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Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 r. 
o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 
– tak wynika ze wstępnych danych o polskiej 
gospodarce, jakie podał Główny Urząd Staty-
styczny. Inwestycje w ub. r. spadły o 2 proc., 
a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. Szacunki 
dotyczące deficytu finansów publicznych 
w 2010 r. przedstawił Narodowy Bank Pol-
ski – wzrósł on do ok. 8 proc. PKB z 7,2 proc. 
PKB w 2009 r. Bank centralny wyliczył też, 
że zmniejszenie wysokości składek przeka-
zywanych do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc. 
ograniczy deficyt budżetowy w 2011 r. o ok. 
0,7 proc. PKB i 1 proc. PKB w 2012 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opubli-
kowała nowelizację Rekomendacji S, ma ona 
ograniczyć dostępność kredytów hipotecz-
nych rozliczanych w walucie. Znalazło się 
w niej 21 punktów poświęconych m.in. 
zarządzaniu ryzykiem przy kredytach hipo-
tecznych. Zabrakło jednak zapisu, o którym 
przed publikacją mówiło się najgłośniej: 
o wprowadzeniu 50-proc. limitu udziału 
kredytów walutowych w portfelu kredyto-
wym banku. Według nowej rekomendacji 
banki mają takie limity ustalać we włas-
nym zakresie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
zatwierdził nowe kredyty dla Polski, wy-
noszące 30 mld dol. Jest to trzecia transza 
tzw. fleksybilnej linii kredytowej (FCL) ot-
wartej w 2009 r. po kryzysie finansowym 
na świecie dla krajów zdrowych ekono-
micznie, ale zagrożonych przeniesieniem 
się na ich terytoria skutków kryzysu w in-
nych krajach. Pierwszy kredyt tego typu 
z MFW Polska otrzymała w maju 2009 r., 
a następny w lipcu 2010 r.

Dług publiczny USA osiągnął rekord 
wszech czasów i w ostatnim tygodniu grud-
nia przekroczył 14 bln dol. Oznacza to, że 
każdy Amerykanin jest zadłużony na ponad 
45 tys. dol. Niemal połowa obecnego zadłu-
żenia powstała w ciągu ostatnich sześciu lat. 
Zadłużenie wzrosło – najpierw z 7,6 bln dol. 
w 2005 r., kiedy prezydent George W. Bush 
zaczynał swą drugą kadencję, a następnie 
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z 10,6 bln w dniu, w którym urząd objął 
Barack Obama. Deficyt budżetowy wyniósł 
w 2010 r. 1,7 bln dol. W roku bieżącym rząd 
wyda zapewne o 1,3 bln dol. więcej, niż uzy-
ska przychodów. Oznacza to, że na każdego 
wydanego dolara pożycza 41 centów.

Prezes Narodowego Banku Polskiego, 
prof. Marek Belka został wybrany do Ko-
mitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego (ESRB). Pełni on klu-
czową rolę w nowej architekturze nadzoru 
finansowego w Unii Europejskiej poprzez 
wspieranie procesu decyzyjnego ESRB. Pre-
zes NBP będzie w składzie Komitetu Ste-
rującego ESRB jedynym przedstawicielem 
banków centralnych krajów członkowskich 
UE z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związ-
ku Banków Polskich, został członkiem Ko-
mitetu Wykonawczego (Executive Commit-
tee) Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). 
Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowe-
go dyrektora generalnego Związku Banków 
Polskich – Andrzeja Wolskiego. Europejska 
Federacja Bankowa, z siedzibą w Brukseli, 
jest zrzeszeniem krajowych asocjacji banko-
wych z 27 krajów UE, Norwegii oraz Islandii. 
Reprezentuje interesy bankowców na forum 
Komisji i Parlamentu Europejskiego.

KNF zatwierdziła (25 stycznia) nominację 
Piotra Urbańczyka na stanowisko prezesa 
Meritum Banku. Rada Nadzorcza powołała 
go na nie 8 września 2010 r. Piotr Urbańczyk 
objął funkcję nieobsadzoną od 16 kwietnia 
2009 r., kiedy to Mariusz Karpiński z przy-
czyn osobistych złożył rezygnację z funkcji 
prezesa zarządu, a pełnienie jego obowiąz-
ków Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Me-
ritum Banku ICB S.A. powierzyła wicepre-
zes, Joannie Krzyżanowskiej. Obecnie pani 
wiceprezes zarządu nadzoruje m. in. rozwój 
linii biznesowych.

Ministerstwo Finansów przygotowało 
10-letnią prognozę rozwoju kraju. Doku-
ment zakłada m.in., że w najbliższych latach 
Polska będzie się rozwijała wolniej niż do 
tej pory. W 2015 r. stopa bezrobocia spadnie 
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Przejęcie przez austriacki Raiffeisen 
greckiego Polbanku jest sygnałem 

początku zjawiska konsolidacji i fuzji 
banków nastawianych na detal. Co 
prawda w tym przypadku wymuszonym 
przez kłopoty spółki matki z Grecji, ale 
generalnie pokazujący kierunek rozwoju 
polskiej bankowości w kolejnych latach 
i dekadach. Skoro nie widać chętnych 
do wejścia na polski rynek i dotyczy 
to, co paradoksalne, także chińskich 
banków, nieuchronne będą rozwiązania 
znane z bardziej dojrzałych rynków finan-
sowych. Ponieważ rynek wewnątrz ban-
kowy pokazuje sporą dozę wzajemnej 
nieufności – o czym świadczą miliardy 
zdeponowane w NBP, nikogo nie powin-
na dziwić walka o klienta dotycząca lokat. 
Jest o co walczyć, skoro oszczędności 
Polaków szacowane są na minimum 
800 mld zł, z czego tylko połowa jest 
na lokatach bankowych. Banki muszą 
pozyskać nowe środki także z uwagi 
na wymogi Bazylei III. A jej wejście jest 
nieuchronne i już dziś jest powodem do 
zmartwień dla wielu zarządów banków. 
I właśnie z tego powodu znajdą Państwo 
w najnowszym numerze MF Bank liczne 
publikacje odnoszące się do Bazylei III 
oraz wciąż na szczęście tylko plano-
wanego podatku bankowego na Wisłą. 
Zapraszamy do lektury. 
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