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KRONIKA
Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Gdy obniżane są prognozy wzrostu 
gospodarczego w Chinach, to ocze-
kiwania dotyczące krajów Europy 
Środkowej i Południowo-Wschod-
niej pozostają stabilne, choć najważ-
niejsze wskaźniki dla Polski (szaco-
wane tempo wzrostu PKB – 3,7 proc. 
w 2015 r. i 3,6 proc. w 2016 r.), Węgier 
(3,0 i 2,5 proc.) i Czech (4,3 i 2,4 proc.) 
świadczą o pewnym osłabieniu dy-
namiki w ciągu ostatnich miesięcy. 
W przeciwieństwie do innych rynków 
wschodzących, znaczące i trwałe ob-
niżenie tempa wzrostu PKB w Chi-
nach miałoby niewielki wpływ na 
kraje Europy Środkowej i Południo-
wo-Wschodniej, gdyż bezpośred-
nia wymiana handlowa z Państwem 
Środka nie jest znacząca – wynika 
z Raportu Raiffeisen Research.

Ministerstwo Finansów przekaza-
ło do konsultacji projekt noweliza-
cji ustawy o usługach płatniczych. 
Resort podkreśla w uzasadnieniu, że 
jego celem jest dostosowanie pol-
skich przepisów do prawodawstwa 
unijnego oraz uporządkowanie na-
szych regulacji. Zgodnie z wcze-
śniejszymi przewidywaniami projekt 
wprowadza trzyipółletni okres przej-
ściowy w stosowaniu limitu inter-
change dla organizacji płatniczych, 
które mają mniej niż 3 proc. udzia-
łu w rynku. W Polsce działają obec-
nie dwie takie organizacje – American 
Express i Diners Club.

TRANSAKCJE
Haitong Bank, S.A. Oddział w Pol-
sce wspierał Best S.A. w procesie 
przejęcia pakietu akcji Kredyt Inka-
so S.A. Umowę przedwstępną do-
tyczącą zakupu 29,43 proc. akcji za 
152,3 mln zł podpisano 9 września. 
W niedługim czasie Best planuje 
zwiększyć swoje udziały w Kredyt 
Inkaso do blisko 33 proc. To pierw-

sza transakcja zrealizowana przez 
zespół Haitong w Warszawie po 
przejęciu banku działającego wcze-
śniej pod marką BESI przez chiń-
skiego inwestora. Transakcję zaku-
pu przez Haitong Securities Co. Ltd. 
sfinalizowano 7 września 2015 r. 

Za 200 mln zł BGŻ BNP Paribas 
przejmie Sygma Bank, jednego z naj-
większych wydawców kart kredyto-
wych na polskim rynku. Sygma ma 
ponad milion klientów, z czego na 
koniec czerwca 700 tys. posiada-
ło kartę kredytową. Transakcja po-
winna zostać sfinalizowana do koń-
ca roku. Połączony BGŻ BNP Paribas 
ma ok. 100 tys. kart kredytowych.

PKO Bank Polski został wybrany 
w przetargu na prowadzenie skon-
solidowanych rachunków funduszy 
oraz rachunków ZUS, a także reali-
zację wypłat masowych przez kolej-
ne 4 lata. Współpraca obu podmio-
tów rozpoczęła się trzy lata temu. 
PKO PB jest wiodącym partnerem 
największych firm i podmiotów sek-
tora publicznego. Jest także liderem 
w zakresie usług dla klientów sek-
tora samorządowego. Udział banku 
w finansowaniu samorządów kredy-
tami wynosi 20 proc. Jest on także li-
derem emisji obligacji komunalnych, 
a jego udział w tym rynku przekracza 
40 proc. Aktywa razem banku wy-
niosły na koniec 2014 r. 248,7 mld zł. 

PRODUKTY
KNF postuluje, żeby banki nie mogły 
wydawać kart przedpłaconych ano-
nimowym osobom. Wydanie karty 
będzie możliwe po podpisaniu imien-
nej umowy z klientem. Ale wówczas 
karta taka, wraz z powiązanym z nią 
rachunkiem, staje się praktycznie 
kartą debetową. Banki wciąż będą 
mogły wydawać karty przedpłacone 
korporacjom. Pre-paidy będą też mo-
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Czy Polska chce być liderem? 
Patrząc na wolty polskiego rządu Ewy Kopacz w sprawie uchodźców 
wobec liderów Grupy Wyszehradzkiej, raczej nie. W imię czego 
mamy przyjmować do siebie tych pseudoemigrantów? Bo Berlin 
się skrzywi, jak odmówimy lub dlatego, aby „światli” Europejczycy 
przestali nam wypominać rzekomy udział w Holocuaście? A może 
przyszedł czas postawić Niemcom sprawę po męsku: skoro 
budujecie Nord Stream II, oddajecie Gazpromowi w zarządzanie 
największy magazyn błękitnego paliwa na Starym Kontynencie 
i nie zgadzacie się na bazy NATO w Polsce i krajach bałtyckich, to 
nie mamy wobec was żadnych „solidarnościowych” zobowiązań. 
Wbrew opiniom Zbigniewa Brzezińskiego i administracji Obamy, 
Berlin nie sprawdził się jako reprezentant interesów NATO i USA 
w Europie. Najpierw bez pokrycia rozbudził nadzieje Majdanu na 
marsz do zachodniej Europy, a potem nie potrafił postawić się 
Putinowi, grając z nim w dziwaczne „normandzkie” kontredansy. 
Dziś słyszymy głos wicekanclerza, że trzeba złagodzić unijne sankcje 
wobec Kremla, a Siemens wkrótce sprzeda swoje urządzenia 
energetyczne na Krym. Vaclaw Havel słusznie wytykał krajom 
zachodniej Europy, że po oddaniu Hitlerowi na konferencji 
w Monachium jego ojczyzny, nie mają prawa krytykować 
Pragi za chęć instalowania radaru amerykańskiego systemu 
antyrakietowego. Dziś widzimy, jak brak tej militarnej instalacji 
w Radzikowie, spowodowany świadomą obstrukcją negocjacyjną 
rządu PO-PSL, osłabia obecnie naszą pozycję przetargową wobec 
Waszyngtonu. A brak tego systemu tylko rozzuchwala Kreml w coraz 
bezczelniejszym straszeniu Polski. Obrona wschodniej flanki przez 
NATO nie jest czymś o co prosimy, tylko żądamy. Domagamy się 
wypełnienia wobec nas tych samych zobowiązań, które spłaciliśmy 
wobec Amerykanów krwią naszych żołnierzy poległych w Iraku 
i Afganistanie. Zdumiewa mnie, że te ofiary nie są podnoszone 
przez rząd jako argument, że Zachód nie ma moralnego prawa 
do weta wobec tworzenia baz NATO w krajach wschodniej 
Europy. Najpierw ją sprzedali Moskwie w Jałcie, a po roku 1989 
ostentacyjnie pouczali, że mają jakieś antyrosyjskie resentymenty… 
Aby skutecznie reprezentować polskie interesy narodowe, trzeba 
tego po prostu chcieć, a przez długie osiem lat widzieliśmy 
żałosny spektakl podlizywania się Paryżowi, Berlinowi, Moskwie 
i traktowania Waszyngtonu nie jako jedynego sojusznika w NATO, 
którego możemy być pewni, tylko politycznego rywala naszych 
protektorów. Warto mieć narodową ambicję i nie wstydzić się, że się 
jest Polakiem, a nie „unijnym, genderowym Europejczykiem”. 

Fo
t.

 C
PB

iI



30

25

20

15

10

5
|

1998

kwiecień 1997 r.
wartość: 26,7 pkt. proc.

w
artość

|

2002
|

2006
|

2010
|

2014

st
op

a 
be

zr
ob

oc
ia

 w
 p

ro
ce

nt
ac

h

2014-09

Polska

dolnośląskie

kujaw
sko-pom

orskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

m
ałopolskie

m
azow

ieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pom
orskie

śląskie

św
iętokrzyskie

w
arm

ińsko-m
azurskie

w
ielkopolskie

zachodniopom
orskie

11,5

11,3 11,4 11,5

12,0 12,0 11,7

11,2

2014-10

2014-11

2014-12

2015-01

2015-02

2015-03

2015-04

2015-05

2015-06

2015-07

2015-08

20,0

17,5

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

18,0

16,2

14,4

12,6

10,8

9,0

7,2

5,4

3,6

1,8

0,0

10,8
10,3 10,1 10,0

st
op

a 
be

zr
ob

oc
ia

 w
 p

ro
ce

nt
ac

h

7

RYNEK FINANSOWY | WYDARZENIA Z SIERPNIA 2015 RYNEK FINANSOWY | WYDARZENIA Z SIERPNIA 2015

aleBank.pl

W LICZBACH
 1.  Indeks Nędzy (Polska)

gły być wydawane pod marką wła-
sną np. przez sklepy.

Najnowszy system bankowości 
elektronicznej LogoBank, stwo-
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kredyty ostatecznie nie zdecydo-
wała się na zaciągnięcie takiego 
zobowiązania.

TRENDY 
Według NBP, spadek przychodów 
banków z tytułu redukcji interchan-
ge wyniesie w latach 2013–2015 ok. 
1,4 mld zł – i to przy uwzględnieniu 
wzrostu transakcyjności kartami, 
który rekompensuje nieco fakt sa-
mego obniżenia stawki. Gdyby banki 
dziś mogły pobierać interchange na 
poziomie z 2012 r. zarobiłyby w latach 
2013-2015 o 3,5 mld zł więcej. W II po-
łowie 2014 r. liczba płatności kartami 
zwiększyła się w stosunku do I poło-
wy prawie o 27 proc. Rok wcześniej 
wzrost wyniósł ledwie 13 proc. War-
tość transakcji bezgotówkowych kar-
tami, urosła w II połowie 2014 r. o 20 
proc. w stosunku do pierwszego pół-
rocza. W poprzednim roku wzrost ten 
zamknął się na poziomie 14 proc.

Już ponad 27 mln osób w Polsce ma 
dostęp do usług bankowości interne-
towej – wynika z najnowszego rapor-
tu NetB@nk opublikowanego przez 
Związek Banków Polskich. O ponad 
1,2 mln zł w ciągu roku wzrosła tak-
że liczba aktywnych klientów indywi-
dualnych korzystających z tego typu 
rozwiązań. Od pół roku spada nato-
miast liczba kart płatniczych na ryn-
ku. Przyczyną jest prawdopodobnie 
z rezygnacja przez klientów z posia-
dania kilku kart w swoim portfelu.

Goldman Sachs, jeden z najwięk-
szych banków inwestycyjnych świa-
ta, zamierza rozbudować swoje 
warszawskie biuro o centrum tech-
nologiczne. Zatrudnienie znajdzie 
w nim od 200 do 500 osób. Roz-
budowa placówki potrwa trzy lata. 
Zadaniem technologicznego ra-
mienia banku będzie projektowa-
nie systemów informatycznych dla 
firmy, wspierających jej najważniej-
sze obszary działalności – zauto-
matyzowany handel, zarządzanie 
ryzykiem, bankowość, trading czy 
zarządzanie aktywami.  ▪

rzony przez Softax, koncentru-
je się na wsparciu klienta w jego 
trzech podstawowych potrzebach 
finansowych: kontroli stanu fi-
nansów, panowaniu nad rozlicze-

niami i wsparciu w potrzebach fi-
nansowych. Z jednej strony mamy 
intuicyjny i naturalny sposób ko-
munikacji (użytkownik używa ję-
zyka naturalnego do porozumie-
wania się z systemem), z drugiej 
– system wykorzystujący zebraną 
o kliencie wiedzę do analizy jego 
sytuacji finansowej. Sercem sys-
temu jest pole wyszukaj/wykonaj, 
analogiczne jak pole wyszukiwania 
Google’a. Jeżeli klient nie jest pe-
wien czy zapłacił dany rachunek 
może po prostu napisać: „Czy za-
płaciłem za prąd?” – system zwe-
ryfikuje ostatnie płatności w tym 
obszarze i przedstawi je klientowi.

Getin, jako drugi w Polsce udo-
stępnił technologię HCE. Płatno-
ści HCE umożliwiają dokonywanie 
transakcji na tej samej zasadzie, 
jak kartą zbliżeniową. Tyle, że za-
miast plastiku używa się do tego 
odpowiedniego smartfona, który 
posiada moduł NFC komunikujący 
się z terminalem w sklepie. Nato-
miast dane potrzebne do przepro-
wadzenia operacji przechowywa-
ne są w chmurze obliczeniowej, 
z którą łączy się aplikacja zain-
stalowana na smartfonie. Płat-
ności HCE w Getinie będą działać 
również wówczas, gdy smartfon 
użytkownika nie będzie połączo-
ny z internetem. Więcej w arty-
kule „Przyszły rok ogłoszą rokiem 
HCE” na str. 20-21.

Z początkiem września weszły 
w życie nowe zasady dotyczą-
ce programu Mieszkanie dla mło-
dych. Najważniejszą z nich jest 
umożliwienie uzyskania dopłaty 
na mieszkanie z rynku wtórnego. 
Gwałtowny wzrost zainteresowa-
nia kredytobiorców skorzystaniem 
z rządowej pomocy pokazuje, jak 
istotna jest to zmiana. Już w sierp-
niu br. Expander odnotował 2,5 
razy więcej klientów zaintereso-
wanych MdM niż przed rokiem. 
Co istotne, w ubiegłym roku część 
osób pytających o preferencyjne 

 2.  Stopa bezrobocia w Polsce

 3.  Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu 2015 r.
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