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ROZMOWA W BANKU • ZBIGNIEW CHLEBOWSKI

 Dlaczego Polska nie zabiega o podwyższenie raitingu, 
skoro nasz sektor fi nansowy okazał się odporny na skutki 
kryzysu, który ogarnął Stany Zjednoczone oraz najbogatsze 
kraje Europy?
– Już sam fakt, że Polska w raitingu nie spadła, to duży sukces. Być 
może ta sytuacja – na szczęście mamy stabilność w polskim sektorze 
finansowym i bankowym – otworzy nam w najbliższym czasie szansę 
na uzyskanie wyższego ratingu.

 Nie sądzi Pan, że kryzys pokazał, że nasz system ban-
kowy – mimo że nie oferuje tak bogatych instrumentów 
jak systemy zachodnie – okazał się rozwinięty, jeśli chodzi 
o wysokie standardy bezpieczeństwa, system ostrzegawczy. 
Wszak rekomendacja S zaczęła obowiązywać już wiele mie-
sięcy temu.
– Rzeczywiście wiele uwarunkowań spowodowało, że polski sek-
tor bankowy stał się bezpieczny. Po pierwsze wydaje się, że duże 
znaczenie miał kryzys w latach dziewięćdziesiątych. Upadało wte-
dy wiele banków, dlatego zostały podjęte odpowiednie działania 
– zwłaszcza ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i te 
wszystkie inicjatywy, które podejmował Narodowy Bank Polski. 
Uważam, że właśnie w tym okresie następowała rzeczywista re-
strukturyzacja polskiego sektora bankowego. Wtedy wyciągnęli-
śmy słuszne wnioski i w jakimś sensie przeżyliśmy swego rodzaju 
czyściec. Było to w gruncie rzeczy potrzebne doświadczenie. W ten 
sposób wprowadziliśmy nowe procedury, wzmocniliśmy nadzór 
bankowy i na szczęście podczas tego kryzysu polskie banki nie 
ucierpiały. Nie zgadzam się z opiniami, że obecny kryzys to w ja-
kimś sensie porażka wolnego rynku, porażka kapitalizmu. Według 
mnie jest to przede wszystkim porażka instytucji państwowych 
w różnych krajach. Nie było tam dobrego nadzoru państwowego. 
Po pierwsze nie było dobrego regulatora, po drugie, źle działały 
banki centralne, a w przypadku Stanów Zjednoczonych – Bank Re-
zerw Federalnych i wreszcie po trzecie, zawiedli ludzie – menedże-
rowie, którym zabrakło wyobraźni. Uciekali się oni do takiej poli-
tyki kredytowej, do takich produktów, które nigdy nie powinny się 
pojawić w dobrze nadzorowanym banku, gdzie funkcjonują dobre 
regulacje. Reasumując, z jednej strony kryzys, który przeżyliśmy 
w dziewięćdziesiątym trzecim, czwartym roku w sektorze banko-
wym i to, co wtedy zrobiliśmy oraz to, że nie popełniliśmy takich 
błędów jak w Stanach Zjednoczonych, wpłynęło na podniesienie 
bezpieczeństwa polskiego sektora finansowego.

 Czy nasza dyplomacja, nasi przedstawiciele handlowi, 
ambasady będą robić coś w kierunku zademonstrowania 
światu Polski jako zdrowej oazy rynku fi nansowego, tak że-
byśmy mogli jak najwięcej skorzystać, żeby inwestorzy nie 
opuszczali naszego rynku?
– Zgadzam się z tezą, że światowy i europejski kryzys może być dużą 
szansą dla polskiej gospodarki, dla polskiego sektora bankowego. 
Jeżeli nie popełnimy błędów, to mamy sposobność zaistnienia. Pol-
ska ma ogromną szansę większego jeszcze wzrostu gospodarczego, 
wzmocnienia całego sektora bankowego. Ma również okazję na do-
datkowe, nowe inwestycje. Olbrzymi kapitał na ogarniętych kryzy-
sem rynkach finansowych czeka i szuka miejsc na korzystne inwesty-
cje, kraju, w którym pieniądze są bezpieczne. Sądzę, że polski rząd 
robi wszystko, żeby tę sytuację wykorzystać, nie zmarnować tej bar-
dzo dużej szansy.

 Zapowiedziano szczyt na temat fi nansów światowych. 
Czy zatem rząd przygotowuje jakiś specjalny plan zaprezen-
towania naszego kraju jako bardzo poważnego partnera 
i szansy dla rynku fi nansowego? Czy koalicja podejmie pró-
bę złamania niebezpiecznego stereotypu, tak żeby już wię-
cej Polska nie była utożsamiana z Węgrami?
– Myślę, że ten problem trzeba przedstawiać w sposób rzetelny 
i obiektywny. Należy wyraźnie powiedzieć, że u nas jest zupełnie 
inna sytuacja niż w wielu krajach europejskich. A już zwłaszcza 
na Węgrzech. W tej chwili jest to szczególnie istotne. Powinniśmy 
chwalić się dobrze funkcjonującym nadzorem nad całym sektorem 
finansowym w Polsce, trzeba też pokazywać nasze dobre praktyki 
– banków i menedżerów, którzy tymi bankami zarządzali. To jest 
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naprawdę wielka wartość. To, o czym trzeba mówić, o czym mó-
wiono na szczycie w Brukseli, dotyczy konieczności budowy po-
nadkrajowych systemów. Z jednej strony nadzoru nad rynkiem 
finansowym, a z drugiej strony tworzenia możliwości wspólnego 
działania w momentach zagrożeń czy kryzysu. Obecna sytuacja 
kryzysowa pokazała też, że państwa nie zawsze są skuteczne, gdy 
działają samodzielnie. Ich decyzje nie przekładają się na niwe-
lowanie strat i zagrożeń. Warto się chwalić, warto pokazywać to, 
co u nas dobre, ale warto też dbać o międzynarodowe standardy 
regulacji i nadzoru nad rynkami finansowymi.

 W związku z kryzysem okazało się, że zawiódł system 
wymiany informacji. Do tej pory w Europie nie ma zintegro-
wanego systemu wymiany informacji między bankami dzia-
łającymi na skalę międzynarodową. U nas z kolei sprawnie 
on funkcjonuje i może być przykładem nowoczesnego roz-
wiązania dla całej Unii Europejskiej. Czy Polska ma szansę 
chociażby w tej sferze zająć pozycję lidera?
– Właśnie w parlamencie kończymy pracę nad ustawą, która jest 
w tej chwili bardzo pożądana w krajach Unii Europejskiej. Tą ustawą 
powołujemy Komitet Stabilności Finansowej, który tworzą: Minister 
Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczący 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wydaje się, że próba okre-
ślenia wspólnych celów dla tych trzech najważniejszych instytucji, 
odpowiadających za rynki finansowe w Polsce, jest dużym, daleko 
idącym krokiem. Dobrze też działa Bankowy Fundusz Gwarancyj-
ny, w którym są przedstawiciele między innymi Związku Banków 
Polskich. Mają oni mocną reprezentację w radzie tego funduszu. 
Pokazuje to, że są odpowiednie instytucje i odpowiedni przepływ 
informacji o całym systemie bankowo-finansowym. Wydaje się, 
że w jakimś sensie jest to dobry wzorzec dla wielu państw.

 Czy nasi partnerzy w Unii Europejskiej wiedzą o tym, 
że taki system sprawnie funkcjonuje w Polsce?
– Bez wątpienia nasz minister finansów mówił w Brukseli o pol-
skim systemie, informował o tym, jak on funkcjonuje i dlacze-
go Polska ustrzegła się tych zagrożeń, które niestety dotykają 
również wielu krajów Unii Europejskiej. O tym trzeba mówić, 
bo to jest model, o którym się dyskutuje we Wspólnocie. A skoro 
u nas taki system się sprawdza, to powinniśmy wiedzę o jego dzia-
łaniu upowszechniać.

 Z racji kryzysu na zachodnich rynkach fi nansowych war-
to chyba zastanowić się nad celowością choćby próby odzy-
skania wpływu przez państwo polskie na te banki, które 
zostały sprzedane? Czy w takiej sytuacji należy kontynu-
ować prywatyzację PKO BP, sprzedawać udziały państwo-
we w BGŻ SA?
– W takiej sytuacji uważam, że warto zawiesić te procesy. Właściwie 
są trzy ważne kwestie do rozwiązania w sektorze bankowym: Bank 
Gospodarki Żywnościowej i to, co chce zrobić Rabobank, dalsza pry-
watyzacja Banku PKO BP i wreszcie sprzedaż akcji Skarbu Państwa 
w Pekao SA. W świetle tych zdarzeń, z którymi mamy do czynienia 
w zagranicznych bankach, warto zawiesić decyzje prywatyzacyjne 
i przynajmniej poczekać na moment uspokojenia sytuacji na między-
narodowych rynkach finansowych.

 Skoro na polskim rynku finansowym panuje spokój, 
a nasz sektor bankowy jest w bardzo dobrej kondycji, to czy 
„Pakiet zaufania” był rzeczywiście potrzebny?
– Bardzo potrzebne są czasami pewne gesty, które mają uspokoić 
rynki, mają uspokoić również klientów banków. Tę inicjatywę oce-
niam wyłącznie w kategoriach takiego właśnie sygnału, ponieważ 

dzisiaj Narodowy Bank Polski dysponuje pełnym instrumentarium 
reagowania w sytuacjach trudnych lub kryzysowych. „Pakiet zaufa-
nia” traktuję jako ważny element pozytywnego oddziaływania, istot-
ny gest i deklarację.

 Konieczne były też zmiany w ustawie o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym...
– Zmiany zostały dokonane. Przede wszystkim zwiększamy zabezpie-
czenie dla depozytów do pięćdziesięciu tysięcy euro i, co jest również 
ważne, Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł w przyszłości 
korzystać z pożyczek udzielanych przez rząd, przez Ministra Finan-
sów. To dwie, bardzo istotne zmiany w ustawie o BFG, które mam na-
dzieję wejdą w życie w przeciągu kilku najbliższych dni.

 Z jednej strony oceniamy bardzo wysoko funkcję Ko-
misji Nadzoru Finansowego, ponieważ przyczyniła się ona 
do uodpornienia polskiego rynku na kryzys, ale z drugiej 
strony jest ona niedofi nansowana. Czy w takiej sytuacji bu-
dżet KNF powinien być zwiększony?
– Zgadzam się, że w obliczu tego kryzysu Urząd Komisji Nadzoru Fi-
nansowego trzeba wzmacniać. Mam nadzieję, że również i budżet 
tego organu na 2009 r. zostanie adekwatnie zwiększony. Tą sprawą 
z pewnością zajmie się nasz parlament.

 Czy zapowiadane zastąpienie złotego przez euro wzmoc-
ni polski rynek, czy nasz sektor fi nansowy zwiększy, czy 
zmniejszy podatność na kryzysy płynące z Zachodu?
– Szybkie przyjęcie przez nas euro leży w dobrze pojętym interesie 
polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa. Daje ono gwarancję 
stabilności sytuacji, daje również zachętę do inwestycji zagranicz-
nych w Polsce, ale przede wszystkim jest ogromnym usprawnieniem 
dla polskich przedsiębiorców. Dzisiaj tracą oni na ryzyku kursowym, 
na różnicach kursowych często ogromne pieniądze. Przyjęcie euro 
jest również ważnym czynnikiem stabilizującym dla polskich firm, 
które zajmują się eksportem. Korzyści z przyjęcia Polski do strefy euro 
jest naprawdę bardzo wiele. Odczuwający boleśnie skutki kryzysu 
Duńczycy oficjalnie żałują, że do tej pory nie weszli do strefy euro. 
Słowacy nie obawiają się spekulacji koroną, bo są już w „korytarzu 
walutowym”. Niestety nasz złoty podlega naciskom spekulacyjnym 
i bez żadnych racjonalnych przyczyn jest przez zachodnie rynki trak-
towany tak, jak np. węgierski forint.

 Co z prywatyzacją Giełdy Papierów Wartościowych?
– Źle się stało, że pan prezydent przesłał do Trybunału Konstytucyj-
nego ustawy dotyczące rynków finansowych w Polsce. Skierowanie 
tej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego powoduje na przykład 
przesunięcie w czasie prywatyzacji polskiej giełdy. To była bardzo 
zła i szkodliwa decyzja pana prezydenta. Niestety, teraz musimy po-
czekać w tej sprawie na orzeczenie Trybunału, a następnie dostoso-
wać postępowanie do zupełnie już innej sytuacji na rynkach.

Rozmawiał: Janusz Grobicki

NASZ ROZMÓWCA

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu; absolwent studiów 
podyplomowych wrocławskiej Akademii Ekonomicznej w zakre-
sie zarządzania strategicznego; ukończył studia MBA na poznań-
skiej Akademii Ekonomicznej wraz z uniwersytetem w Nottingham. 
W 2001 r. został wybrany posłem na Sejm RP z listy Platformy Oby-
watelskiej, był członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie przewodniczący sejmowej Ko-
misji Finansów Publicznych oraz szef Klubu Parlamentarnego Plat-
formy Obywatelskiej.
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