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Podobno jesień ma przyjść szybko i przebiegać dosyć burz
liwie. Tak twierdzą synoptycy. Spece od wróżb politycz
nych mają podobne przeczucia, ale bardziej graniczące 

z pewnością. I nie zmienia tego faktu nawet to, że już nawet naj
bardziej ostrożni ekonomiści i gazety stroniące od podawania 
pomyślnych informacji, mniej lub bardziej donośnie obwieszcza
ją, że w lipcu odnotowano zwiększenie sprzedaży w 24 (spośród 
29) gałęzi przemysłu. Ogółem przemysł zwiększył sprzedaż o 
10,3 proc., a budownictwo o 1,6 proc.
Nieoczekiwanie doszło nawet do tego, że teraz trwa swego rodza
ju wyścig, kto bardziej optymistycznie ocenia możliwość wyższe
go niż 3 proc. wzrostu PKB. Całkiem niedawno licytowano się 
w zupełnie przeciwnym kierunku. Ten pozytywny trend trwa 
już od kilku miesięcy. Widać to w wynikach finansowych przed
siębiorstw. W pierwszym półroczu ich przychody zwiększyły się 
o 11,4 proc., a koszty o 10,2 proc. Co nie mniej istotne również 
zwiększył się z 57,4 do 61,4 proc. odsetek firm, które odnotowały 
zysk netto. Wzrosła także liczba przedsiębiorstw, których towary 
kupowano za granicą. Jednym słowem gospodarka ruszyła.
Jednocześnie jednak do połowy tego roku ogłosiło upadłość ponad 
400 firm. W 300 innych rozpoczęto postępowania układowe z wie
rzycielami. Nawet najlepsze przedsiębiorstwa mogą stać się z dnia 
na dzień ogniwem w tzw. łańcuszku upadłości. Liczby są wymow
ne: Stocznia Szczecińska  650 mln zł, Stocznia Gdańska  ponad 
420 mln zł, a spółki wchodzące w skład Kompanii Węglowej  500 
mln zł, takie sumy winne są te firmy swoim kooperantom. Co to 
oznacza dla ich kondycji finansowej, nie trzeba wyjaśniać. Wprost 
też stan ten przekłada się na ich relacje z bankami.
Wyniki systemu bankowego po pierwszym półroczu nie pozo
stawiają wątpliwości. Przyzwoite rezultaty osiągnęły te banki, 
które od zawsze związane są z detalem (PKO BP) lub te, które 
wybrały taką specjalizację rynkową. Na przykład Lukas Bank, 
który uzyskał rekordowy wzrost na kapitale wynoszący ponad 
40 proc. i 77 mln zł zysku netto. Symptomatyczne natomiast 
jest, że gdy banki zostały poproszone przez jeden z branżowych 
tygodników o podanie osiąganego wyniku w podziale na najbar
dziej ogólną segmentację, czyli: bankowość detaliczną, korpo
racyjna i skarb, to jedynie Pekao potrafiło udzielić odpowiedzi. 
Co jednak ciekawe, sierpień był czwartym z rzędu miesiącem 
wzrostu wskaźnika koniunktury bankowej Pengab.
Ten przypływ nadziei wywołany został wzrostem wkładów złoto
wych zarówno na rachunkach bieżących, jak i depozytów termino
wych. Odnotowano mniejszy przyrost kredytów nieregularnych.
Z systemu bankowego docierają jednak sprzeczne sygnały, bo 
oprócz wspomnianego wzrostu optymizmu, jednocześnie cią
gle kurczą się miejsca pracy. Tylko w ostatnich trzech latach 
musiało odejść z banków prawie 20 tys. osób. Wiele z nich to 
wysokiej klasy fachowcy z odpowiednimi międzynarodowymi 
certyfikatami. Czasami wygląda na to, że właśnie wysokie kwa
lifikacje są swego rodzaju przeszkodą. Jeden ze znajomych usły
szał nawet: „Z takimi papierami to pan się nadaje na premiera, 
ale ja szukam tylko pracownika”. Jednak, kto wie, czy najtrud
niejsze nie jest dopiero przed nami. W pierwszym kwartale tego 
roku nowej pracy zaczęło szukać ponad 2 tys. pracowników, a 
Bank Zachodni WBK już zapowiedział kolejne zwolnienie pra
wie tysiąca osób. Podobnie myśli ING Bank Śląski.
Wszystkie te ruchy ubrane są oczywiście w odpowiednio ładnie 
brzmiące słowa typu: należy zwiększać efektywność i konkurencyj
ność placówek. Rzeczywistość jest bardziej prozaiczna i akurat ban
kowcy o pewnej kulturze ekonomicznej nie mają złudzeń, że tak 
właśnie problemy z wynikami finansowymi firm przekładają się bru

talnie na ich osobiste losy. Ale to, co jest 
w miarę czytelne dla bankowców, wcale 
jeszcze nie dotarło do wielu innych śro
dowisk, które będą musiały ponieść kon
sekwencje naprawy finansów państwa. 
Już budżet na 2004 r. może okazać się 
nie tylko bardzo trudny, ale dodatkowo 
obarczony wieloma niewiadomymi. W 
związku z naszym członkostwem w Unii wiadomo, że utracona zosta
nie np. część dochodów z ceł. Ale jaka?  Nawiadomo. Ministerstwo 
Finansów nie potrafi też ocenić pełnego wpływu podatku VAT na 
budżet państwa. Wiadomo natomiast, że pojawią się nowe pozycje 
po stronie wydatków w związku z naszą akcesją do Unii.
Jakie więc będzie finansowe saldo integracji pewnie trudno dzisiaj 
jednoznacznie określić. Wiadomo też, że należy spodziewać się 
wzrostu długu publicznego. Minister Raczko zapowiada wprost 
nasze wejście w strefę wysokiego długu publicznego. Twierdzi, że 
w tym roku miniemy 50 proc., a w przyszłym dotrzemy do 55 proc. 
PKB. Bez radykalnych ruchów w cięciach wydatków np. na służbę 
zdrowia na pewno się nie obejdzie.
Nie ma zatem wątpliwości, że tak trudny budżet będzie wyjątkowo 
wdzięcznym polem do popisu dla rozgrywek politycznych. Ozna
cza to, że nadzieje gabinetu premiera Millera, że ożywienie gospo
darcze osłabi argumenty opozycji o nieudolności rządu, mogą oka
zać się płonne. Tym bardziej niezmiernie ważny będzie strategiczny 
wybór tego rządu: czy reformować finanse państwa, za cenę jesz
cze większego spadku społecznej akceptacji, czy też łatać co się da, 
aby tylko nie zrażać ludzi przed najbliższymi wyborami.   ■
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