
■ Po co powo∏ano sejmowà Komisj´ Âledczà dotyczàcà sekto-
ra bankowego, skoro ju˝ istnieje nadzór bankowy przy NBP?

– Nadzór bankowy od początku miał pełnić funkcje kontrol-
ne dla instytucji bankowych. Niestety, w ciągu ostatnich lat,
pomimo jego działania, regularnie dowiadywaliśmy się o róż-
nych – delikatnie mówiąc „nieprawidłowościach”. Działania
KNB były bardzo nikłe. Trzeba sprawdzić, z jakich powodów.
Być może posiada zbyt małe możliwości, a może jest jakiś in-
ny powód. Zbadanie przyczyn małej skuteczności nadzoru
bankowego pozwoli na poprawę funkcjonowania ważnego
sektora gospodarki.
Pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu, na wniosek klubu
PiS zmieniła się ustawa dająca większe kompetencje Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd i ta komisja zaczęła zdecy-
dowanie i dynamicznie działać, wykrywając różne nieprawi-
dłowości. Zakończyło się to wieloma wnioskami do prokura-
tury, ale niestety część z nich została umorzona. Nadzór
nad rynkiem finansowym jest w Polsce rozdrobniony, lepiej
by było, aby tak jak w Stanach Zjednoczonych – funkcje kon-
trolne sprawował jeden urząd o szerokich możliwościach,
który połączyłby siły i umiejętności różnych ludzi i instytucji.
Nie możemy także zapominać o funkcji kontrolnej parlamen-
tu nad sektorem bankowym poprzez pracę sejmowej Komi-
sji Skarbu. Komisja Śledcza dotycząca banków powstała
na skutek reakcji Sejmu na wykluczenie z obrad komisji nad-
zoru bankowego w sprawie fuzji Banku Pekao SA i BPH wi-
ceministra finansów Cezarego Mecha. Ten fakt stał się swo-
istym „zapalnikiem”, uświadamiającym posłom zagrożenia
dla gospodarki narodowej, co uruchomiło proces powołania
komisja badającej sektor bankowy. Już wcześniej dochodzi-
ły do nas informacje, że źle się w nim dzieje. Media o tym in-
formowały i nic z tego nie wynikało. 

■ Czy Komisja nie b´dzie mia∏a negatywnego wp∏ywu na funk-
cjonowanie sektora bankowego? Czy to nie jest dzia∏anie zmierza-
jàce do ograniczenia liberalizmu w gospodarce?

– Ten protest środowiska bankowego jest spowodowany moż-
liwością przywrócenia bezstronnej normalności nadzoru ban-
kowego i „odcięcia” dotychczasowych złych praktyk. Przypa-

dek szefa NBP Leszka Balcerowicza i jego żony pracującej
w fundacji CASE, w której głównymi donatorami są banki, to
kuriozum. W normalnym kraju byłoby to bardzo źle widzia-
ne i byłoby powodem do odwołania z funkcji. Wyłączenie
z posiedzenia Nadzoru Bankowego przedstawiciela rządu,
co zrobiono pod pretekstem, że znano jego wcześniejszą ne-
gatywną opinię o fuzji Pekao SA i BPH, a pozostawienie pod-
czas obrad Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego Woj-
ciecha Kwaśniaka, którego żona jest jednym z wicedyrektorów
BPH, pokazuje podwójne standardy moralne. 

■ Mówi∏o si´, ˝e sejmowa Komisja Âledcza dotyczàca banków
spowoduje „odp∏yw zagranicznych inwestorów z naszego kraju”.
A majowy „Financial Times” pisze wr´cz o nap∏ywie inwestycji
do Polski… 

– Wszystkie międzynarodowe raporty mówiące o korupcji,
na czele z raportem Banku Światowego, pokazywały, że Pol-
ska niestety jest krajem, który w tej dziedzinie przoduje. To
bardzo źle wpływało na chęć inwestowania w Polsce poważ-
nych inwestorów, którzy myślą o nas perpektywicznie i nie
operują kapitałem spekulacyjnym. Dochodziło do takich pa-
radoksów, że stosunkowo mała firma (jak na skalę europej-
ska), jaką jest konsorcjum Eureko, chciała wchłonąć tak du-
żą firmę jak PZU. Z jednej strony renomowane zagraniczne
koncerny zastanawiały się, czy wejść do Polski, ale nie miały
ochoty płacić „podatku korupcyjnego”. Docierały do nas ta-
kie sygnały płynące od nich oraz od m.in. Parlamentu Euro-
pejskiego, że Polska musi się z tym uporać. No i kiedy doszła
do władzy partia, która chce zrobić z tym porządek, podnio-
sła się ogromna wrzawa, że może to Polsce zaszkodzić. Po-
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stawmy sobie jednak pytanie – czy tak
się stanie? Powstanie komisji bankowej
odstraszy tylko tę część inwestorów, któ-
rzy uważają, że można u nas bezkarnie
wykorzystywać słabość państwa i urzę-
dów. Zdarzało się, że ktoś pojechał
za granicę, aby negocjować kontrakt
w imieniu polskiej instytucji, a „gościn-
ni” gospodarze obdarowywali go tylko
koszulą, dobrym długopisem i smacz-
ną kolacją i tak go tym „ujmowali”, że
podpisywał niekorzystny dla nas kon-
trakt. A potem były entuzjastyczne re-
cenzje w zachodniej prasie, że nikt nie
spodziewał się, że „Polska jest krajem,
w którym tak łatwo robi się dobre inte-
resy”. Problemy korupcji, nieliczenia się
z interesem narodowym, są rzeczywi-
ście bardzo poważne. Zdarzyło się
przed laty, że gdy jeden z kontrahentów
chciał przejąć upadający młyn, usłyszał
od wiceministra przekształceń własno-
ściowych (MPW): „chciałbym mieć
młyn” – na co urzędnik odparł „a ja
chciałbym mieć mercedesa....” I wtedy
zaskoczony i później skazany na karę
pozbawienia wolności urzędnik MPW
usłyszał: „mam pieniądze, ale nie na ła-
pówki”. Ale ilu przedsiębiorców tak się
zachowa?

■ Je˝eli to, o czym Pan mówi, jest prawdà,
to ani tacy ministrowie, ani tacy inwestorzy
nie sà potrzebni polskiej gospodarce…

– Inwestorzy, którzy „pomagają” swo-
im inwestycjom dzięki „dojściom” i ła-
pówkom, nie są twórczy dla naszej go-
spodarki – chcą osiągnąć zysk, idąc
na skróty. Tak naprawdę, gospodarkę
rozwijają tylko ci, którzy mają długo-
falową, wieloletnią strategię działania.
Którzy chcą uczciwie u nas lokować
swoje biznesy. Zyski mają zaplanowa-
ne na wiele lat naprzód i nie chcą wy-
cofywać kapitału po jakimś drobnym
zachwianiu koniunktury. Dotyczy to
zwłaszcza renomowanych firm, które
wiele lat pracowały na dobrą reputację.
W krajach o ugruntowanej gospodarce
rynkowej osoby, które kupują firmę
znajdująca się w kłopotach, tylko po to,
aby później doprowadzić ją do bankruc-
twa i odsprzedać jej najbardziej warto-
ściowe elementy, nazywane są „gospo-
darczymi szkodnikami”. Jeżeli ktoś
nabywa przedsiębiorstwo, aby je napra-
wić, aby przynosiło zyski a ludzie mie-
li pracę – to takie działanie zasługuje
na szacunek. W Polsce po roku 1989
niektórzy wyznawali zasadę, że biznes
ma polegać na tym, aby przedsiębior-
ca mógł zarobić pieniądze bez ogląda-
nia się na skutki swojego działania. Co
gorsza, spora część zagranicznego ka-
pitału wciąż traktuje Polskę jak „kolo-

nię” – kraj, w którym można szybko
osiągnąć zysk, bez zastanawiania się,
co później z tym krajem będzie (często
nie podlegają kontroli ze strony urzę-
dów państwowych). Jeżeli do Polski nie
będzie wchodził kapitał spekulacyjny,
a przyjdą inwestorzy, którzy dotychczas
nie chcieli płacić „podatku korupcyjne-
go” – to będzie to z korzyścią dla nas
wszystkich. Jeżeli poważne zagranicz-
ne gazety piszą, że w naszym kraju jest
ruch polityczny, który chce wpro-
wadzać zasady moralne w biznesie, to
jest to tylko dla Polski dobre. To jest
pozytywny sygnał dla zagranicznych
inwestorów…
W naszym kraju rodzimy management
ze spółek Skarbu Państwa szykowanych
do prywatyzacji starał się urządzić swo-
ją przyszłość za pomocą „pakietu inwe-
stycyjnego”. Dość często mieliśmy
do czynienia z sytuacją, że ludzie, któ-
rzy podejmowali ważne decyzje, posta-
nawiali „prywatyzować” swoją pracę
za określoną stawkę ustaloną z zagra-
nicznym inwestorem zainteresowanym
konkretną spółką. Ale przez lata był to
temat tabu. Nie wolno było o tym mó-
wić, a ci, którzy o tym informowali opi-
nię publiczną, byli odsądzani od czci
i wiary. Aż doszliśmy do sytuacji, że tak
dalej nie da się funkcjonować. Między-
narodowe analizy, mówiące o tym, że
Polskę trawi korupcja, nie były „wyssa-
ne” z palca. Te raporty przygotowywa-
li analitycy rynku, którzy widzieli, jak
niszczący dla naszej gospodarki jest me-
chanizm nieformalnych korupcyjnych
układów. Ci, którzy chcieli działać

w warunkach bałaganu, będą nas ata-
kować. Mamy sygnały dotyczące tego,
jak wielkie pieniądze wydaje się
na „czarny PR” skierowany przeciwko
tym, którzy chcą w Polsce zrobić porzą-
dek. Na przykład przez stworzenie Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego,
o którym w mediach pisze się, że bę-
dzie „policją polityczną”. Ale jeśli uda
się przetrzymać ten atak i okaże się, że
uczciwe zagraniczne firmy mają otwar-
tą drogę do prowadzenia biznesu, to
z czasem przyniesie to wymierne ko-

rzyści. Obecnie jesteśmy świadkami
ataku sił, które „żerowały” całymi lata-
mi na słabości państwa. W Polsce bu-
dowaliśmy po roku 1989 „kapitalizm
bez kapitału”. Dlatego spora grupa lu-
dzi postanowiła zamienić kapitał poli-
tyczny na finansowy. Są w Polsce
przedsiębiorcy, którzy zdobyli w ciągu
kilkunastu lat majątki większe niż te
tworzone na przestrzeni setek lat np.
przez Ordynację Zamoyskich. Jeżeli
ktoś idzie „na skróty”, to musi to spo-
wodować różnego rodzaju straty dla
gospodarki. Zjawiska korupcyjne skła-
niają wielu poważnych inwestorów
do zastanowienia się, czy warto wcho-
dzić do Polski. Tym bardziej gdy słyszą
o układzie korupcyjnym w resorcie fi-
nansów, który przez „dojścia” pozwa-
lał latami płacić niższe podatki. Jak to
się ma do wolności gospodarczej? 

■ Co Pan sàdzi o pomyÊle stworzenia
narodowego konsorcjum finansowego z∏o-
˝onego z PKO BP i PZU? 

– To jeden z pomysłów badany przez
nas od strony prawnej i biznesowej. Je-
żeli się okaże, że to dobry pomysł, nie
wykluczam, że będzie zrealizowany.
Przeszkodą mogą być naciski na dokoń-
czenie prywatyzacji PZU i sprzedaż Eu-
reko kolejnych, obiecanych wcześniej
udziałów, pod groźbą przegranego pro-
cesu. Za takim rozwiązaniem jest część
managementu PZU. 
Są firmy, które traktują Polskę jak „zie-
mię do zagospodarowania”, którą moż-
na zawłaszczyć szturmem. Od lat stosu-
je się metodę przekonywania polskiego

managementu do „wy-
prowdzania” spółek Skar-
bu Państwa spod nadzoru
właścicielskiego, np. przez
świadome doprowadzanie
ich do upadku, aby zagra-
niczny inwestor „pospie-
szył im z pomocą”. Co gor-
sza, choć ci menedżerowie
wciąż formalnie pracują
dla swojej spółki i jej wła-
ściciela, czyli Skarbu Pań-
stwa, dość łatwo „przecho-

dzą” na stronę przeciwną, jeszcze
przed przejęciem spółki przez zagranicz-
nego udziałowca. W ten sposób mają za-
gwarantowane zatrudnienie w przyszo-
ści. Nieraz za pieniądze spółek Skarbu
Państwa, które nie trafiały do budżetu,
wynajmowano agencje PR, które tworzy-
ły pozytywny wizerunek osób pełniących
funkcje kierownicze w firmach – choć
działali oni na rzecz zagranicznego 
inwestora.
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Skarbu Paƒstwa szykowanych 
do prywatyzacji stara∏ si´ urzàdziç 
swojà przysz∏oÊç za pomocà „pakietu 
inwestycyjnego”. Ludzie, którzy 
podejmowali wa˝ne decyzje, postanawiali
„prywatyzowaç” swojà prac´.
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