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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Opublikowany przez Komisję Europejską 
projekt regulacji opłaty interchange na pozio-
mie Unii Europejskiej negatywnie wpłynie na 
rynek usług płatniczych w Polsce i wzmocni 
obrót gotówkowy. Spowoduje także przerzu-
cenie kosztów obrotu bezgotówkowego na 
konsumentów. Projekt regulacji proponuje 
wprowadzenie w perspektywie dwóch lat 
maksymalnej wysokości stawek wielostron-
nej opłaty interchange – na poziomie 0,2 
proc. dla kart debetowych oraz 0,3 proc. dla 
kart kredytowych. W opinii ZBP nałożenie 
tak restrykcyjnych limitów doprowadzi do 
drastycznego spadku rentowności działają-
cych wydawców kart płatniczych w całej UE, 
co wymusi wzrost kosztów dla klientów oraz 
może zmniejszyć bezpieczeństwo transak-
cji, w efekcie czego zaprzepaszczone zostaną 
wieloletnie próby budowania społeczeństwa 
bezgotówkowego.

Strefa euro wyszła z recesji. W drugim 
kwartale jej PKB wzrósł o 0,3 proc. kwartał 
do kwartału (dane odsezonowane). W uję-
ciu rok do roku spadł o 0,7 proc., a przy 
obecnych trendach dodatni wynik powinien 
być osiągnięty w czwartym kwartale. Wciąż 
najlepiej wypadają Niemcy, notując wzrost 
o 0,7 proc. kdk i 0,5 proc. r./r. Ale największą 
niespodzianką in plus jest Francja, która za-
notowała wzrost o 0,5 kdk i 0,3 r./r. W dość 
głębokiej recesji znajdują się Włochy, gdzie 
PKB spadł o 0,2 proc. kdk i 2 proc. r./r. Pol-
ski PKB wzrósł w drugim kwartale o 0,8 
proc. rok do roku, w porównaniu z 0,5 proc. 
w pierwszym kwartale. W przyszłym roku 
powinniśmy przekroczyć 3 proc. wzrostu, 
a w 2015 r. – 4 proc. 

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu 
państwa na 2013 r. ze wzrostem deficytu 
o blisko16 mld zł z 35,6 mld zł zapisanych 
w ustawie. Ograniczenie wydatków budże-
towych w przyjętej nowelizacji wynosi 7,656 
mld zł wobec 8,5–8,6 mld zł. Dochody w tym 
roku mają być niższe niż zapisano o blisko 
23,7 mld zł. Rząd opowiedział się za zawie-
szeniem progu 50 proc. długu publicznego do 
PKB na czas nowelizacji budżetu 2013 i bu-

dżet 2014 r. Zmianę taką przewiduje projekt 
nowelizacji ustawy o finansach publicznych. 

Prezydent Bronisław Komorowski pod-
pisał traktat o stabilności, koordynacji 
i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej. Sygnatariusze paktu fiskalnego 
muszą utrzymywać saldo strukturalne 
sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych na poziomie nie niższym niż -0,5 
proc. PKB., albo -1 proc. PKB w przypadku 
tych państw, których zadłużenie nie prze-
kroczyło 60 proc. PKB. Sygnatariusze paktu 
posługujący się euro będą musieli wpisać 
do krajowego porządku prawnego tzw. re-
gułę fiskalną, czyli zapis, który uniemożli-
wi przyjmowanie budżetów ze zbyt dużym 
deficytem i przekraczanie dopuszczalnego 
poziomu zadłużenia.

TRANSAKCJE
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 
z Miastem Warka umowę pożyczki na reali-
zację projektu miejskiego Przebudowa kotłow-
ni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na 
osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce 
– zadanie II Przebudowa kotłowni oraz instalacja 
solarna i system monitoringu. To pierwszy pro-
jekt JESSICA na Mazowszu z obszaru efek-
tywności energetycznej. Przedsięwzięcie za-
planowano na lata 2013–2015. Wartość netto 
tego projektu wynosi 2 575 000 zł, a kwota 
udzielonej pożyczki to 1 930 000 zł, co stano-
wi 75 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Przedsiębiorcy z Mazowsza mają lepszy 
dostęp do tanich pożyczek w ramach unij-
nej inicjatywy JEREMIE. Bank Gospodar-
stwa Krajowego jako Menedżer Funduszu 
Powierniczego JEREMIE Województwa 
Mazowieckiego podpisał umowę o wartości 
10 mln z kolejnym pośrednikiem finanso-
wym – Idea Bankiem. W jej ramach Idea 
Bank S.A. planuje wesprzeć 112 przedsię-
biorców, w tym 73 start-up, zakładając, że 
kwota jednej pożyczki nie przekroczy 100 
tys. zł. Pośrednik finansowy przewiduje 
udzielanie pożyczek m.in. na zasadach ko-
rzystniejszych od rynkowych.
 
PRODUKTY
Już na 311 stacjach Shell klienci mogą 
płacić za paliwo i inne zakupy smartfonami 
z aplikacją IKO. To pierwsza sieć paliwowa 
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turbulencjami z globalnego świata finansów, 
nigdy nie były docenione przez polityków. 
PiS lansuje populistyczne pomysły od 
podatku bankowego po odgórnie narzucone 
bankom przewalutowanie kredytów 
walutowych we frankach szwajcarskich. 
Rząd PO–PSL też ma swoje zdumiewające 
wizje: Jacek Rostowski ma pretensje do 
RPP, że za wolno obniża stopy procentowe, 
nie uwzględniając faktu, że spadające 
zyski z odsetek od lokat banki odbiją 
sobie na klientach albo przekształcenie 
BGK z typowego banku poręczeniowego 
w interwenta do ratowania złotego, 
demontaż ogólnokrajowego systemu 
poręczeń kredytowych, uległość wobec 
UE dotycząca unii bankowej. Dodajmy do 
tego zamieszanie dotyczące uregulowania 
podstaw prawnych „renty za hipotekę”, 
rynkową eksplozję pożyczkowych 
chwilówek. Takich przykładów jest wiele. Co 
w tej sytuacji mogą robić polscy bankowcy? 
Oczywiście najłatwiej napisać „robić swoje”, 
ale sprawa jest bardziej skomplikowana. 
Muszą w większym niż teraz stopniu mówić 
jednym głosem, uświadomić rządzącym, że 
to w ich interesie jest wspieranie projektów 
programów wieloletniego oszczędzania, 
walka z długiem publicznym, pobudzanie 
przedsiębiorczości Polaków – bez tego 
wkrótce staniemy się drugą Irlandią.
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