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Długi narodowe
Problemy Eurolandu oraz Ameryki są tak wielkie, że ani prestiżowe 
think tanki, ani globalne instytucje finansowe nie mają recepty na 
uzdrowienie stanu ich budżetów. Co gorsza nie mają także pomysłu 
na uspokojenie nastrojów na światowych giełdach. Banki ze strefy 
euro, bojąc się o swoje bilanse, cichaczem pozbywają się greckich 
obligacji, choć nadal werbalnie wspierają plany ratunkowe dla Aten. 
A Pekin otwarcie poucza Waszyngton, aby uzdrowił swoje finanse, 
bo inaczej zrezygnuje z dolara jako waluty rezerwowej. 
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Finansowe zagadki  
11 września 2001 

Według raportów Bundesbanku 
są jednoznaczne dowody, że 
przed atakiem na WTC miały 

miejsce nielegalne, spekulacyjne 
operacje z kategorii inside 

trading na opcjach akcji firm 
lotniczych.





FINANSOWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI 
EUROPEJSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW. 

POLSKIE DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NA TLE EUROPY. 

24–25.10.2011r.  WARSZAWA
Serdecznie zapraszamy!

IX FORUM 2011KORPORACYJNE

Organizatorzy

więcej na: www.forumkorporacyjne.pl
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Kronika  6–7
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2011 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy Polska zdąży wejść do strefy euro?
Zastanawiają się: Krzysztof Kluza – dyrektor 
BGK i adiunkt SGH, Czesław Lipiński – zastępca 
dyrektora Departamentu Kontroli Finansowej Nordea 
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Czas decyzji  18–24 
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Czas nowych regulacji  
w bankowości  10–12
Z Mieczysławem Groszkiem, wiceprezesem ZBP 
rozmawia Andrzej Ratajczyk 

europejski sektor bankowy  
ma się całkiem nieźle  14
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z dr. Andrzejem Raczko członkiem zarządu NBP 
rozmawia Grzegorz Brudziński  
„Bardzo chciałbym, żeby obecny kryzys nie odwrócił naszej uwagi od dyskusji na 
temat korzyści i ryzyk związanych z wejściem do strefy euro. Korzyści z uczestnictwa 
w strefie powrócą z normalizacją na rynkach finansowych”.

oklapła ameryka, znerwicowana europa  58–59 
Jerzy Szygiel   
Należy zastanowić się nad przyszłością dolara amerykańskiego, a ustanowienie nowej, 
stabilnej i pewnej waluty międzynarodowej może być zabezpieczeniem przed katastrofą 
sprowokowaną przez jeden kraj. 

zrzutka na Helladę  60–61
Jarosław Jezierski   
Przed głosowaniem nad pakietem oszczędności w ateńskim parlamencie wiele banków 
ze strefy euro (szczególnie z Niemiec i Francji) cichaczem pozbywało się greckich 
papierów wartościowych. Robiły to mimo obietnic złożonych wiosną 2010 r.

kolejne państwo w kolejce  62–63
Piotr Skoneczny   
Portugalia potrzebuje rewolucyjnej wręcz zmiany. Zarówno działania zmierzające do 
konsolidacji fiskalnej, jak i ograniczenie importu powinny być wprowadzone jak najszybciej.
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Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
JP Morgan obniżył prognozy PKB dla Eu-
ropy Centralnej, w tym i Polski, w reakcji na 
wcześniejszą korektę ocen globalnej gospo-
darki. Dla Polski zakłada wzrost 3,8 proc. 
w br. i 3,0 proc. w 2012 r. wobec 4 proc. 
i 3,4 proc. wcześniej. Bank sądzi, że śred-
nia wzrostu gospodarki obniży się z 4 proc. 
w pierwszym półroczu 2011 r. do 2,5 proc. 
w drugim. Polski PKB w II kw. wzrósł 
o 4,3 proc. – podał GUS.

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w lipcu 
2011 r. w ujęciu rocznym 3,6 proc., wobec 
3,7 proc. w czerwcu – podał Eurostat. Infla-
cja w strefie euro wyniosła natomiast w uję-
ciu r./r. 2,5 proc. Transfery środków Unii 
Europejskiej do Polski wyniosły w lipcu 
2011 r. 1196 mld euro. Z tego transfery bie-
żące wyniosły 375,8 mln euro, a kapitałowe 
820,2 mln euro. Polska wpłaciła do budżetu 
UE w lipcu 289,19 mln euro.

Amerykańska agencja ratingowa Standard 
& Poor’s obniżyła ranking wiarygodności 
kredytowej rządu USA z maksymalnej oce-
ny AAA do AA+. Po raz pierwszy w histo-
rii agencja ratingowa zdegradowała w ten 
sposób obligacje skarbowe USA. Obniżony 
o jeden stopień rating oznacza ewentual-
ność podwyższenia procentów od kredytów 
hipotecznych i innych pożyczek związanych 
z notowaniami obligacji skarbowych. We-
dług niektórych szacunków koszty obsługi 
długu USA mogą wzrosnąć o 100 mld do-
larów rocznie.

TRANSAKCJE
Komisja Nadzoru Finansowego wyra-
ziła zgodę na przekształcenie Polbanku 
z oddziału instytucji kredytowej w pol-
ski bank krajowy. Do niedawna Polbank 
działał w Polsce jako oddział greckiego 
EFG Eurobanku. W lutym 2011 r. Raiffe-
isen Bank International (RBI), austriacki 
właściciel polskiego Raiffeisen Banku, po-
informował o zakupie 70 proc. udziałów 
w Polbanku EFG za 490 mln euro. Komisja 
Europejska wyraziła zgodę na połączenie 
Raiffeisen Bank Polska i Polbanku EFG. 
Po połączeniu Raiffeisen i Polbank awan-
sują do pierwszej dziesiątki największych 
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grup bankowych w Polsce z aktywami na 
poziomie blisko 50 mld zł.

Nowoczesne rozwiązanie BI oparte 
o platformę QlikView wdrożył w BRE Ban-
ku Hogart Business Intelligence. Dzięki temu 
Departament Controllingu BRE Banku przy-
śpieszy i uelastyczni raportowanie na wszyst-
kich poziomach organizacji, będzie miał też 
lepszy dostęp do informacji. Dane muszą być 
bowiem analizowane z wielu perspektyw 
– przygotowywane są raporty finansowe, 
zestawienia rentowności produktów czy roz-
liczenia wewnętrzne i alokacja kosztów. Wo-
lumen informacji przetwarzanych w Depar-
tamencie Controllingu to aż 20 mln rekordów 
miesięcznie, pogrupowanych w 60 zbiorach 
i 10 procesach przetwarzania. Dodatkowo, 
często wykonywane są analizy ad hoc.

Pod koniec lipca prezes BCP Carlos Santos 
Ferreira poinformował o zmianach w po-
lityce spółki na najbliższe lata, ujawniając, 
że europejskie oddziały grupy, w tym polski 
Bank Millennium, przestały być dla firmy 
strategiczne i Portugalczycy skoncentrują 
się na inwestycjach w Angoli, Mozambiku, 
Brazylii i Chinach. Według analityków zapo-
wiedź ta była wyraźnym sygnałem, że BCP 
zamierza sprzedać swoje udziały w Banku 
Millennium. Portugalska firma BCP posia-
da 65,5 proc. udziałów w polskim Banku 
Millennium, którego zysk w pierwszym 
półroczu br. wyniósł 54 mln euro.

Kredyt Bank i TUiR Warta już niedługo 
może przejść w inne ręce. Obecny właściciel 
KBC chce pozbyć się tych dwóch spółek. 
KBC złożył wniosek do Komisji Europejskiej 
o wyrażenie zgody na zamianę planowanej 
oferty publicznej mniejszościowego pakietu 
banku CSOB i K&H Zrt., a także sprzeda-
ży i leasingu zwrotnego biur centrali KBC 
w Belgii oraz na sprzedaż polskich spółek 
zależnych – Kredyt Banku i Towarzystwa 
Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta – poinfor-
mował Kredyt Bank w komunikacie.

PRODUKTY
BOŚ Bank wprowadza nowe karty debe-
towe i kredytowe – wszystkie w systemie 
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StaniSław 
Brzeg-wieluńSki
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

10. rocznica ataku al-Kaidy na 
wieże WTC w Nowym Jorku jest 

kontrapunktem do smutnej konstatacji, że 
obecne problemy gospodarki światowej są 
pośrednio efektem zbyt gwałtownej reakcji 
Ameryki na zagrożenie terroryzmem. Bilans 
„walki o demokrację” w Iraku i Afganistanie 
to ponad 6 tys. poległych żołnierzy USA 
oraz setki tysięcy zabitych Irakijczyków 
i Afgańczyków. I choć o obecnych kłopo-
tach gospodarczych Waszyngtonu pisze 
się w odwołaniu do 40. rocznicy rezygnacji 
z parytetu dolara do złota, to zbyt często 
zapomina się o kosztach dwóch wojen 
prowadzonych na Bliskim Wschodzie 
i w Azji, na które – jak się okazało – nie stać 
było nawet supermocarstwa. Szacuje się, 
że koszty wojny Ameryki wynosiły prawie 
tyle samo, co jej finansowy wkład w II woj-
nę światową! Waszyngton po 11 września 
2001 r. szukał chętnych na ich pokrycie, 
dodrukowując banknoty i wypuszczając 
kolejne serie rządowych obligacji. A świat, 
zwłaszcza Chiny, kolejny raz uwierzył 
w american dream i nie brakowało chęt-
nych na ich zakup. Dziś mamy rekordowe 
zadłużenie Ameryki, kryzys budżetowy  
Eurolandu, spekulacyjnie wywindowa-
ne światowych cen ropy, złota, miedzi 
i żywności. Czy dopiero koniec „walki o de-
mokrację” może być początkiem sanacji 
gospodarki Ameryki?
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dekadę później 


