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KRONIKA Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
GUS poinformował, że w III kw. 2014 r. 
produkt krajowy brutto wyrówna-
ny sezonowo (w cenach stałych przy 
roku odniesienia 2010) wzrósł realnie 
o 0,9 proc. w porównaniu z poprzed-
nim kwartałem i był wyższy niż przed 
rokiem o 3,4 proc. Zgodnie z dany-
mi urzędu statystycznego głównym 
czynnikiem wzrostu PKB był popyt 
krajowy. Licząc w ujęciu rocznym, w III 
kw. 2014 r. był on wyższy o 4,9 proc. 
w porównaniu z analogicznym okre-
sem 2013  r., a inwestycje wzrosły 
o 9,9 proc. Dane GUS pokazały moc-
niejszy od oczekiwań spadek sto-
py bezrobocia. Wyniosła ona w paź-
dzierniku 11,3 proc. (8,3 proc. – BEL) we 
wrześniu była na poziomie 11,5 proc., 
a rok temu – 13 proc. To najniższy po-
ziom od czterech lat. 

Ministerstwo Gospodarki skorygowało 
wzrost importu z 8 do 5,5 proc., tj. do 
poziomu 165,6 mld euro. W rezultacie 
deficyt obrotów towarowych wynie-
sie ok. 1,3 mld euro, czyli zostanie zre-
dukowany w stosunku do 2013 r. o ok. 
0,7 mld euro. Utrzymuje się słabe tem-
po wzrostu gospodarczego na kluczo-
wych dla Polski rynkach eksportowych, 
tj. w UE, zwłaszcza w strefie euro. To 
oraz przedłużający się konflikt Rosji 
z Ukrainą będą skutkowały spowol-
nieniem wzrostu polskich obrotów to-
warowych w 2014 r., zarówno po stro-
nie eksportu, jak i importu. 

Sejm uchwalił obniżkę stawek inter-
change. Od 2015 r. od każdej transak-
cji płaconej kartami wyniosą one 0,2–
0,3 proc. – będzie to najniższa kwota 
w całej UE. Jeszcze dwa lata temu pła-
ciliśmy 1,6 proc., czyli najwyższą kwotę 
w całej Wspólnocie. Ustawa przewiduje 
też m.in. wydłużenie z 3 do 5 lat okre-
su, w którym maksymalne kwoty opła-
ty interchange nie będą obowiązywały 
w przypadku uruchomienia działalno-
ści przez nową organizację kartową. 
Zapis ten ma przyczynić się do rozwo-
ju m.in. polskich organizacji kartowych.

TRANSAKCJE
Apetyt inwestorów był ponad dwa 
razy większy niż wielkość emisji pu-

blicznej serii L1 gdyńskiej Mikrokasy 
specjalizującej się w pożyczkach kon-
sumenckich do 7 tys. zł. Spółka ofe-
rowała obligacje o wartości 2 mln zł, 
natomiast inwestorzy wpłacili ponad 
4,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 
57 proc. Wpływy z emisji przeznaczo-
ne zostaną na zintensyfikowanie akcji 
pożyczkowej. 

Giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem 
zamknęło drugą emisję certyfikatów 
swojego nowego funduszu – Altus 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
FIZ Wierzytelności. Aktywa podmiotu, 
który inwestuje z dużym dyskontem 
w portfele wierzytelności detalicz-
nych wynoszą blisko 18 mln zł. Altus 
NSFIZ Wierzytelności planuje zebrać 
100–200 mln zł aktywów. Jeśli osiąga-
ne stopy zwrotu będą satysfakcjonują-
ce, to rozważane jest utworzenie kolej-
nego takiego funduszu, nie nastąpi to 
jednak wcześniej niż pod koniec 2015 r.

Jedna z głównych włoskich firm ener-
getycznych Enel chce zwiększyć swoje 
kapitały o ponad 4 mld euro, aby utrzy-
mać obecną ocenę zdolności kredyto-
wych i zmniejszyć zadłużenie. Akty-
wa, które jako pierwsze mają opuścić 
portfel Enelu są ulokowane w Hiszpa-
nii, na Słowacji oraz w Rumunii. Enel 
wstawił 22 proc. udziałów w Endesie, 
hiszpańskim potentacie energetycz-
nym, które wycenia na 3,1 mld euro. 
Obecny kurs Endesy kształtuje się na 
poziomie 14,90 euro.

PRODUKTY
Kolejne produkty inwestycyjne z ofer-
ty Deutsche Bank osiągają bardzo do-
bre wyniki. Zakończone właśnie dwie 
edycje produktów db Elita Funduszy III 
zapewniły klientom dwucyfrowe zyski 
– 24,44 proc. i 15,26 proc. brutto, w ska-
li trzech lat, przy pełnej ochronie kapi-
tału. Trzyletni produkt inwestycyjno-
-ubezpieczeniowy db Elita Funduszy 
III_3 osiągnął wynik 19,79 proc. net-
to (~24,44 proc. brutto, czyli 8,15 proc. 
p.a.). Aktywem bazowym produk-
tu był fundusz inwestycyjny Franklin 
Templeton Global Total Return. Z kolei 
db Elita Funduszy III_4 (również o trzy-
letnim okresie inwestycyjnym) wypra-

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Dobry rok, oby Nowy był lepszy…
Rok 2014 dla bankowców będzie wspominany dość ambiwalentnie. 
Z jednej strony odnotowały zyski, nie było drastycznej redukcji 
zatrudnienia, polskie banki cieszą się największym zaufaniem 
społecznym na tle Europy, uchwalono nowe, ważne dla nich 
ustawy, np. o upadłości konsumenckiej. Z drugiej strony RPP 
wprowadziła najniższe od lat stopy procentowe, co jest problemem, 
jak wypracować zyski przy dodatkowo obniżonej stawce za 
interchange fee. Jak na razie nie ma powodów do narzekania, kredyty 
konsumpcyjne cieszą się sporym popytem, kredyty hipoteczne tylko 
nieznacznie wyhamowały, Polacy spłacają swoje kredyty. Oddalono 
także zagrożenie oparcia przez Helwetów wartości ich waluty na 
parytecie złota. Ale to właśnie szwajcarskie franki są powodem do 
niepokoju dla banków na Nowy Rok. Politycy opozycji, powołując 
się na przykłady z Węgier, Hiszpanii, chcą wymusić przewalutowanie 
kredytów hipotecznych we frankach na polskie złote. Ostatnie 
informacje z Budapesztu pokazują, że klienci banków nawet po tej 
operacji czują się oszukani, kursem po jakim dokonano zamiany walut. 
Niektórzy analitycy uważają, że skoro w budowalnym boomie z lat 
2004–2008 kredyty brali dość zamożni klienci, trudno dziś po kryzysie 
z roku 2008 obciążać całe społeczeństwo ich wyższymi ratami za 
mieszkania. Prawdziwym problemem dla banków i całej gospodarki 
jest brak środków na 10-procentowy wkład własny do kredytów 
mieszkaniowych, co jest wymagane od roku 2015. Bez tworzenia 
programów wieloletniego oszczędzania dla wszystkich Polaków, które 
od lat forsuje ZBP, a ostatnio poparł także wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński, nie będzie środków na wkłady własne 
do kredytów hipotecznych. Bez tego nie zatrzymamy największej 
w historii fali emigracji młodych ludzi, a bankom coraz trudniej będzie 
pozyskać inny niż krajowy kapitał na cele kredytowe i inwestycyjne. 
Budowa polskich kas mieszkaniowych i innych programów 
wieloletniego oszczędzania to największe wyzwanie na Nowy Rok dla 
rządu, banków i polityków.    

Fo
t.

 C
PB

iI


