
■ Miniony rok by∏ bardzo udany dla sek-
tora bankowego. Czy 2005 r. b´dzie równie
pomyÊlny?

Myślę, że tak dobry rezultat trudno bę-
dzie powtórzyć. Wynik sektora banko-
wego zależy w dużym stopniu od tego,
jaki jest popyt na produkty bankowe.
Sektor przedsiębiorstw w minionym ro-
ku osiągnął rekordowy wynik we
wszystkich wymiarach – zarówno net-
to, jak i brutto. W związku z tym, stan
depozytów bankowych charakteryzo-
wała ogromna dynamika nie notowa-
na od początku transformacji naszej go-
spodarki. Przy stosunkowo niskim
popycie na produkty bankowe, powsta-
ła w sektorze duża płynność i możliwość
zagospodarowania środków w sposób,
który sprzyjał generowaniu znakomi-
tych wyników. Pozytywną rolę w tym
procesie odegrał również minister fi-
nansów ze swoimi potrzebami pożycz-
kowymi. To był swoisty, szczęśliwy
zbieg okoliczności. Duża płynność, ma-
ły popyt na produkty bankowe i możli-
wość wykorzystania środków płynnych,
lokowanych w bankach, w bardzo do-
chodowych przedsięwzięciach nie obar-
czonych ryzykiem, bez konieczności
tworzenia dużych rezerw... Nie sądzę,
by wygenerowanie tak dobrego wyni-
ku było możliwe także w tym roku. Spo-
rządzone do tej pory prognozy przewi-
dują, że wyniki przedsiębiorstw w ciągu
najbliższych 12 miesięcy będą gorsze
niż w 2004 r. Jedną z przyczyn będzie
mocny złoty, którego siła będzie wpły-
wać na gospodarkę przez cały rok, a nie
przez ostatnich sześć miesięcy, jak to by-
ło po wstąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej. Duża aprecjacja złotego oraz spo-
dziewane w drugiej połowie roku
rozpoczęcie oczekiwanych inwestycji
w sektorze przedsiębiorstw wpłyną
na znaczące obniżenie ich wyniku fi-

nansowego. Z drugiej strony, sektor
bankowy może spodziewać się wzrostu
popytu na pewne rodzaje produktów,
zwłaszcza klasycznych kredytów, obcią-
żonych jednak ryzykiem.

■ Co nale˝a∏oby zrobiç dla utrzymania
wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
w Polsce?

Ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla
naszej sytuacji gospodarczej w tym ro-
ku. Doskonale wiemy, że w ciągu naj-
bliższych sześciu miesięcy aktywność
w sferze realnej będzie stosunkowo ni-
ska. Nie można wykluczyć, że w pierw-
szym kwartale, przez dwa miesiące bę-
dziemy mieli do czynienia z ujemnym
przyrostem produkcji, że tempo wzro-
stu gospodarczego spadnie wówczas
poniżej 4 proc. Częściowo usprawiedli-
wi to efekt bazy, ponieważ w ubiegłym
roku wskaźniki były bardzo wysokie 
– w pierwszym kwartale 2004 r. tem-
po wzrostu gospodarczego wynosiło 
6,9 proc. Najważniejsze jednakże bę-
dzie to, co się stanie w II i III kwartale
roku. Jeżeli okaże się, że w drugiej czę-
ści roku nie będzie odbicia inwestycyj-
nego, popyt inwestycyjny nie wzrośnie,
to Polsce nie uda się utrzymać tempa
wzrostu gospodarczego na poziomie
zbliżonym do 5 proc. Jeśli spadnie ono
do około 4 proc. w skali roku, może to
być przyczyną poważnych problemów
dla budżetu. Jednoprocentowa różni-
ca w tempie wzrostu gospodarczego
między zapisem projektu budżetu, a je-
go wykonaniem spowoduje, że minister
finansów będzie miał poważne proble-
my z deficytem. To jest scenariusz
ostrzegawczy. Jednak mam nadzieję,
że głównie za sprawą absorpcji środ-
ków unijnych w drugiej połowie roku,
popyt inwestycyjny wzrośnie. Dzięki te-
mu powinna być możliwa zmiana ne-
gatywnej dynamiki kwartalnej, którą

już wtedy przez sześć kwartałów cha-
rakteryzować będzie tendencja spad-
kowa. Przypomnę, że przez cały 2004 r.
– między I, a IV kwartałem – dynami-
ka PKB malała. 

■ Czy w tej sytuacji, sprzyjajàce wzro-
stowi gospodarczemu zmiany w podatkach
stanà si´ koniecznoÊcià?

Jak wykazał przykład podatku CIT oraz
poziom wpływów z jego tytułu w
2004 r., obniżenie podatków może mieć
zbawienny wpływ na finanse publiczne.
Jednak nie sądzę, byśmy w 2005 r. mo-
gli się spodziewać jakichkolwiek zmian
zmierzających do obniżenia obciążeń
podatkowych. Zasadnicze znaczenie dla
gospodarki w tym roku będzie miała od-
powiednia synchronizacja polityki mo-
netarnej i fiskalnej. Najbardziej obawiał-
bym się, że poprzez kombinację silnego
złotego z wysokim poziomem realnych
stóp procentowych – bez właściwej ko-
ordynacji – może nastąpić spowolnienie
tempa wzrostu gospodarczego do pozio-
mu poniżej progu 4 proc. Zachowanie
banku centralnego będzie miało w tej
kwestii bardzo duże znaczenie, zwłasz-
cza w odniesieniu do polityki kształto-
wania stóp procentowych. 
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Uważam, że ten rok w dużej mierze bę-
dzie stracony. Po pierwsze z punktu wi-
dzenia zmian w przepisach podatko-
wych, po drugie, z punktu widzenia
reformy finansów publicznych. Działa-
nia w obu tych sferach, jakże bardzo po-
trzebujących przeprowadzenia korzyst-
nych reform, będą odroczone. Ani
w tym, ani też w następnym roku (co
wynika chociażby z projektu budżetu)
nie uda się przeprowadzenie takiej
reformy, jaka była zawarta w „Planie
Hausnera”. 

■ Czy burzliwa i d∏ugotrwa∏a dyskusja
na temat tego planu, w kontekÊcie braku
realnej mo˝liwoÊci jego wprowadzenia nie
wywo∏a∏a wi´cej strat ni˝ korzyÊci?

Szczęśliwy splot wielu korzystnych oko-
liczności spowodował, że w 2004
i 2005 r. sytuacja na rynkach finanso-
wych nie jest zła, zwłaszcza w okresie
po zmianie na stanowisku ministra fi-
nansów. O tak stosunkowo dobrej sytu-
acji nie zadecydowały jednak zmiany
w polityce zmierzające do obniżenia
poziomu deficytu strukturalnego. Urzę-
dujący od połowy ubiegłego roku mi-
nister finansów jest pierwszym, który
potrafi w sposób bardzo aktywny za-
rządzać długiem publicznym. Jego
działanie skupia się na obniżeniu kosz-
tów obsługi długu publicznego.
Na zmniejszeniu potrzeb pożyczko-
wych, a w razie konieczności zaciąga-
nia ich jak najtaniej. Jak do tej pory, ta-
kie działanie ministra finansów jest
skuteczne. Wiązać w ten sposób docho-
dy z wydatkami budżetu i zmniejszać
deficyt uda się nam jednak wyłącznie
wtedy, gdy tempo wzrostu gospodar-
czego będzie odpowiednio wysokie.
Z całą odpowiedzialnością mogę po-
wiedzieć, że nasze finanse publiczne
nie są przygotowane na spowolnienie
wzrostu poniżej 4 proc. PKB. Taki spa-
dek skutkowałby odtworzeniem tych
wszystkich problemów, w jakie uwikła-
ne były finanse publiczne w 2001 r.
za czasów ministra Bauca.

■ Jaki wp∏yw na stan bud˝etu mia∏oby
niezakwalifikowanie pieni´dzy zgromadzo-
nych w funduszach emerytalnych po stro-
nie finansów publicznych?

Stanowisko Komisji Europejskiej i Euro-
statu w tej sprawie jest jednolite i osta-
teczne. Postulaty Polski nie zostały przy-
jęte. Termin przejściowy, wyznaczony
Polsce do rozpoczęcia klasyfikowania
środków Otwartych Funduszy Emery-
talnych poza sektorem finansów publicz-
nych, upływa w marcu 2007 r. Po tej da-
cie Polska ma liczyć środki OFE tak, jak
życzy sobie tego Bruksela. Do tego mo-

mentu nasz rząd ma jeszcze szanse pró-
bować podjąć negocjacje w tej sprawie...
Jednak, jeśli stanowisko Brukseli się nie
zmieni, to w 2007 r. czeka nas zwiększe-
nie deficytu budżetowego o ok. 1,8 proc.
PKB (w przedziale 1,5 – 1,9 proc.) i nie-
zmniejszenie relacji długu publicznego
do PKB o kwotę odpowiadającą ok. 8
proc. PKB.

■ Czy w tej sytuacji realne jest wype∏-
nienie przez Polsk´ standardów Maastricht
wed∏ug rzàdowego harmonogramu?

Nie wierzę w to, że w ciągu najbliższych
dwóch lat Polska będzie w stanie speł-
nić wszystkie kryteria konwergencji.
Dziś nie spełniamy żadnego z nich, po-

nieważ ocena kryteriów fiskalnych do-
konywana jest łącznie. Nie można więc
powiedzieć, że spełniamy jedno kryte-
rium deficytu budżetowego w stosun-
ku do PKB, bo z kolei nie spełniamy kry-
terium deficytu budżetowego. Oznacza
to, że ewentualne przyjęcie naszego kra-
ju do „strefy euro”, przesuwa się po-
za perspektywę 2010 r.

■ Czy wnioski niektórych cz∏onków Unii
Europejskiej o zmniejszenie dop∏at do rol-
nictwa sà w stanie za∏amaç podstaw´ two-
rzenia koncepcji planu rozwoju Polski
do 2013 r.? 

Oceniając sytuację z punktu widzenia
ekonomisty, uważam, że w interesie
wspólnym wszystkich obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, w tym
oczywiście i Polaków, leży troska o to,
żeby wykorzystanie budżetu unijnego
było inne niż do tej pory. Nie powinno
być dalej tak, że 80 proc. tego budżetu
pochłania wspólna polityka rolna, któ-

ra polega na dopłacaniu olbrzymich
kwot przez większość do nieznacznej
mniejszości, którą są rolnicy. Jednak
z drugiej strony, zdaję sobie sprawę z te-
go, że głoszenie takich postulatów
w „stylu brytyjskim”, które opierają się
na odejściu od wspólnej polityki rolnej,
jest z punktu widzenia naszych rolników
nierozsądne. Polscy rolnicy tylko tym
sposobem mogą podwyższyć poziom
swojego życia i dochodów. Taka mody-
fikacja wspólnej polityki rolnej, która po-
stuluje ograniczanie dopłat z budżetu
unijnego i rekompensowanie odpowied-
niego poziomu dochodów poprzez do-
tacje z budżetów narodowych, jest, mo-
im zdaniem, nieunikniona. Taki będzie

kierunek zmian. Jednak
takie rozwiązanie nie jest
dla nas dobre. Oznacza to
bowiem, że obciążenie
budżetu z tytułu subwen-
cjonowania rolnictwa by-
łoby w Polsce bardzo du-
że. W sytuacji, gdy mamy
tak wiele nieefektywnych

wydatków budżetowych – nie stać nas
na to, żeby zacząć dopłacać coraz wię-
cej do rolnictwa.

■ Czy wymogi „Bazylei II” mogà wp∏y-
nàç na pogorszenie kondycji polskiego sek-
tora bankowego?

Zaostrzenie przepisów godzi w oczywi-
sty sposób w banki, które mają relatyw-
nie słabszą pozycję na rynku w porów-
naniu do tych największych. Banki
o mniejszej sile finansowej odczują skut-
ki tych regulacji bardziej dotkliwie.
Z punktu widzenia naszego rynku lokal-
nego, wprowadzenie bazylejskich regu-
lacji nie byłoby korzystne. Ten jeszcze
niezbyt silny polski sektor bankowy
mógłby poważnie się osłabić. Potoczne
doświadczenie uczy, iż obciążanie sil-
nych i słabych jednakowymi wymogami
nie jest sprawiedliwe, ale takie są obiek-
tywne uwarunkowania przynależności
do sfery charakteryzującej się wspólny-
mi standardami i regulacjami. ■
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Sektor bankowy mo˝e spodziewaç si´ 
wzrostu popytu na pewne rodzaje 
produktów, zw∏aszcza klasycznych 
kredytów.
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