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KRONIKA
WYDARZENIA
Ponad bilion złotych na inwestycje w naj-
bliższych latach przewiduje tzw. plan Mo-
rawieckiego. Jego źródłem będą fundusze 
unijne, środki na lokatach polskich firm oraz 
spółki Skarbu Państwa. Jest to rządowa 
strategia zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego kraju na kolejne 25 lat. Celem „Pla-
nu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”: 
jest wzmocnienie polskiego kapitału oraz 
wzrost innowacyjności polskich firm, by były 
konkurencyjne na rynkach zagranicznych. 

W lutym 2016  r., w po-
równaniu do poprzednie-
go miesiąca, poprawiły się 
nastroje konsumenckie, 
zwłaszcza dotyczące oce-
ny przyszłej sytuacji – po-
dał GUS. Bieżący wskaź-
nik ufności konsumenckiej 
(BWUK), syntetycznie opi-
sujący obecne tendencje 
konsumpcji indywidual-
nej wzrósł o 0,8 pkt. proc. 
w stosunku do poprzednie-
go miesiąca i ukształtował 
się na poziomie -6,2. W po-
równaniu do lutego 2015 r. 
obecna wartość BWUK jest 
wyższa o 10,4  pkt.  proc. 
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsu-
menckiej (WWUK), syntetycznie opisują-
cy oczekiwane w najbliższych miesiącach 
tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł 
o 2,7 pkt. proc. w stosunku do poprzednie-
go miesiąca i ukształtował się na pozio-
mie -8,2. W porównaniu do lutego 2015 r. 
obecna wartość jest wyższa o 13,5 pkt. proc.

Polski system finansowy jest stabilny, 
ale inicjatywy legislacyjne dotyczące kolej-
nych obciążeń dla instytucji finansowych 
powinny być konstruowane i  wdrażane 
ostrożnie – ocenił Komitet Stabilności Fi-
nansowej. Po otrzymaniu wyników analiz 
Komisji Nadzoru Finansowego, Komitet 
Stabilności Finansowej rozważy sformuło-
wanie stanowiska w sprawie skutków pro-
pozycji restrukturyzacji kredytów waluto-
wych dla systemu finansowego. 

Z „Raportu oceny stabilności systemu 
finansowego luty 2016” NBP wynika, 
że ocena rynkowa polskich banków się 
pogorszyła. Od maja 2015 r. indeks WIG 
Banki znajduje się w trendzie spadkowym 
(zob.  1.) w związku z oczekiwaniami 
inwestorów co do obniżenia zysków ban-
ków z powodu wprowadzenia nowych ob-
ciążeń i spadku marży odsetkowej oraz 
pogorszeniem się nastrojów na głównych 
giełdach światowych.

Przyczyna wzrostu wskaźnika kosztów 
do dochodów w sektorze bankowym leży 
z jednej strony w spadku wyniku z działal-

ności operacyjnej banków (3,67 proc. r./r.) 
z 52,8 mld w listopadzie 2014 do 50,9 na 
koniec listopada 2015  r. Mniejsze przy-
chody odnotowano przede wszystkim 
z racji niższego wyniku odsetkowego (spa-
dek o 5,7 proc.  r./r.), ale także ze wzglę-
du na niższy wynik z tytułu opłat i pro-
wizji (1,9 proc. r./r.). W tym samym czasie 
istotnie wzrosły koszty działania banków. 
O ile wynagrodzenia pracowników pozosta-
ły praktycznie na niezmienionym poziomie 
(wzrost o 0,5 proc. r./r.), istotny wzrost od-
notowany został w kosztach ogólnego za-
rządu (koszty administracyjne, wpłaty na 
BFG, wypłaty gwarancyjne dla klientów 
SK Banku, fundusz wsparcia kredytobior-
ców) – 23,6 proc. r./r. 

Komisja Etyki Bankowej przy Związku 
Banków Polskich zorganizowała kolejną 
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Edukacja bronią na zły wizerunek
Apele środowiska bankowego o umiar w nakładaniu podatku ban-
kowego (za wysoki i czemu nie podnieść stawki CIT) i nieobciążane 
banków w 100 proc. kosztami przewalutowania po „sprawiedliwym 
kursie” na razie nie przyniosły przełomu. Podatek od aktywów 
stał się w lutym br. faktem. Prezydencka ustawa o walutowych 
kredytach mieszkaniowych czeka na ocenę KNF jej ekonomicznej 
realności… Stanowisko ZBP, NBP i niezależnych ekspertów jest 
jednoznaczne: pełne przewalutowanie oznaczać będzie załamanie 
sektora bankowego i wywoła gospodarczą recesję. 
Ale czy te apele będą wysłuchane? Można wątpić, ponieważ dla 
rządu i części opozycji banki są dziś wygodnym chłopcem do bicia. 
Do fali społecznego populizmu podsyconego przez polityków do-
szły unijne regulacje (np. CRD IV i CRR). Bruksela domaga się od 
banków powiększenia rezerw kapitałowych, przy wręcz galopującej 
„ochronie praw konsumenta”. Widać w tym wiele elementów typo-
wo socjalistycznej inżynierii społecznej: klient może być nieodpo-
wiedzialny, bank jest zawsze winowajcą. Co z tym robić?
Banki muszą przyznać się do błędów, takich jak np.: opcje walutowe, 
polisolokaty etc. Nie warto iść w zaparte, zwłaszcza że ich rynkowe po-
myłki w porównaniu do postępowania wielu firm pożyczkowych wobec 
konsumentów wypadają i tak dość blado…. Polskie banki mają wciąż 
opinię stabilnych kotwic w niepewnych czasach i dalsze destabilizowa-
nie ich wizerunku jest skrajną nieodpowiedzialnością. Ale muszą zacząć 
angażować się w ogólnospołeczne kampanie informacyjne na rzecz 
klientów. Tu nie chodzi o dofinansowanie maratonu, wsparcie WOŚP 
Jerzego Owsiaka lub opublikowanie na stronie www banku informacji 
o hakerskich zagrożeniach. Dziś już to nie wystarcza. Banki muszą na 
szeroką skalę edukować ekonomicznie społeczeństwo. Nie tylko senio-
rów, aby nauczyć ich posługiwania się mobilną i internetową bankowo-
ścią. Trzeba poprzez media, instytucje społeczne, samorządy, kościoły 
ostrzegać typowych klientów o coraz bardziej skutecznych sposobach 
okradania kont bankowych stosowanych przez świat przestępczy. 
Od roku 2013 dla polskiego sektora bankowego lawinowo narasta 
zagrożenie wyłudzeń danych do kont klientów. Banki w USA zanie-
pokojone skalą podobnego zjawiska, uznały, że taniej będzie eduko-
wać „najsłabsze ogniowo”, niż wydawać krocie na kolejne firewalle. 
W ten sposób można w naturalny sposób stać się doradcą klienta, 
kimś zaufanym. Warto nad Wisłą wymyślić coś podobnego, aby po-
wstrzymać falę antybankowego populizmu. To najlepszy moment na 
taką wspólną, ogólnopolską kampanię informacyjną jednoczącą całe 
środowisko. Klienci wciąż nie wiedzą, że w przypadku ujawnienia 
przez nich haseł do konta, instytucje finansowe coraz niechętniej 
oddają wyłudzone przez hakerów pieniądze. Wolą procesy sądowe, 
bo wtedy łatwo można udowodnić beztroskę konsumenta, który nie 
miał programu antywirusowego lub przesłał dane do swojego konta 
po otrzymaniu fałszywego e-maila. Banki bronią się w ten sposób, bo 
skala takich wyłudzeń staje się coraz większa. Politycy nie odpuszczą 
ataków na banki, a bierność jest najgorszym rozwiązaniem. 
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 1.  Wskaźnik „cena do wartości księgowej”  
indeksów polskich i europejskich banków
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Euro Stoxx Banks WIG Banki

Euro Stoxx Banks – średnia WIG Banki – średnia

Uwaga: wartość średnia liczona z wartości indeksów w latach
2009–2015.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.
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