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Jak namówić do korzystania z oferty banków?

Gdzie banki powinny szukać nowych klientów?

Kogo można jeszcze ubankowić?

Powrót do korzeni
t Jaki pomysł na BGK 
   ma prezes Tomasz Mironczuk?

Upadek imperium
t Londyńskie City traci znaczenie 
   dla świata biznesu. Nowe stolice 
   finansów to Nowy Jork, Singapur 
   i Szanghaj.

Konto na obcasach
t Banki wzięły kobiety na celownik. 
    Panie to najlepsze klientki, bo decydują 
    o 70 proc. wydatków konsumpcyjnych 
    rodziny. 
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czy trzeba obciążać banki 
kolejnym podatkiem?

Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej rozważą wprowadzenie 
na terenie całej Unii Europejskiej podatku płaconego przez banki niejako w zamian 

za wielomiliardowe wsparcie, jakie dostały podczas kryzysu finansowego. 
Czy Polska powinna wprowadzić takie rozwiązanie?

Dwugłos i POdateK BanKOwy

Maks Kraczkowski (PiS),
wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji Gospodarki 

Jan Osiecki
redaktor naczelny

Wiadomości dotyczące naszej gospodarki napawają optymizmem. Dobre wyniki oznaczają, 
że Kowalski znowu będzie miał więcej pieniędzy. Pozostaje tylko pytanie, jak go skłonić,  żeby ulokował je w banku? 
Choć przez ostatnie trzy lata poziom ubankowienia wzrósł o 37 proc., ciężko będzie przeskoczyć barierę 77 proc. 
Przeanalizowaliśmy sytuację, korzystając z pomocy socjologów, a wynik w postaci raportu o ubankowieniu przedsta-
wiamy na stronach 26–43. Mamy nadzieję, że nasze rady pomogą stworzyć nowe produkty dla grup, które wciąż nie 
korzystają z ofert banków.

Myśląc o przyszłości, warto zastanowić się chwilę nad przeszłością. Nowoczesna bankowość zaczęła się w Polsce 
20 lat temu. Zapraszam do naszego dodatku „Horyzonty Finansów 2010”, żebyście mogli Państwo przypomnieć sobie, 
jak wyglądała sytuacja dwie dekady temu, ale także zobaczyć, co mogą przynieść najbliższe miesiące i lata.
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Paweł Arndt (PO)
przewodniczący 
sejmowej Komisji finansów

Jestem absolutnym przeciwnikiem 
wprowadzania takiego podatku. 
Po pierwsze choćby dlatego, że 
w Polsce nie musieliśmy wspoma-
gać banków z budżetu państwa. 

Unia europejska zachowuje się 
dziwnie. w wielu krajach człon-
kowskich w czasie kryzysu zyski 
banków były prywatne, a długi 
publiczne. Może zamiast myśleć 
teraz o nowych podatkach Bruk-
sela powinna zastanowić się nad 
wzmocnieniem nadzoru nad ryn-
kami kapitałowymi i zmotywo-
wać sektor bankowy do płacenia 
większej składki na nadzorców kra-
jowych i nadzorcę europejskiego?

wprowadzenie tego typu podatku 
w Polsce, pomijając już kwestię tego, 
że byłoby to niesprawiedliwe, bo ban-
ki nie prosiły państwa o pomoc w cza-
sie kryzysu, mogłoby mieć negatywny 
wpływ na linie kredytowe, dostępność 
kredytów, a na pewno koszty prowa-
dzenia rachunków bankowych. Ban-
ki nie są instytucjami charytatyw-
nymi, więc koszty zostałyby 
przerzucone na klientów.
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Platforma Obywatelska 
bardzo niechętnie wpro-
wadza nowe podatki, 
jednak w obecnej sytuacji 
wszelkie pieniądze, któ-
re mogą wpłynąć do bu-
dżetu są państwu bardzo 
potrzebne. 

Polska bardzo dobrze 
wypada na tle innych 
krajów Unii europejskiej, 
skoro zaś inni mają go-
rzej niż my, to zrozumiałe 
jest, że jeszcze bardziej od 

nas potrzebują wpływów 
do budżetów swoich państw. 

to oznaczać może tylko jed-
no, że zapewne już wkrótce 

rozpocznie się – spodziewam 
się, że dość burzliwa – dyskusja 
na temat wprowadzenia tego 

podatku. doskonale zdaję sobie 
sprawę, że nie będzie łatwo poda-

tek ten wprowadzić. Jeśli w ogóle 
to się uda, procedura będzie trwała 
bardzo długo.


