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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Z raportu InfoDług, publikowanego cyklicz-
nie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodar-
czej SA wynika, że łączna kwota zaległych płat-
ności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce 
wynosiła w lutym 8,6 miliarda złotych. Do 1,3 
mln wzrosła liczba osób, które zalegają z płat-
nościami powyżej 60 dni. Nieterminowe regu-
lowanie należności dotyczy niskich kwot, które 
nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw.

 Stworzenie Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego, składającego się z Rady Oceny Ry-
zyka oraz organów nadzorujących banki, ubez-
pieczycieli i giełdy w UE, zaproponowała w od-
powiedzi na kryzys finansowy grupa ekspertów 
pod przewodnictwem byłego szefa MFW Jac-
quesa de Larosiere’a. Raport przygotowany przez 
ośmiu niezależnych ekspertów, w tym prof. Lesz-
ka Balcerowicza, będzie podstawą propozycji Ko-
misji Europejskiej na szczyt przywódców państw 
członkowskich 19–20 marca w Brukseli.

 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy pro-
centowe o 25 p.b. Od 26 lutego stopa referen-
cyjna wynosi 4 proc., natomiast stopa redyskonta 
weksli 4,25 proc., stopa lombardowa 5,50 proc., 
a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyj-
mowanej przez NBP od banków 2,50 proc. Zmia-
na przez RPP stopy referencyjnej o 1,75 punktów 
procentowych pociągnęła za sobą obniżenie 
WIBOR-u 3-miesięcznego o 2,1 p.p., a to spowo-
dowało podwyższenie zdolności kredytowej Pola-
ków średnio o 18–19 proc.

 W ocenie Narodowego Banku Polskiego sy-
tuacja makroekonomiczna Polski nie uzasadnia 
takiej skali osłabienia kursu złotego. NBP może 
podjąć działania w celu uniknięcia niekorzystne-
go oddziaływania wahań kursowych na gospo-
darkę. Intensyfikacja wymiany informacji i koor-
dynacja działań pomiędzy bankami centralnymi 
Europy Środkowo-Wschodniej może sprzyjać ich 
skuteczności.

 Dług sektora finansów publicznych w relacji 
do PKB zbliża się do granicy 50 proc. Dług Skar-
bu Państwa na koniec 2008 r. wyniósł 570 mld zł. 
W ciągu roku wzrósł o 70 mld zł. Zadłużenie zagra-
niczne liczone w euro spadło – na koniec grudnia 
2007 r. wynosiło 52,87 mld euro, a na koniec grud-
nia 2008 r. 47,07 mld euro. Przy założeniu, że dług 
sektora samorządowego i dług sektora ubezpieczeń 
społecznych nie zmienił się i wynosi tyle, co pod ko-
niec trzeciego kwartału, deficyt sektora finansów 
publicznych wyniósł ok. 595 mld zł.

 Na koniec 2008 r. licencję na prowadze-
nie działalności bankowej w Polsce posiadało 
łącznie 649 banków komercyjnych i spółdziel-
czych, których suma bilansowa zwiększyła się 
w porównaniu do 2007 r. niemal o 31,4 proc. 
i wyniosła prawie 1 041,8 mld zł. Zmniejszeniu 
o 13,4 proc. r. do r. uległy należności od sekto-
ra finansowego, zaś należności od sektora nie-
finansowego oraz od instytucji rządowych i sa-
morządowych zwiększyły się odpowiednio o 
39,3 proc. r. do r. oraz 14,8 proc. r. do r.

 Na koniec 2008 r. depozyty sektora niefinan-
sowego wyniosły 494,1 mld zł, zwiększając się 

D WS Polska TFI, zawieszając notowania 
jednostek niektórych swoich funduszy 

inwestycyjnych, dał zły sygnał na rynek. Po 
raz pierwszy w 17-letniej historii polskiego 
rynku funduszuniemożliwił klientom naby-
wanie i umarzanie jednostek – co prawda na 
okres do 2 tygodni i tylko trzech funduszy, 
ale w ten sposób podważył zaufanie klientów. 
Miejmy nadzieję, że zarząd funduszu miał 
naprawdę mocne i uzasadnione powody, by 
tak postąpić, bo argument o niemożliwości 
rzetelnej wyceny jednego ze składników port-
feli funduszu brzmi niestety mało poważnie. 
Tymczasem kwestia utrzymania wysokiej 
wiarygodności i zaufania do instytucji fi-
nansowych wydaje się być obecnie kwestią 
dla rynku wręcz kluczową. Działania w tym 
obszarze są podejmowane także na rzecz 
wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad 
bankami i konglomeratami finansowymi, 
o czym m.in. pisze prof. Jacek Kulawik w ar-
tykule „Corporate governance, czyli co?” (s. 
26–29). W tym numerze „BANKU” szczegól-
nej uwadze Państwa polecam „Temat nume-
ru” – obszerną i pogłębioną analizę rynku 
pośrednictwa fi nansowego (K. Waliszewski 
„Coraz trudniejsze doradztwo”, s. 10–14). Au-
tor obserwuje „osuwanie się” rynku i poszcze-
gólnych jego podmiotów, spółek, na których 
coraz boleśniej odbijają się kłopoty banków. 
Z kolei o problemie coraz mocniej uderzają-
cych w banki należnościach w sytuacji niere-
gularnej pisze Adam Maciejewski w artykule 
„Polakom rośnie zadłużenie” (s. 16–18). Ten 
sam autor, korzystając w momencie oddawa-
nia numeru do drukarni z niepublikowane-
go nigdzie opracowania KNF, podejmuje od 
nowa temat transferów środków przez banki 
komercyjne do swoich zagranicznych właści-
cieli („Szkodliwych transferów nie widać”, s. 
22–24). Zwracam także uwagę na materiały 
dotyczące bezpieczeństwa w bankach oraz po 
raz pierwszy przygotowany przez redakcję 
Raport specjalny poświęcony usługom kon-
sultingowym („Specjalistyczne usługi dorad-
cze”). Przyjemnej i pożytecznej lektury.

Trzeba 
budować zaufanie

STOSUNEK RACHUNKÓW PRZETEMINOWANYCH DO WSZYSTKICH 
W PODZIALE NA TYPY TRANSAKCJI *

Typ transakcji Ilościowo (w proc.) Wartościowo (w proc.)
Kredyt na zakup towarów, usług i papierów wartościowych 9,55 9,20

Kredyty niecelowe oraz studencki 8,99 5,81

Kredyty mieszkaniowe 0,90 0,35

Kredyt odnawialny 2,70 5,44

Karta kredytowa 3,23 5,62

Limit debetowy w ROR 1,54 4,86

Żródło: Baza BIK; * dane na luty 2009 r.
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