
Finansowanie handlu

Nagroda magazynu „Global Finance” dla usług 
finansowania handlu Banku Millennium 
Miło nam poinformować, że usługi finansowania handlu Banku Millennium po raz trzeci 
z rzędu zostały uznane za najlepsze w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu 
„The 2016 World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks in Central & Eastern 
Europe”. Nagrody przyznawane są przez redaktorów magazynu „Global Finance” oraz 
ekspertów z Infosys – światowego lidera w dziedzinie consultingu i nowych technologii. 
Wyróżnienie w tak znaczącym konkursie świadczy o tym, że Bank Millennium trafnie 
identyf ikuje potrzeby Klientów i oferuje rozwiązania spełniające coraz większe 
oczekiwania Klientów w zakresie internetowego modułu finansowania handlu.  

Klienci korzystający z modułu Finansowania handlu online w Banku Millennium zwracają 
uwagę na liczne udogodnienia i doceniają przede wszystkim:
•	 	łatwość	dostępu	do	informacji	o	gwarancjach	i	akredytywach	przy	jednym	logowaniu	

do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw, 
•	 	szybkość	 wypełniania	 formularzy	 dzięki	 szablonom,	 kopiowaniu	 danych	 oraz	

możliwości wyboru banków i kontrahentów ze zdefiniowanej bazy,
•	 ograniczenie	ryzyka	błędów	w	zleceniach	poprzez	automatyczną	weryfikację	danych,	
•	 	możliwość	 wielokrotnego	 stosowania	 specyficznych	 klauzul	 zdefiniowanych	 jako	

warunki szczególne, 
•	 	szerokie	możliwości	generowania	raportów	i	dopasowania	danych	do	bieżących	potrzeb,
•	 	otrzymywanie	 korespondencji	 dotyczącej	 akredytyw	otwartych	na	 rzecz	Klientów	

oraz gwarancji awizowanych Klientom przez nasz bank.

Rozliczenia w formie akredytyw są najczęściej stosowane przy zawieraniu kontraktów 
na nowych rynkach lub z nowymi dostawcami. Dzięki akredytywie, importer może 
wynegocjować lepsze warunki płatności. W przypadku niezgodności dokumentów złożonych 
przez eksportera, Klient może znieść zastrzeżenia drogą elektroniczną, co znacznie ułatwia 
przebieg całej transakcji handlowej. Akredytywa doskonale zabezpiecza również eksportera 
przed ryzykiem odmowy przyjęcia towaru i zapłaty przez importera. Zobowiązanie 
do zapłaty z akredytywy leży po stronie banku i to on decyduje o płatności po zbadaniu 
zgodności dokumentów, a nie po potwierdzeniu przez importera otrzymania towaru. 

Moduł zapewnia kompleksową obsługę również w zakresie akredytyw eksportowych. Za 
pośrednictwem platformy przekazywane są informacje o akredytywach otwartych przez 
banki zagraniczne na ich rzecz, w tym kopie komunikatów SWIFT oraz inne dyspozycje.        

Klienci korzystający z gwarancji bankowych wykorzystują platformę nie tylko do 
przesyłania zleceń, ale również do negocjowania z Bankiem wzorów gwarancji. Często 
ich kontrahenci mają szczególne wymagania odnośnie treści gwarancji i dlatego bardzo 
ważne jest, aby uzgodnienie wzoru gwarancji nastąpiło na wczesnym etapie transakcji. 
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Aktualności Banku Millennium – październik 2016 r.

Kalendarium prawne
od 16 września 2016 r.  

do 15 października 2016 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	1	października	2016	r.	

 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. 
o efektywności energetycznej , 
która określa zasady opracowania 
krajowego planu działań dotyczącego 
e fe k t y wnoś c i  e ne r ge t yc zne j , 
z ad a n i a  j e dnos t e k  s e k to r a 
publicznego w zakresie efektywności 
energetycznej , zasady realizacji 
obowiązku uzyskania oszczędności 
energii, przeprowadzania audytu 
energetycznego przedsiębiorstwa 
oraz nakładania kar pieniężnych 
za niewykonanie obowią zków 
wynikających z ustawy. Celem nowej 
ustawy o efektywności energetycznej 
jest zapewnienie dalszej poprawy 
efektywności energetycznej polskiej 
gospodarki oraz realizacji krajowego celu 
w zakresie efektywności energetycznej 
na 2020 r. poprzez wdrożenie do 
polskiego porządku prawnego nowych 
regulacji Unii Europejskiej. Ustawa 
uchyla dotychczas obowiązującą 
ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej.

•	9	października	2016	r.	

 USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji, 
która zawiera przepisy implementujące 
dwie dyrektywy unijne: 2014/59/UE 
z 15 maja 2014 r. ustanawiającą 
ramy na potrzeby prowadzenia 

Najlepsze w Europie 
Środkowo-Wschodniej 

usługi finansowania handlu
wg niezależnego magazynu 

„Global Finance”



Moduł Banku Millennium daje możliwość uzgadniania niestandardowego wzoru 
gwarancji jeszcze przed złożeniem zlecenia o jej udzielenie. Po zatwierdzeniu przez 
Bank Millennium uzgodnionego wzoru gwarancji, system automatycznie załącza go do 
zlecenia, które jest dodatkowo wypełniane przez system podstawowymi parametrami 
gwarancji. Dzięki takiej funkcjonalności Klient ma możliwość wygenerowania nowego 
zlecenia, udzielenia gwarancji w łatwy i szybki sposób.  

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Banku Millennium w zakresie f inansowania 
handlu. Nasi Doradcy służą Państwu swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pomocą 
w przypadku jakichkolwiek pytań.

Prognozy makroekonomiczne

Wzrost gospodarczy słabnie
Odbudowa wzrostu gospodarczego 
w drugim kwar tale br. była tylko 
symboliczna w stosunku do pierwszego 
kwartału. Dynamika PKB wyniosła 3,1% r/r  
wobec 3,0% r/r w pierwszych trzech 
miesiącach roku. Nieco lepiej prezentują 
się dane po wyeliminowaniu wahań 
sezonowych, które wskazały na wzrost 
o 0,9% kw./kw. w stosunku do spadku 
o 0,1% kw./kw. w pierwszym kwartale. 

Wynik polskiej gospodarki w drugim 
kwartale był słabszy od oczekiwań, 
niekorzystna była też struktura wzrostu 
gospodarczego. Głównym motorem 
pozostał popy t krajowy, g łównie 
dzięk i rosnącej konsumpcji , choć 
jej przyspieszenie do 3,4% r/r nieco 
rozczarowało w kontekście uruchomienia 
programu Rodzina 500+. Pogłębił się 
natomiast spadek inwestycji – zmniejszyły 
się one o 4,9% r/r po spadku o 1,8% r/r 
w pierwszym kwartale. Zmniejszenie 
inwestycji w pierwszym półroczu to 
efekt przede wszystkim kurczących się 
inwestycji sektora publicznego. W firmach 
prywatnych dynamika inwestycji była 
wciąż dodatnia, choć wyraźnie osłabła 
w stosunku do roku ubiegłego. Częściowo 
jest to efekt opóźnienia w wykorzystaniu 
środków unijnych, co negatywnie wpływa 
nie tylko na inwestycje infrastrukturalne, 
ale także inwestycje firm, które planowały 
projekty pod spodziewany napływ funduszy 
unijnych. Nie bez wpływu jest też wzrost 
niepewności. Według badań NBP jest to 
w ostatnich kwartałach jeden z dwóch 
głównych czynników odpowiedzialnych za 
odkładanie decyzji o rozpoczęciu inwestycji. 

Dane za lipiec sugerują, że początek 
drugiego półrocza też nie był najlepszy 
– produkcja przemysłowa, ekspor t, 

a także sprzedaż detaliczna okazały się 
gorsze od oczekiwań. W lipcu dynamika 
produkcji przemysłowej wyniosła -3,4% r/r  
wobec +6,0% r/r w czerwcu. Wynik ten 
był najgorszy od grudnia 2012 r. Słabsze 
wyniki produkcji w lipcu to m.in. skutek 
niekorzystnego efektu kalendarzowego 
w związku z mniejszą liczbą dni roboczych. 
Nie tłumaczy on jednak takiej skali 
pogorszenia. Tak gwałtowne pogorszenie 
produkcji może mieć charakter przejściowy 
i wynikać z rozkładu przerw wakacyjnych 
w dużych zakładach, gdyż wyniki badania 
koniunktury PMI, także u naszych głównych 
par tnerów handlowych, wskazują na 
utrzymanie korzystnej koniunktury. Także 
zamówienia w przemyśle rosły dynamicznie 
od początku roku, choć sam lipiec przyniósł 
wyraźne wyhamowanie ich dynamiki. 
Wciąż słabo wyglądają wyniki produkcji 
budowlano-montażowej, która w lipcu była 
o 18,8% niższa niż przed rokiem. 

Negatywnie zaskoczył y też dane 
o sprzedaży detalicznej, która wzrosła 
w lipcu w ujęciu realnym o 4,4% r/r po 
wzroście o 6,5% r/r w czerwcu. Tylko 
w niewielkim stopniu widoczne są skutki 
programu Rodzina 500+. Może to 
wynikać ze specyfiki miesięcznych danych 
o sprzedaży detalicznej. Nie uwzględniają  
one bowiem m.in. sprzedaży usług, których 
konsumpcja może rosnąć szczególnie 
w miesiącach letnich (turystyka), a także 
sprzedaży w małych sklepach i na 
targowiskach. Nasze przypuszczenia 
potwierdziły wnioski z analizy NBP, która 
wskazuje, że w wyniku wprowadzenia 
dodatku najsilniej wzrosną wydatki na 
usługi. Poprawa sytuacji f inansowej 
najbiedniejszych gospodarstw domowych 
może upodobnić ich wzorce konsumpcji 
do gospodarstw zamożniejszych, które 

większy odsetek dochodów wydają na 
usługi. Wyjaśnia to brak przyśpieszenia 
sprzedaży detalicznej po uruchomieniu 
programu i sugeruje wyraźną poprawę 
dynamiki konsumpcji ogółem od trzeciego 
kwartału 2016 r. 

Dane za lipiec wskazują, że początek 
drugiego półrocza nie przyniósł poprawy 
koniunktury. Uwzględniając je oraz słabszy 
od oczekiwań wzrost w pierwszej połowie 
tego roku, zrewidowaliśmy w dół naszą 
dotychczasową prognozę wzrostu PKB 
w tym roku z 3,5% do 3,2%. Głównym 
motorem wzrostu pozostanie konsumpcja 
prywatna, której dynamika w kolejnych 
kwartałach będzie przyspieszała, jednak 
bez wyraźnej odbudowy w zakresie 
inwestycji skala przyspieszenia dynamiki 
PKB w kolejnych kwar tałach będzie 
jedynie umiarkowana . Tymczasem 
opóźnienia w uruchamianiu środków 
unijnych, niepewność co do sytuacji 
w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym 
negatywnie wpływają na skłonność firm 
do podejmowania inwestycji. 

   Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista

Bank Millennium

d z i a ł a ń  n a p r awc z ych  o r a z 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
l i k w idac j i  w odnies ien iu do 
ins ty tucj i k redy towych i f irm 
inwestycyjnych oraz 2014/19/UE  
z 16 kwietnia 2016 r. w sprawie 
systemów gwarancji depozy tów. 
Ustawa określa cel działalności, zadania 
oraz organizację Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego (BFG), a także zasady: 
funkcjonowania obowiązkowego 
systemu gwarantowania depozytów, 
u m o r z e n i a  l u b  k o n w e r s j i 
i n s t r umen tów k ap i t a ł ow ych , 
przygotowywania i  przeprowadzenia 
przymusowej restrukturyzacji oraz 
gromadzenia i wykorzystywania 
informacji w celu realizacji zadań BFG. 
Poza zasadniczą regulacją, ustawa 
nowelizuje także 28 innych ustaw. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Ze względu na bardzo szeroki 
zakres regulacji, zdecydowano się na 
wprowadzenie nowej ustawy, zamiast 
nowelizacji dotychczasowej ustawy 
o BFG. 

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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