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Z prawdziwà satysfakcjà oddajemy Paƒstwu do ràk kolejnà edycj´ corocznego rankingu „50 najwi´kszych banków w Polsce”.
Osiàgni´te w zesz∏ym roku wyniki nale˝à do najbardziej imponujàcych w przeciàgu ostatnich kilku lat. I jeÊli racj´ majà ci eksperci, którzy twierdzà, ˝e polepszanie si´ sytuacji sektora bankowego na ogó∏ jest zapowiedzià o˝ywienia w gospodarce
po okresie recesji – czekajà nas lepsze lata!
Tak jak w poprzedniej edycji, analizowaliÊmy dok∏adnie bilans,
rachunek wyników, zestawienia pozycji pozabilansowych oraz
dane pozyskane z ankiety. Dzi´ki tej ostatniej mogliÊmy dowiedzieç si´ o liczbie zatrudnionych w bankach, ich placówkach,
wielkoÊci nale˝noÊci nieregularnych, rezerw celowych na kredyty nieregularne, efektywnoÊci, a nawet o tym, kto by∏ audytorem sprawozdaƒ finansowych. Podobnie jak przed rokiem
uszeregowaliÊmy banki wed∏ug ich specjalizacji.
Jakkolwiek nie klasyfikowaliÊmy banków, nieodmiennie „wychodzi∏o” to samo: ich zyski i efektywnoÊç sà coraz wy˝sze i wydaje
si´, ˝e taka pozytywna tendencja utrzyma si´ tak˝e w tym roku.
To cieszy oczywiÊcie. Warto spojrzeç jednak na te zyski z innej perspektywy, majàc na wzgl´dzie dzie∏o i pami´ç Papie˝a Jana Paw∏a II. Faktem jest, ˝e Papie˝, b´dàc zdecydowanie bardziej oÊwieconym ni˝ wielu „dobrych katolików”, ksi´˝y, a nawet cz´Êç
hierarchii KoÊcio∏a, nigdy nie pot´pia∏ robienia biznesu „jako takiego” czy oszcz´dzania, jednak zawsze stawia∏ w centrum swojego nauczania Cz∏owieka – w jego relacji mi∏oÊci do Boga, a mo˝e nawet przede wszystkim - do bliêniego. Z du˝à niech´cià –
i s∏usznie - odnosi∏ si´ do modnego w Êwiecie Zachodu permisywizmu wobec bezwzgl´dnych wartoÊci moralnych, rozpasanego i bezmyÊlnego konsumpcjonizmu, oboj´tnoÊci wobec cierpienia usprawiedliwianej „tempem ˝ycia”. Wierzàcych naucza∏ nie
tylko jak wierzyç, ale jak ˝yç, by byç w zgodzie z sobà i ze swym
sumieniem. ˚e wa˝niejsze jest nie „mieç”, ale „byç”, bo to Cz∏owiek jest najwa˝niejszy, a nie idee, poglàdy, usilne dà˝enia czy
przekonania. Cz∏owiek i baga˝ dobra i mi∏oÊci, jaki po sobie pozostawi. Przestrzega∏ tak˝e wielkie korporacje i ponadnarodowe
instytucje finansowe, ˝eby w pogoni za zyskami nie traci∏y z oczu
Cz∏owieka, któremu nale˝y si´ szacunek i prawo do godnego ˝ycia, w tym ˝ycia duchowego.
Przekazujàc Paƒstwu coroczny Raport o zarabianiu banków,
zach´cam w tym szczególnym okresie do refleksji. A bankom
dzi´kuje, ˝e „odnalaz∏y si´”, zamykajàc w dniu pogrzebu Jana Paw∏a II swoje oddzia∏y, okazujàc tym szacunek dla pami´ci wielkiego Polaka i papie˝a.
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