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Jaki będzie nowy rok dla polskich finansów? 
Takie pytanie postawiliśmy członkowi zarządu NBP, z prezesem Fitch Polska rozmawialiśmy o tym,

czy grozi nam obniżenie międzynarodowych ratingów, oceniliśmy słabości budżetu na 2011 r.
oraz przedstawiliśmy naszą subiektywną perspektywę rozwoju polskiego sektora bankowego.

Piszemy też o nowych bankach, planach BGK i sekurytyzacji.
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Głównej Handlowej; Mariusz Noch, zastępca 
dyrektora Departamentu Sektora Publicznego  
i Projektów Finansowych Nordea Banku Polska; 

Nie tylko o wizerunek  
chodzi 10–11
Perspektywy polskiej bankowości będą dobre, 
o ile nie będzie nakładać się na nią dodatkowych 
obciążeń. Nasz sektor bankowy jest stosunkowo 
mały. I jeśli go teraz zadusimy dodatkowymi da-
ninami na rzecz państwa, to na pewno nie będzie 
rósł razem z gospodarką – powiedział Jacek 
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Sebastian Stolorz, doradca dyrektora 
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ekonomista Banku BGŻ S.A. oraz Jacek 
Wiśniewski, dyrektor Departamentu 
Bankowości Inwestycyjnej, główny ekonomista 
Raiffeisen Banku Polska S.A. 
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Gospodarka i finanse 2011 18–38

To może być dobry rok. Zwłaszcza dla gospodarki i banków. Wskazuje 
na to wiele przesłanek. Sęk w tym, czy rządzący nie zechcą narzucać 
i finansistom, i przedsiębiorcom, i klientom wreszcie, kolejnych obciążeń... 
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Efekt domina 12–13
Najbogatsze kraje Unii Europejskiej wydają miliardy 
na pomoc dla członków wspólnoty nieradzących 
sobie z kryzysem. Nic zatem dziwnego, że szuka 
się sposobów, by uniknąć podobnych problemów 
w przyszłości. Czy rzeczywiście będą skuteczne 
– zastanawia się
Jarosław Jezierski

WYWIAd W „BANKU”
Ożywienie nabiera tempa 14–16
Oczekuję dalszego ożywienia, charakteryzującego 
się umiarkowanym wzrostem PKB oraz ograniczoną 
inflacją. Jeżeli sytuacja w gospodarce światowej oraz 
w strefie euro będzie normalizować się, poprawią się 
warunki gospodarowania dla polskich przedsiębiorstw 
– stwierdził prof. Zbigniew Hockuba, członek 
zarządu Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie 
z Grzegorzem Brudzińskim

BANK I KLIENT
Widmo bank run  
krąży nad Europą 39–41
Ostatnia próba wywołania sztucznej paniki bankowej 
daje do myślenia. Na szczęście zdajemy sobie spra-
wę, że doprowadzenie do generalnej zapaści banków 
nie przyniesie żadnego społecznego zysku – instytu-
cje finansowe są po prostu niezbędne – podkreśla 
Jerzy Szygiel

Chronienie klienta 42–43
Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Ubezpieczeń 
jako dwie organizacje reprezentujące środowiska 
bankowe i ubezpieczeniowe kontynuują tworzenie 
standardów polskiego rynku bancassurance – pisze o tym 
Norbert Jeziolowicz

Puchnące zaległości 46–47
Najbliższe miesiące mogą przynieść dalsze pogarsza-
nie się jakości kredytów dla gospodarstw domowych. 
Wpływać będzie na to jakość pożyczek udzielanych 
w poprzednich okresach. Tempo to powinno się jed-
nak zmniejszać w następnych kwartałach – zauważa
Paweł Minkina

Są powody do zadowolenia 56–59
System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP obok wie-
dzy potwierdza umiejętności. Przyznają to pracodaw-
cy, ciesząc się, że ich pracownik staje się bankowcem 
z prawdziwego zdarzenia. 40. już uroczystość 
wręczenia certyfikatów zawodowych zrelacjonował 
Maciej Małek

zAGRANICA
Ekonomiczne wróżby na 2011 r. 64–65
Wielu analityków stawia nawet na 3,5-proc. 
wzrost amerykańskiego PKB. Są jednak i tacy, 

zarówno w Ameryce, jak i Europie, którzy wróżą 
coś zupełnie innego. Ich nadzieje i niepokoje 
opisuje
Jerzy Szygiel

Ignorancja czy zła wola? 66–67
Coraz wyraźniej widać, że pobudzanie amerykańskiej 
gospodarki za pomocą zastrzyków pustego pieniądza 
nie tylko nie przynosi pożądanych skutków, lecz – co 
gorsza – kryzys przedłuża, a nawet pogłębia. Czy jest 
wyjście z tej sytuacji – zastawia się
Jan M. Fijor

Co dalej z Ameryką? 68–70
Spowolnienie amerykańskiej gospodarki widać 
gołym okiem. Handel detaliczny, mieszkalnictwo, 
produkcja i rynek pracy osłabły w ostatnich tygo-
dniach 2010 r. Szanse na drugie dno recesji w ciągu 
najbliższego półrocza lub roku są niepokojąco 
wysokie – podkreśla
Piotr Didenkow 

OPINIE
Euro – co zrobić  
z tym balastem? 72
Kończy się czas europejskiej solidarności gospodar-
czej. To zaś może oznaczać, że zaczynający się rok 
przyniesie dalsze spadki notowań euro na rynkach 
międzynarodowych.
Marek Rogalski

Władza na wyciągnięcie ręki 73
Dostrzeżono wreszcie bardzo realne zagrożenie, jakim 
może być internet. Przy powszechnej dostępności 
i sile oddziaływania, a jednocześnie niespotykanym 
dotychczas stopniu bezkarności, tworzy rzeczywiście 
nową jakość we wszystkich dziedzinach publicznej, 
a nawet prywatnej aktywności.
Marek Urbaniak

STREFA VIP
Wielka niewiadoma 74–76
Prognozowanie przyszłości to zadanie praktycznie 
niewykonalne. Tak uważają uczestnicy dyskusji 
w Klubie Polska 2015+ na temat scenariuszy rozwoju 
gospodarczego i politycznego na tle globalnych 
przemian. Nie znaczy to, że niektórzy tego nie próbują 
– o czym informuje
Jacek Georgica 

Powstanie polskiego  
samorządu bankowego 77
24 stycznia 1991 r. powołano do życia organizację 
samorządu bankowego – Związek Banków Polskich. 
Przedstawiciele 102 instytucji finansowych uchwalili 
i podpisali jego statut. Przypomina to
Przemysław Wiśniewski
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Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Minister Jacek Rostowski zapowie-
dział 5 stycznia w radiowych „Sygnałach 
Dnia”, że chce wprowadzić w tym roku 
podatek bankowy. Wiceminister finansów 
Dariusz Daniluk zdradził, że resort ciągle 
liczy, czy opłaca się wprowadzić nową da-
ninę dla banków. Wstępne szacunki dają 
budżetowi dodatkowy miliard złotych. 
Podatek bankowy podobno ma nie wejść 
do ogólnej puli budżetowej, ale trafi do 
specjalnego funduszu, z którego będzie 
można w przyszłości ratować banki, któ-
rych upadek zagroziłby oszczędnościom 
wielu obywateli. Nie właścicieli banków, 
tylko ludzi, którzy w nich swoje pieniądze 
złożyli albo pobrali kredyty. Przypomina-
my, że dotychczas tylko 6 krajów unijnych 
wprowadziło podatek bankowy. Do tema-
tu wrócimy w lutowym numerze.

Ministerstwo Finansów przesłało (28 
grudnia ub.r.) pod obrady Rady Ministrów 
projekt programu rozwoju obrotu bezgo-
tówkowego w Polsce do roku 2013. Zakłada 
on, że udział transakcji bezgotówkowych 
w całości transakcji pieniężnych ma wzros-
nąć z obecnych 9 do 51 proc. Ministerstwo 
Finansów chciałoby zdecydowanego zwięk-
szenia liczby punktów handlowo-usługo-
wych akceptujących płatności kartą oraz 
liczby Polaków mających konto w banku, 
rozwoju sieci punktów akceptujących mi-
kropłatności (płacenie kartą za gazetę czy 
bilet na autobus) oraz podwojenia liczby 
bankomatów, które miałyby stać nie tylko 
w centrach handlowych. Współtwórcą pro-
gramu jest Związek Banków Polskich. Do 
tematu wkrótce powrócimy.

Od 1 stycznia obywatele Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować 
w Polsce bez zezwolenia. Minister pracy Jo-
lanta Fedak podpisała rozporządzenie w tej 
sprawie. Związek Liderów Sektora Usług 
Biznesowych w Polsce (ABSL) pozytywnie 
ocenił tę decyzję. To szansa na dalszy rozwój 
polskiej branży nowoczesnych usług bizne-
sowych, które będą mogły zatrudniać wy-
kwalifikowanych specjalistów ze Wschodu 
– zgodnie twierdzą inwestorzy.

 RYNEK FINANSOWY • wydarzenia z grudnia 2010

Komisja Europejska określi mechanizm 
odliczania kosztów reformy emerytal-
nej najpóźniej w kwietniu 2011 r. Pre-
mier Donald Tusk uzgodnił z jej szefem 
Manuelem Barroso, że koszty reformy 
emerytalnej nie będą wliczane do długu 
i deficytu publicznego. Przypomnijmy 
– 29 września zaproponowała krajom, 
które przeprowadziły reformy emerytal-
ne, więcej elastyczności przy ocenianiu 
ich sytuacji budżetowej: dozwolony pu-
łap deficytu wzrósłby z obecnie dopusz-
czalnych przez pakt stabilności i wzrostu 
3 proc. do 4 proc. PKB.

Od 20 lutego 2011 r. wchodzą w życie 
zmiany przygotowane przez resort spra-
wiedliwości. Zakładają one, że jeśli ku-
pujemy mieszkanie od dewelopera, który 
wziął kredyt na jego budowę i obciążył 
nim hipotekę, to jej część obowiązko-
wo obciąży nasz lokal. Oznacza, to że na 
mieszkaniu zawiśnie nie tylko własny 
kredyt nabywcy, ale też inwestora. Kon-
sekwencje takich zmian dotkną nie tylko 
banki i ich klientów, ale przede wszystkim 
deweloperów, bo będą oni mieli kłopot ze 
znalezieniem nabywców mieszkań. To 
może się przełożyć negatywnie na cały 
sektor budowlany i gospodarkę.

Działalność biznesową rozpoczęła Pa-
norama Finansów (PF Leasing), nowa 
spółka w grupie kapitałowej GETIN 
Holding, świadcząca usługi leasingowe 
dla przedsiębiorców oczekujących szyb-
kich, bezpiecznych i przede wszystkim 
dostępnych form finansowania działal-
ności gospodarczej.

PRODUKTY
Weszły w życie ostatnie przepisy Reko-
mendacji T dotyczące maksymalnego pu-
łapu zadłużenia klientów. W konsekwen-
cji zablokują dostęp do kredytów, przede 
wszystkim hipotecznych. Nowe regu-
lacje mówią, że osoby o dochodach na 
poziomie średniej krajowej nie dostaną 
kredytu, jeśli suma wszystkich obciążeń 
w instytucjach finansowych przekroczy 
50 proc. zarobków. Klienci o dochodach 
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STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Krytyczna, styczniowa publikacja „The 
Economist” o polskim rządzie jest 

pierwszą poważną rysą na jego wizerun-
ku. I choć analitycy pisma uważają, że 
Donald Tusk będzie pierwszym premierem 
wybranym na dwie kadencje, to ich zda-
niem Polska przestała być zieloną wyspą 
na tle UE. Świadczą o tym następujące 
fakty: deficyt finansów publicznych na 
poziomie 7,9 proc. PKB (w 2010 r.), który 
jest czterokrotnie wyższy niż w 2007 r.; 
dług publiczny jest tylko nieznacznie 
poniżej konstytucyjnego progu 55 proc. 
PKB. Wygląda na to, że Ministerstwo 
Finansów wspiera złotego, by denomino-
wany w polskiej walucie dług zagraniczny 
był możliwie najmniejszy. Czy z powodu 
błędu zaniechania reform strukturalnych 
mogą zapłacić w nowym roku polskie 
banki? Jest to wielce prawdopodobne, 
bowiem w resorcie finansów trwają pracę 
nad wyliczeniem skutków wprowadzenia 
podatku bankowego. A ten już straszy 
w Europie. I nie jest tajemnicą, że ma dać 
zastrzyk miliarda złotych. Wpływy z tego 
tytułu były umieszczone w projekcie bu-
dżetu na 2011 r. Oficjalnie pieniądze mają 
być gromadzone w specjalnym funduszu 
na ratowanie banków przed przyszłymi 
kryzysami. Tylko, jak daninę tę racjonalnie 
uzasadnić, skoro od 2001 r. nie upadł ani 
jeden duży polski bank? 
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Znowu zapłacą 
banki? 




