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KRONIKA
WYDARZENIA 
We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł 
w Warszawie w wieku 77 lat profesor 
Jan Winiecki. W latach 2010–2016 za-
siadał w Radzie Polityki Pieniężnej, 
był założycielem i  Honorowym Prze-
wodniczącym Towarzystwa Ekonomi-
stów Polskich, a także współzałoży-
cielem Centrum im. Adama Smitha 
i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. 
W latach 1991–1993 był dyrektorem 
wykonawczym w Europejskim Banku 
Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 
2000 r. był doradcą ekonomicznym  
WestLB Bank Polska SA.
Profesor Jan Winiecki był wybitnym 
nauczycielem akademickim, wycho-
wawcą i wzorem dla wielu pokoleń 
ekonomistów. Jego odejście to wiel-
ka strata dla nauki polskiej i środo-
wiska bankowego.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykona-
nia budżetu za 2015 r. PKB zwiększył 
się o 3,6% (tj. o 0,3 pkt. proc.) niż rok 
wcześniej oraz o 0,2 pkt. proc. więcej, 
niż prognozowano w ustawie budże-
towej. Do budżetu państwa wpłynęło 
289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 
mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł 
i był o prawie 15% (7,3 mld zł) niższy 
od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. 
Podatek od towarów i usług (VAT) dał 
budżetowi 123 mld 120,7 mln zł, a więc 
więcej o 1 mld 819,7 mln zł (o 1,5%) od 
kwoty zapisanej w znowelizowanym 
budżecie. Na obsługę długu krajowego 
wydano 19 mld 433,5 mln zł, co ozna-
cza, że wydatki te były niższe o 1,3% 
od planowanych. Obsługa zadłuże-
nia zagranicznego pochłonęła 9 mld 
735,5  mln  zł wobec zaplanowanych 
9 mld 818 mln zł. PKB liczony w cenach 
stałych roku poprzedniego wzrósł re-
alnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. – po-
dał Główny Urząd Statystyczny w tzw. 
szybkim szacunku PKB.

Agencja Moody’s utrzymała rating 
polskiego długu na poziomie A2/P-1, 

ale zmieniła perspektywę ze stabil-
nej na negatywną. Wśród przyczyn ta-
kiej oceny agencja wymieniła m.in. fi-
skalne ryzyka związane ze znaczącym 
wzrostem w bieżących wydatkach, 
jak również rządową intencję obniże-
nia wieku emerytalnego. Jeśli chodzi 
o wydatki, agencja wskazała m.in. na 
świadczenia na dzieci (w ramach Pro-
gramu Rodzina 500+), podkreślając, 
że podniosą one wydatki bieżące o ok. 
17 mld zł w 2016 r. (0,9%. PKB) i 23 mld 
zł w 2017 r. (1,1% PKB). 

TRANSAKCJE
PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez 
Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) 
Fundusz Inwestycji Infrastruktural-
nych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyj-
ny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
– FIIK) podpisały umowę wspólników, 
która przewiduje zasilenie spółki Rail 
Capital Partners (RCP), w latach 2016–
2020, kwotą 200 mln zł. PESA i FIIK 
obejmą odpowiednio 51 i 49% udziałów 
w RCP. Zgodnie z przyjętym biznespla-
nem spółka RCP będzie dysponować do 
2020 r. flotą co najmniej kilkunastu no-
woczesnych lokomotyw serii GAMA.

Trzeci miesiąc z rzędu wartość środków 
powierzonych krajowym funduszom in-
westycyjnym wzrosła. Na koniec kwiet-
nia łączne aktywa wyniosły prawie 
257 mld zł i w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem były większe o 1,59 mld 
zł (+0,6%). Na skutek osłabienia się 
polskiego złotego, w ujęciu walutowym 
aktywa funduszy inwestycyjnych spa-
dły o -1,53 mld euro (-2,6%).

PRODUKTY
Biuro Informacji Kredytowej przeka-
zało najbardziej aktualne dane zbior-
cze (stan na marzec 2016 r.), dotyczące 
tego, kim jest statystyczny franko-
wicz i jak sumiennie reguluje raty kre-
dytu we frankach. Liczba czynnych 
kredytów we frankach to 534,9 tys., 
a kredytobiorców jest 907,6 tys. Oka-
zuje się, że 66% osób posiadających 
kredyty mieszkaniowe we frankach 
pochodzi z Pokolenia X. Są to oso-
by urodzone w latach 1967–1981. Aż 
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BRZEG-WIELUŃSKI
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Za przewalutowanie zapłaci reszta 
Banki A.D. 2016 coraz częściej poddawane są dobrze 
przemyślanej kampanii z kategorii PR. Ma ona zmiękczyć ich 
stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu przewalutowania 
kredytów mieszkaniowych. Animatorami tych działań są na ogół 
pracownicy medialni orbitujący wokół TVP. A dość często wręcz 
członkowie rodzin obecnego kierownictwa telewizji publicznej 
(vide: TVP1). Nie robią tego bezinteresownie – chcą spłacać 
niższe raty. Dlatego coraz częściej manipulują wypowiedziami 
osób reprezentujących banki oraz ich samorząd, czyli ZBP. 
Z tego powodu świadomie emitują zamanipulowane, wyrwane 
z kontekstu lub wręcz archiwalne filmowe wypowiedzi, co 
mogliśmy obserwować np. w ostatnim majowym programie 
„Studio Polska”. Problem tkwi w tym, że za tym przekazem 
medialnym stoją ubrani w szaty „bezstronnych i obiektywnych” 
ci, którzy chcą tymi kosztami obciążyć pozostałych klientów 
banków. Widać, że czują się coraz pewniej, szantażując ulicznymi 
pochodami otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Widać to po 
jego najnowszym projekcie ustawy o przewalutowaniu kredytów 
mieszkaniowych. Ale resort finansów dobrze wie, że restrykcyjna 
ustawa frankowa wystraszy do reszty obecnych i potencjalnych 
inwestorów. A ci po skoku koalicji PO–PSL na pieniądze OFE już 
stracili zaufanie do przewidywalności naszego państwa. 

Co robić w tej sytuacji? Banki, wykorzystując mechanizmy 
opracowanego przez siebie  tzw. sześciopaku, powinny 
aktywnie zachęcać klientów do korzystania z tej ścieżki do 
sanacji ich zadłużenia. Konsumenci powinni być lepiej niż dziś 
poinformowani o tym rozwiązaniu, które do tej pory kosztowało 
banki około 600 mln zł. Ten spór ma też drugie dno… Naruszenie 
konstytucyjnej zasady równości wobec prawa frankowiczów 
wobec innych kredytobiorców jest bardzo niebezpieczne. Może 
wywołać nie tylko kryzys finansowy, ale doprowadzić do ruiny 
wizerunek Polski jako państwa prawa. To, co można zarzucić 
bankom, to brak jednolitej strategii informacyjnej, czym dla 
typowego Kowalskiego może się okazać „przewalutowanie 
kredytów w CHF po sprawiedliwym kursie”. Wiele badań 
jednoznacznie pokazuje, że większość polskiego społeczeństwa 
nie akceptuje przewalutowania kredytów CHF na PLN. Obawiając 
się słusznie, że zapłaci za to np. wyższymi prowizjami i kosztami 
prowadzenia rachunków. Banki muszą w tej sprawie lepiej 
komunikować się ze swoimi klientami.  
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Z 48 do 43% ubyło firm skarżących 
się na problemy z zatorami płat-
niczymi, w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy. Poprawę sytuacji zasygna-
lizował również wzrost Indeksu Za-
torów Płatniczych BIG oraz spadek 
średniej wartości przeterminowa-
nych należności. Jeśli lepsze wyniki 
utrzymają się w kolejnej fali badania, 
można będzie mówić o korzystnym 
trendzie. Przedsiębiorcy są jednak 
bardzo ostrożni w swoich przewi-
dywaniach. Widać u nich jedynie 
mniejszą pewność, że sytuacja pozo-
stanie bez zmian. Wskaźnik BIG pod-
niósł się od poprzedniego pomiaru  
z 3 do 9,1 punktu. Oznacza to, że fir-
my posiadające zatory płatnicze le-
piej oceniają bezpieczeństwo dzia-
łalności gospodarczej nadal jednak 
prawie połowa musi się zmagać 
z opóźnionymi płatnościami – wyni-
ka z 30. edycji raportu BIG na temat 
zatorów płatniczych. ▪
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(Na podstawie informacji banków, 
publikacji prasowych oraz danych 
z portali ekonomicznych) 
Opracowanie: J. Grobicki

55% – czyli 197 mld zł – przypadło na 
segment MŚP. Dla 47% średnich firm 
(obroty od 3,6 do 30 mln zł rocznie) 
kredyt w banku jest najpowszech-
niejszym źródłem zewnętrznego fi-
nansowania, wśród małych firm (ob-
roty do 3,6 mln zł rocznie) odsetek 
ten wynosi 35% proc. – wynika z ba-
dania „Mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa o usługach bankowych” 
(patrz wykresy).

TRENDY
Tylko w ciągu ostatniego roku świa-
domość dotycząca cyberbezpieczeń-
stwa po stronie operacyjnej wzro-
sła w 95% instytucji finansowych. 
Temat ten gości regularnie na spo-
tkaniach zarządu w niemal jednej 
trzeciej firm. Dla porównania, tylko 
jedna czwarta szefów bezpieczeń-
stwa w sektorze publicznym uważa 
swoją współpracę z innymi działami 
za efektywną. Co ciekawe, w bran-
ży handlowej, którą charakteryzu-
je największe tempo wprowadzania 
nowych produktów i usług na rynek, 
zasady bezpieczeństwa są uważane 
za czynnik spowalniający biznes aż 
w 40% przypadków. 

Firmy, które potrzebują wysokiej ja-
kości usług IT – m.in. banki – nie za-
wsze stać na tworzenie i utrzymy-
wanie rozbudowanych zespołów IT. 
Dobrym rozwiązaniem jest dla nich 
często outsourcing. W bazie PKO Fi-
nat, z Grupy PKO BP, znajduje się już 
ponad 10 000 specjalistów IT o róż-
nym profilu kompetencyjnym. Oko-
ło 40% z nich to programiści znają-
cy biegle technologie Java,.NET, C++, 
Python. W bazie znajdują się rów-
nież profile specjalistów o niszowych 
kompetencjach (programiści Cobol, 
programiści SAP – ABAP, programiści 
BI oraz Sharepoint). Zdaniem eks-
pertów z PKO Finat, obecnie aż 70% 
firm potencjalnie zainteresowanych 
outsourcingiem IT w modelu body le-
asing poszukuje programistów Java 
i .NET. Inne popularne profile to te-
sterzy, którzy znają narzędzia: HP QC 
lub Selenium.

18% frankowiczów mieszka w aglo-
meracji warszawskiej. Kredytobiorcy 
z pokolenia X posiadają 74% warto-
ści wszystkich kredytów we frankach 
i oprócz kredytów mieszkaniowych 
mają jeszcze inne czynne kredyty do 
spłaty na kwotę 6,45 mld zł.

Wartość BIK Indeks – Popytu na 
Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks  
– PKM), który informuje o rocznej dy-
namice wartości wnioskowanych kre-
dytów mieszkaniowych, wyniosła 
+9,7% w kwietniu br. Oznacza to, że 
w tym miesiącu, w przeliczeniu na 

dzień roboczy, banki i SKOK-i przesła-
ły do BIK zapytania o kredyty miesz-
kaniowe na kwotę wyższą o 9,7% 
w porównaniu z kwietniem 2015 r. 
Średnia wartość indeksu od począt-
ku 2016 r. wyniosła w kwietniu +7,3%.

Prawie połowa średnich firm i po-
nad 1/3 małych i mikrofirm korzy-
sta z kredytów bankowych, choć obie 
grupy przedsiębiorców zdecydowa-
nie preferują finansowanie się ze 
środków własnych. Na koniec marca 
banki udzieliły przedsiębiorstwom 
łącznie 334 mld zł kredytów, z czego 
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W LICZBACH

 1.  Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 
Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen

 2.  Korzystanie ze środków z funduszy UE  
Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze środków z funduszy europejskich?

firma aktualnie korzysta

firma nie korzysta, ale korzystała

firma nie korzysta i nie korzystała

tak nie nie wiem
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Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje)
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firma aktualnie korzysta

firma nie korzysta, ale korzystała

firma nie korzysta i nie korzystała

P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen.  
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P57. Z jakiego rodzaju środków  unijnych skorzystała 
Pana(i) firma: 
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P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze 
środków z funduszy europejskich? 

N=607* 

N=607 

* Wyniki procentowane do całej próby – określenie odsetka w populacji 
** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE – określenie odsetka w tej podgrupie 
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P57. Z jakiego rodzaju środków  unijnych skorzystała 
Pana(i) firma: 
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P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze 
środków z funduszy europejskich? 
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* Wyniki procentowane do całej próby – określenie odsetka w populacji 
** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE – określenie odsetka w tej podgrupie 
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Szanowna  
Pani Teresa  

Hildebrand-Wrzesień

łączymy się w żałobie 
i pragniemy wyrazić  

głęboki żal oraz smutek 
z powodu śmierci

Pani MAMY
Zarząd i pracownicy 

Centrum Prawa Bankowego  
i Informacji
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