereg speku
lacji na temat przyszłego 
kursu gospodarczego rzą
du. Kołodko „spękał”, to 
pewne, ale czy to oznacza, 
że automatycznie będzie 
realizowany bez żadnych 

zmian program gospodarczy ministra 
Hausnera? Nie. Również ten program 
nie jest  jak na razie  dostatecznie rady
kalny i dopasowany do naszych realiów 
gospodarczych, żeby stać się kołem zama
chowym gospodarki. Wymaga nie tyle 
retuszów, ulepszeń, co przepracowania 
na nowo. Na pewno pomysł wprowadze
nia podatku liniowego, wzorem np. Sło
wacji, Rosji czy Estonii, jest pomysłem 
dobrym. Pytanie tylko, ile powinien ten 
podatek wynosić, żeby budżet wytrzy
mał? 17 proc.? A może 21 proc. czy 24 
proc.? A przede wszystkim, kiedy SLD 
wreszcie znajdzie siłę polityczną, żeby 
się zdecydować na jego wprowadzenie? 
Oczywiście, myślący kategoriami bizne
sowymi ludzie wiedzą, że operowanie 
tylko stopą podatku to jeszcze za mało, 
żeby dać nowe tchnienie gospodarce. 
Ta bowiem znalazła się niewątpliwie na 
niebezpiecznym zakręcie. Na naszym 
własnym podwórku potrzebne są zde
cydowane działania. Iluzją jest wierzyć, 
że nasze problemy rozwiąże za nas UE. 
Już dziś rząd i inne decyzyjne gremia 
powinny wyznaczyć kurs gospodarczy, 
który nie tylko będzie miał ręce i nogi, 
ale potem będzie konsekwentnie realizo
wany. Na szczęście gospodarka ma „swój 
rozum” i działa w dużym stopniu nieza
leżnie od decyzji prominentów. Niejako 
swoim życiem żyje także sektor finanso
wy, w tym sektor bankowy, borykając 
się z problemami dnia codziennego, ale 
i przygotowując się do obsługi środków 
unijnych.
W czerwcowym numerze BANKu znaj
dziecie Państwo m.in. wywiady z osobami 
odpowiedzialnymi za ważne sektory bizne
su, mającymi przy tym szerokie spojrzenie 
na to, co dzieje się w gospodarce. Jak zwy
kle publikujemy artykuły na temat unor
mowań prawnych dotyczących sektora 
bankowego (Chróścicki, Pietrzak), a także 
technologii informatycznych użytecznych 
dla sektora (Korabiewski, Kowalczyk). 
Sporo materiałów z „Praktyki bankowej”. 
A także nowa sekcja w ramach działu „Stre
fa VIP”  „Garaż otwarty”. Miłej lektury! 
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Magazyn	 Komentarz

Wydarzenia
Banki 
■ Nordea Bank Polska po fuzji z ban
kiem LG Petro będzie funkcjonował z 
podziałem na trzy centra biznesowe: w 
Łodzi, Warszawie i Trójmieście, gdzie (w 
Gdyni) pozostanie jego siedziba. Centra te 
będą integralnymi częściami połączonego 
banku, odpowiedzialnymi za poszczegól
ne piony: centrum produkcji w Łodzi zaj
mować się będzie rozwojem produktów 
hipotecznych, organizacją produktów 
Habitat, operacjami i weryfikacją kredyto
wą; jednostki organizacyjne w Trójmieście 
będą odpowiedzialne za rozwój produk
tów i usług bankowych; w gestii jednostek 
warszawskich, w tym Departamentu 
Bankowości Skandynawskiej, pozostaną 
kontakty i budowanie relacji z głównymi 
klientami korporacyjnymi.
■ NBP jest zwolennikiem szybkiego 
przystąpienia Polski do strefy euro. W 
przeciwnym razie  jak podkreślił wice
prezes Andrzej Bratkowski  może nam 
grozić kryzys walutowy.

■  MultiBank uruchomił w Białymsto
ku kolejne Centrum Usług Finansowych. 
Wyposażone jest ono w strefę całodobo
wą umożliwiającą dostęp do multilinii, 
web kiosku, bankomantu i wrzutni depo
zytowej.

Fundusze i ubezpieczenia 
■  Credit Suisse Life & Pensions TUn˚ 
otrzymało tytuł Lidera Rynku dla najlep
szego towarzystwa ubezpieczeń na życie 
w Polsce. Jego produkty ubezpieczenie 
Dobry Start zostało uznane za najlepsze 
w Polsce ubezpieczenie zaopatrzenia 
dzieci, natomiast Trafna Decyzja  za naj
lepsze grupowe ubezpieczenie na życie 
z funduszem dla małych firm. Konkurs 
„Lider Rynku” zorganizowany został już 

po raz piąty, a tytuł Lidera Rynku przyzna
wany jest w dwóch kategoriach: najlepsza 
firma i najlepszy produkt. Liderzy Rynku 
wyłaniani są przez grono ekspertów spo
śród konkurencyjnych zgłoszeń.

Firmy i gospodarka
■ Prokom Software (wspólnie z dwoma 
partnerami finansowymi: czeskosłowac
ką grupą J&T oraz holenderską grupą 
Middle Europe Investment) złożył ofertę 
w przetargu na przejęcie 96,52 proc. akcji 
jednej z największych w Czechach firm 
informatycznych PVT. Jej akcjonariusze 
mają nadzieję na uzyskanie ze sprzedaży 
2 mld koron (ok. 70 mln USD). Przychody 
PVT w 2002 r. wyniosły 3,1 mld koron (ok. 
431 mln zł), a zysk netto 126,2 mln koron 
(17,3 mln zł).

Nowe produkty
Banki 
■ Volkswagen Bank direct zaoferował 
średnim i dużym przedsiębiorstwom 
nowy produkt Biznesbanking, rozwią
zanie klasy corporate banking. Jest to 
zaawansowany system zarządzania 
rachunkiem bieżącym Plus Konto Biz
nes. Umożliwia on dostęp do rachunku 
poprzez sieć internetową i pozwala m.in. 
na zarządzanie wieloma operacjami 
jednocześnie, elastyczną konfigurację 
uprawnień dla poszczególnych pracowni
ków i integrację z dowolnym systemem 
księgowofinansowym funkcjonującym 
w firmie. Biznesbanking jest oparty na 
najnowocześniejszych rozwiązaniach z 
zakresu bezpieczeństwa. Wszystkie ope
racje na rachunku są autoryzowane w 
technologii podpisu elektronicznego za 
pomocą kart mikroprocesorowych.
■ Bank Millennium wprowadził dla 
posiadaczy kart kredytowych Visa Presti
ge usługę cashback. Program pozwala 
na uzyskanie zwrotu w wysokości przekra
czającej nawet 3 tys. zł. Do programu jest 
włączony każdy klient posiadający kartę 
Visa Prestige. Rachunek karty po roku od 
wejścia do programu zostanie zasilony 
kwotą cashback, zależną od zakumulo
wanej rocznej sumy wydatków.
■ Kredyt Bank od 1 czerwca oferuje 
karty kredytowe VISA Classic i VISA Gold 
z mikroprocesorem. To pierwsze takie kar
ty w kraju. Karty mają także pasek magne
tyczny, aby zachować ich dotychczasowe 
właściwości. Ponadto mają najdłuższy ofe

● inflacja nie wi´ksza ni˝ 1,5 pkt proc. powy
˝ej Êredniej dla trzech krajów UE, w których 
jest ona najni˝sza;
● d∏ugoterminowe stopy procentowe wy˝
sze o nie wi´cej ni˝ 2 pkt proc. od Êredniej 
trzech krajów UE o najni˝szej inflacji;
● deficyt bud˝etowy nie wy˝szy ni̋  3 proc. PKB;
● d∏ug publiczny nie wy˝szy ni̋  60 proc. PKB;
● stabilny kurs walutowy w ciàgu ostatnich 
dwóch lat.

Kryteria, po spe∏nieniu których mo˝na przyjàç 
wspólnà walut´:



rowany grace days  56 dni. Użytkownik 
sam może sterować oprocentowaniem 
zadłużenia  im więcej kupuje przy użyciu 
karty, tym niższe odsetki bank mu nalicza. 
Kartę kredytową można otrzymać nawet 
gratis, jeśli klient skorzysta z wymiany kar
ty chargowej na kredytową. Poza akcjami 
promocyjnymi, kredytowa VISA Classic 
kosztuje rocznie 75 zł, a VISA Gold  150 
zł. Obecnie w Polsce jedynie ok. 30 proc. 
wszystkich terminali POS jest przystosowa
nych do czytania kart chipowych.

Fundusze i ubezpieczenia
■ Skarbiec TFI uzyskał zezwolenie 
KPWiG na utworzenie nowego funduszu 
zamkniętego  Sezam IV. Będzie on specja
listycznym funduszem, przeznaczonym 
dla inwestorów instytucjonalnych. Cer
tyfikaty nie będą przedmiotem obrotu 
publicznego. Minimalna kwota emisji 
wynosi 10 mln zł, maksymalna  30 mln 
zł.
■ ING Nationale-Nederlanden TUnŻ 
oraz ING Towarzystwo Funduszy Inwe
stycyjnych wprowadzają wspólny Pro
gram Systematycznego Inwestowania 
„Emerytura z Lwem”. Jest to pierwszy 
na polskim rynku program emerytalny 
oparty całkowicie na inwestowaniu w 
fundusz inwestycyjny i dostępny wyłącz
nie za pośrednictwem agentów ubezpie
czeniowych. Bazuje na istniejącym już 
ING Funduszu Inwestycyjnym Otwar
tym Stabilnego Wzrostu Emerytura 
Plus, który ma optymalną strukturę do 
oszczędzania długoterminowego i jed
nostkach typu C. Klient deklaruje wyso
kość miesięcznej składki (min. 150 zł, 
maks. 1000 zł), którą zobowiązuje się 
opłacać przez okres 5 lat. Istnieje także 
możliwość opłacenia składki z góry za 
część lub cały okres trwania programu. 
Opłata dystrybucyjna pobierana jest jed
norazowo w momencie przystąpienia 
do programu. Po piątym roku klientom 
regularnie płacącym składki przysługu
je możliwość dodatkowego nabycia jed
nostek funduszu zwolnionych z opłaty 
manipulacyjnej (za kwotę nie większą 
niż 61 x wysokość składki).
■ Commercial Union Polska TUO roz
szerzyło ofertę o ubezpieczenie „Partner 
w podróży” dla osób wyjeżdżających za 
granicę prywatnie i służbowo. Zawierana 
na rok umowa obejmuje ubezpieczenie 
kosztów leczenia za granicą, ubezpiecze
nie bagażu podróżnego, odpowiedzialno
ści cywilnej oraz usługi assistance. Klienci 
otrzymują podręczną kartę identyfikacyj
ną z numerem centrum alarmowego, pod 
który mogą w razie potrzeby dzwonić w 
celu uzyskania pomocy. Klienci mają 
możliwość wyboru jednego z czterech 
wariantów zakresu i wysokości ochro

ny  dwa warianty przeznaczone są dla 
osób podróżujących po Europie i krajach 
basenu Morza Śródziemnego, zaś dwa 
pozostałe  dla podróżujących po całym 
świecie. Klient może zostać dodatkowo 
objęty ubezpieczeniem następstw nie
szczęśliwych wypadków.

Umowy i transakcje
■ BPH PBK podpisał z Kreditanstalt 
fur Wiederaufbau umowę o finanso
waniu kredytów dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Niemiecki bank udo
stępni linię kredytową w wysokości 25 
mln euro. Z kredytu będą mogły korzy
stać firmy, które będą chciały wykorzy
stać środki pomocowe z Unii Europej
skiej w ramach wspierania programu 
lokalnych instytucji finansowych z kra
jów kandydujących. BPH PBK chce osią
gnąć 10proc. udział w rynku małych i 
średnich firm.
■ BRE Bank i Indykpol podpisały 
aneks do umowy o kredyt odnawialny w 
wysokości 4 mln zł. Tym samym termin 
spłaty zadłużenia został przedłużony o 
trzy lata, do kwietnia 2006 r.
■ Bank Zachodni WBK  zawarł 
dwie umowy kredytowe z Zakładami 
Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. 
Wypychlewicz we Włoszczowie. Pierw
sza to umowa o kredyt inwestycyjny w 
wysokości 2 mln zł, druga  o kredyt w 
rachunku bieżącym o wartości jednego 
mln zł. Oba kredyty są oprocentowane 
według zmiennej stawki WIBOR dla 
jednomiesięcznych depozytów mię
dzybankowych, powiększonej o 1 pkt 
procentowy. Termin spłaty kredytu 
inwestycyjnego  koniec marca 2005 r., 
kredytu w rachunku bieżącym  począ
tek marca 2004 r.
■ Kredyt Bank kupił 600 tys. akcji 
Huty Szkła Gospodarczego Irena. W efek
cie bank ma 1 010 960 akcji huty, co sta
nowi 16,21 proc. kapitału zakładowego i 
daje tyleż głosów na walnym zgromadze
niu spółki.

Firmy i gospodarka
■ GTech Holdings Corporation kupił 
PolCard, największą na polskim rynku 
firmę zajmującą się obsługą transakcji 
realizowanych z wykorzystaniem kart 
kredytowych i debetowych. GTech objął 
pakiet kontrolny 62,8 proc. akcji firmy. 
Właścicielem 36,9 proc. akcji są dwa 
fundusze inwestycyjne, Innova/98 i Inno
va/3, którym doradza Innova Capital Sp. 
z o.o., firma zajmująca się doradztwem 
w zakresie prywatnych inwestycji kapita
łowych. Pozostałe 0,3 proc. akcji posiada 
Związek Banków Polskich, jeden z pier
wotnych właścicieli spółki. Umowa prze
jęcia weszła w życie 29 maja 2003 r.

Wyniki finansowe
Banki 
■ Agencja Fitch Polska poinformowa
ła, że na koniec I kwartału rynek pozarzą
dowych instrumentów dłużnych miał war
tość 20,1 mld zł. Wartość wyemitowanych 
papierów wzrosła o 1,7 proc. w porów
naniu z końcem ub.r. Spadła natomiast 
liczba emitentów z 272 do 248. Pojawiły 
się cztery nowe emisje: Agencji Rozwoju 
Przemysłu, BZ WBK, Finanse&Leasing, 
PPWK oraz PBK Inwestycje. Na rynku 
pojawiło się 10 nowych programów krót
koterminowych papierów dłużnych. Ich 
organizowaniem i sprzedażą zajmuje się 
21 podmiotów. Trzy czwarte rynku opano
wało pięć banków: Handlowy, BRE Bank, 
Pekao, ING BSK oraz PKO BP.

Ratingi
Banki 
■ Agencja ratingowa Moody’s obni
żyła rating siły finansowej Banku Mil
lennium do D z D oraz podwyższyła 
perspektywę ratingu siły finansowej dla 
BPH PBK i PKO BP do pozytywnej ze sta
bilnej. Rating dla depozytów Banku Mil
lennium pozostał na poziomie A3/P1 
z perspektywą stabilną. W przypadku 
PKO BP, wyniki pierwszego kwartału 
wskazują na „kontynuację silnych okre
sowych trendów w zyskach”. Zysk netto 
PKO BP w I kwartale tego roku wzrósł do 
330,4 mln zł z 264,9 mln zł w I kwartale 
2002 r. Rating depozytów A2/P1 banku 
PKO BP oraz rating depozytów Baa1/P
2 banku BPH PBK pozostał bez zmian, z 
perspektywą stabilną. Agencja podała, 
że rating depozytów Baa1/P2 banku 
BPH PBK oparty jest na właścicielu BPH 
PBK, czyli HVB Group, która ma 71,19 
proc. akcji BPH PBK. Zysk netto grupy 
BPH PBK wzrósł w I kwartale tego roku 
do 104,26 mln zł, z 58,27 mln zł w ana
logicznym okresie 2002 r., a zysk banku 
BPH PBH do 100,3 mln zł, z 54,4 mln zł 
w I kwartale 2002 r.

Zagranica
■ Visa International  Region CEMEA 
(obejmujący Europę Środkową i Wschod
nią, Bliski Wschód i Afrykę) podpisała 
wielomilionowy kontrakt na budowę 
specjalnie zaprojektowanej, wyspecjali
zowanej sieci Internet Protocol (IP) do 
obsługi transakcji zawieranych kartami 
Visa. Pięcioletni kontrakt o wartości 
ponad 60 mln euro powierzony został 
firmie British Telecom.

Opracowana na podstawie doniesieƒ  
agencyjnych oraz prasowych
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