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LOŻA KOMENTATORÓW

Czy „Pakiet zaufania” spełni 
oczekiwania polskich instytucji 
finansowych i rynku?

O cena skuteczności wprowadzonych rozwiązań wy-
maga w pierwszej kolejności określenia celu, w jakim 

„Pakiet” został wprowadzony. Jeśli było nim, jak sugeru-
je to nazwa, przywrócenie zaufania pomiędzy bankami, 
wówczas można otwarcie powiedzieć, że nie był dla rynku 
wydarzeniem przełomowym. Jeśli jednak intencją NBP było 
przede wszystkim zabezpieczenie sektora na wypadek po-
głębienia kłopotów z płynnością, wówczas należy przyznać, 
że zaproponowany zestaw instrumentów sprawdził się cał-
kiem nieźle. Sama możliwość zasilenia w środki fi nansowe 
poprzez transakcje repo oraz potencjalna możliwość kon-
wersji płynności w złotówce na walutową poprzez trans-
akcje swap, dały bankom pewność, że nawet w przypadku 

ograniczenia dostępności do fi nansowania z zagranicy będą 
one mogły bez zakłóceń prowadzić normalną działalność. 
Sam fakt, że nie muszą już martwić się o krótkoterminową 
płynność sprawia, że „Pakiet” należy oceniać pozytywnie. 
W tej sytuacji krytyczne komentarze płynące z sektora od-
nośnie skuteczności zaproponowanych rozwiązań były nie 
tyle krytyką samego „Pakietu”, ile słuszną skądinąd konsta-
tacją, że w niewielkim stopniu, by nie powiedzieć w ogóle, 
nie adresuje on tytułowej kwestii „zaufania”. Stroną trans-
akcji na okres dłuższy niż O/N na rynku stał się NBP, a banki, 
mając do wyboru: pożyczyć środki fi nansowe na rynku lub 
od banku centralnego, z oczywistych względów decydo-
wały się na to drugie.

PIOTR RADZEWICZ
główny ekonomista 
Kredyt Banku SA

FO
T.

 K
RE

D
YT

 B
A

N
K 

SA

P otrzebne będą kolejne pakiety. Każda inicjatywa, 
która ma za zadanie pomóc w wyjściu z kryzysu, 

jest potrzebna i konieczna. Oczywiście sytuacja na pol-
skim rynku międzybankowym jest znacznie lepsza niż 
na rynkach zachodnich – żadna z instytucji nie boryka 
się ze sporymi problemami fi nansowymi. Niemniej kry-
zys wzajemnego zaufania dotarł wszędzie i bez doraź-
nych działań administracyjnych, niechybnie odbije się 
negatywnie na realnej gospodarce. Rynek oczekiwał pa-
kietu, ale chyba nie w takiej wersji. Stawki WIBOR nie 
spadły znacząco, a banki wciąż boją się pożyczać sobie 
nawzajem pieniądze. Obawiam się, że konieczne okażą 

się gwarancje dla pożyczek, które będą kolejnym ele-
mentem pomocy. Rząd może także rozważyć zniesie-
nie podatku Belki od lokat bankowych, co przełożyłoby 
się na zwiększenie bazy depozytowej. To oczywiście nie 
zapobiegnie zmianom właścicielskim na naszym rynku, 
które będą wynikiem przetasowań na globalnych ryn-
kach. Swoista konsolidacja powinna jednak wyjść na do-
bre rynkowi, a nowi gracze, aby przyciągnąć klientów, 
zaoferują jeszcze lepsze warunki. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że dla banków nadchodzą teraz chude lata, 
a część z nich zostanie zmuszona do zamknięcia nieren-
townych oddziałów.

MAREK ROGALSKI
główny analityk First 
International Traders 
Dom Maklerski SA
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K ryzys odsłonił jedno ze słabych ogniw światowego 
systemu fi nansowego: regulacje rynku. Brak spraw-

nych procedur wczesnego ostrzegania i postępowania 
przez takie instytucje, jak MFW czy BIS, nie oddzielił na 
czas „topniejących” głównych rynków fi nansowych od 
mniejszych, ale o mocnych fundamentach, takich jak 
Polska. Spragnione płynności zagraniczne banki macie-
rzyste mogły teoretycznie ściągnąć gotówkę z Polski, 
poprzez podopieczne banki krajowe. Ryzyko odpływu 
środków doprowadziło do spadku zaufania pomiędzy 
naszymi bankami i asymetrii informacji na krajowym 
rynku międzybankowym: niepewności co do intencji 
jego uczestników. Bez mechanizmów dzielących banki 
na dobre i złe – np. większej przejrzystości lub czaso-
wych ograniczeń w dużych transakcjach zagranicznych, 

nie można było rozwiązać problemu braku zaufania 
i w efekcie rynek wielu instrumentów fi nansowych prze-
stał funkcjonować. Ryzyko ucieczki od złotego zwięk-
szyło się dość istotnie, mogąc doprowadzić do jego 
znacznej przeceny. Nisza na rynku międzybankowym 
została dobrze wypełniona przez bank centralny. Przy 
wciąż sporej płynności sektora szczególnie ważne było 
wprowadzenie przez NBP transakcji walutowych swap. 
„Pakiet zaufania” rzeczywiście przywrócił zaufanie i re-
aktywował cały rynek fi nansowy. Był potrzebną inicja-
tywą, odpowiadającą na oczekiwania rynku, poważnie 
ograniczając ryzyko deprecjacji złotego, które w skraj-
nie pesymistycznym scenariuszu mogłoby prowadzić do 
ograniczenia zdolności wielu podmiotów do spłaty za-
granicznych zobowiązań.

SEBASTIAN STOLORZ
doradca dyrektora 
wykonawczego 
Banku Światowego 
w Waszyngtonie
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K łopoty światowych instytucji fi nansowych opiewają 
na tak duże kwoty, że praktycznie większość rządów 

i banków centralnych jest z konieczności uwikłana w rozwią-
zywanie problemów sektora fi nansowego. Pomoc jest na-
kierowana na wsparcie kapitałowe instytucji fi nansowych, 
wsparcie płynności na rynkach fi nansowych (w postaci kil-
ku instrumentów) oraz stabilizację nastrojów społecznych. 
W przypadku Polski – gdzie nie mamy do czynienia z bez-
pośrednimi skutkami kryzysu – wsparcie kapitałowe nie jest 
potrzebne. Ze względu na brak zaufania nastąpiło jednak 
wysuszenie płynności – i to w tym segmencie najbardziej 
potrzebne było wsparcie rządu i NBP. Pozytywnie oceniam 
wprowadzenie transakcji swap – upłynniających rynek po-
życzek w walutach obcych – czekając na wprowadzenie 
franków szwajcarskich do oferty NBP. Operacje zasilają-

ce banki komercyjne w pieniądze średnioterminowe (trzy 
miesiące) wesprą ich płynność. Kilka pomniejszych zmian 
– większa ilość zabezpieczeń w transakcjach z NBP, zmiana 
haircut, to dobre rozwiązania, ale raczej o mniejszym zna-
czeniu. Zaproponowany pakiet jest dobry, odpowiada czę-
ści oczekiwań i nie jest spóźniony, ale w mojej ocenie nie 
jest on kompletny. Traktuję go jako pierwszą część, ocze-
kując, że dalszy ciąg nastąpi. Być może warto zmienić dni 
ostatecznego rozliczenia rezerwy na inny niż ostatni dzień 
miesiąca (by różne banki miały koniec rezerwy w inne dni, 
co osłabi braki płynności na koniec miesiąca). Na pew-
no brakuje gwarancji depozytów międzybankowych oraz 
pełnego gwarantowania depozytów ludności. Inne kraje, 
wprowadzając takie rozwiązania, stają się bardziej konku-
rencyjne niż Polska.

JACEK WIŚNIEWSKI
główny ekonomista 
Raiffeisen Bank Polska SA
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W prowadzony przez NBP „Pakiet zaufania” to oczy-
wiście krok w dobrą stronę i odpowiedź na kry-

zys zaufania, który ma miejsce na rynkach fi nansowych. 
Wprowadzenie operacji zasilających w płynność w wa-
lucie krajowej – transakcje repo czy operacji zasilających 
w płynność walutową – swapy walutowe, pomagają ban-
kom w zarządzaniu płynnością, jednak po jego wprowa-
dzeniu trudno jest mówić o wyraźnej stabilizacji sytuacji 
na rynku międzybankowym. Nadal jest on bardzo płytki, 
a jego zadania w coraz większym stopniu wypełnia NBP. 
Przykładowo w tygodniu 20–24 października wielkość 
depozytów składanych w banku centralnym przez banki 
komercyjne zwiększyła się z 1,465 mln w poniedziałek 
do 9,207 mln w piątek. Choć dane te sugerują też zwięk-
szającą się nadpłynność sektora bankowego, to jednak 
warto pamiętać, że zwiększenie płynności jest działaniem 

obronnym na sytuację kryzysową. Odbywa się to z jednej 
strony poprzez silną walkę o depozyty, która dla banków 
oznacza wysokie ujemne marże odsetkowe, a z drugiej 
strony wyraźne ograniczanie akcji kredytowej. Może to 
w perspektywie kolejnych miesięcy i kwartałów rodzić 
poważne problemy dla sfery realnej gospodarki. Jednak 
„Pakiet zaufania” jest jedynie plastrem na ranę, ponieważ 
fundamenty kryzysu dotyczą przywrócenia rzeczywistej 
wiarygodności poszczególnych instytucji fi nansowych. 
Wprowadzone już obecnie ograniczone limity na wza-
jemne transakcje mogą być cofnięte dopiero wtedy, gdy 
banki będą wykazywać dobre wyniki fi nansowe, a o te 
będzie coraz trudniej. Co gorsze, silne osłabienie złote-
go skutkowało dalszymi wewnętrznymi obostrzeniami 
na wszelkich transakcjach walutowych przedsięwziętych 
przez banki.

DARIUSZ WINEK
główny ekonomista 
Banku BGŻ SA

Prezentowane opinie stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska 
żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo.
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W  obecnej sytuacji systemowym czynnikiem ryzy-
ka dla polskiego sektora bankowego są problemy 

spółek matek krajowych instytucji fi nansowych (głów-
nie z innych krajów UE). Polskie mają stabilne podsta-
wy: sumy kredytów i depozytów są zbilansowane, jed-
nak problemem jest dystrybucja płynności w sektorze. 
Obawy o kondycję podmiotów dominujących zachwiały 
zaufanie między instytucjami fi nansowymi, co doprowa-
dziło do faktycznego zamarcia rynku pożyczek między-
bankowych. W tym kontekście działania Ministerstwa 
Finansów, RPP oraz NBP zmierzające do przywrócenia 
płynności na rynku należy ocenić pozytywnie. Po pierw-
sze podwyższone gwarancje dla depozytów klientów 
banków do 50 tys. euro mają na celu zapewnić brak 
odpływu środków z sektora bankowego. Po drugie ak-
tywne zaangażowanie NBP w przywrócenie sprawnego 
funkcjonowania funkcji redystrybucyjnej, poprzez wpro-
wadzenie operacji otwartego rynku oraz dopuszczenie 
przez RPP jako instrumentarium swap-ów walutowych, 

powinny zapewnić sprawność funkcjonowania syste-
mu. Niestety, by odbudować zaufanie – tak klientów, 
jak i współpracujących instytucji bankowych – potrzeba 
czasu; trzeba liczyć się z kilku-, kilkunastomiesięcznym 
okresem funkcjonowania tych mechanizmów w sposób 
suboptymalny. Oczywiście mechanizmy wprowadzone 
„Pakietem zaufania” mogą być skuteczne przy założeniu, 
że nie będzie im towarzyszył wypływ środków z polskie-
go sektora bankowego. W tym zakresie ogromną rolę do 
odegrania ma KNF. Duże znaczenie dla stabilizacji rynku 
ma również jednoznaczna zapowiedź polskiego rządu 
dotycząca wejścia Polski do strefy euro w 2011 r. Trudno 
jest obecnie przesądzać, czy te działania będą wystarcza-
jące. Należy jednak podkreślić, że ogół działań polskich 
instytucji centralnych, w obliczu globalnego kryzysu, ma 
charakter systemowy oraz długofalowy i wyróżnia się 
na tle naszych sąsiadów, np. Węgrów. Decyzje polskich 
instytucji regulujących funkcjonowanie rynku na pewno 
należy ocenić pozytywnie.

WALDEMAR 
MIERZEJEWSKI
prezes zarządu Finamo SA
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