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FORUM BANKOWE 2014 

BANKI W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ Z 

OSTATNIEGO KRYZYSU I STANU ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO 
 

Miejsce konferencji: Hotel Sheraton w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2 
Data: 12 marca 2014r. 
 

W części otwierającej Forum Bankowe 2014 jego uczestnicy mieli okazję tradycyjnie już wysłuchać 
wystąpienia Ministra Finansów. Dr Mateusz Szczurek poruszył w swojej wypowiedzi kwestię powiązań 
między bankami  a rządem. Jak podkreślił, rząd od instytucji finansowych oczekuje przede wszystkim 
spełniania przez nie ich fundamentalnej roli, czyli zbierania depozytów i udzielania kredytów. Ponadto, 
banki powinny znajdować miejsca w sektorze prywatnym na inwestowanie oszczędności. Oczywiście 
proces ten musi odbywać się tylko po rozsądnych cenach, przy zachowaniu konkurencji, aby skutecznie 
sprzyjać, a nie hamować rozwój gospodarczy. 

Kolejnym istotnym aspektem wypowiedzi Ministra był problem odpowiedniego zarządzania 
bankami, czyli czynienia tego w sposób bezpieczny i nieszkodzący gospodarce. Minister podkreślił, że 
polskie banki wyszły z kryzysu obronną ręką, ponieważ nie generowały nadmiernego ryzyka, nie ponosiły 
strat, nie przyczyniły się do obciążenia finansów publicznych poprzez wymuszanie działań stabilizujących 
sektor finansowy, a także nie działały silnie procyklicznie w różnych fazach koniunktury gospodarczej w 
ostatnich latach. 

Minister Szczurek zwrócił jednocześnie uwagę, że niestety nie istnieje nic takiego jak pełna 
samoregulacja banków. Trzeba takich tez podchodzić z dużą dozą racjonalności. W jego ocenie niezbędna 
jest aktywna rola rządu w regulowania zachowań instytucji finansowych na rynku, tym bardziej że to 
właśnie państwo w pośredni sposób gwarantuje depozyty bankowe. Kolejną rzeczą, jakiej rząd oczekuje od 
banków, jest udzielanie wsparcia w plasowaniu długu publicznego i obligacji skarbowych. Minister 
Finansów podkreślił, że współpraca w tym względzie w przeciągu ostatnich kilku lat układała się bardzo 
dobrze. Warto zaznaczyć, że ta sfera działalności banków prowadzi do promocji Polski wśród inwestorów 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Tego rodzaju działania mają na celu wspieranie płynności rynku. 

Ostatnim zadaniem banków, jakie zostało wskazane przez Ministra Finansów, jest płacenie 
podatków i działalność społeczna, jak np. wspieranie organizacji pozarządowych. Nie należy zapominać, że 
banki zawsze będą „na celowniku”, zwłaszcza politycznym przy poszukiwaniu środków na słuszne 
społecznie cele. Tym bardziej nie mogą zapominać, że ich działalność musi być prowadzona w sposób 
odpowiedzialny, nie budzący kontrowersji wobec społeczeństwa i fiskusa, jak np. nadużywanie cen 
transferowych, czy optymalizacja podatkowa. 

Następnie Minister Szczurek przeszedł do kwestii oczekiwań, jakie mogą mieć banki względem 
państwa. Wymienić można w tym obszarze: rozsądną politykę gospodarczą, regulacyjną, w tym także 
antycykliczną. Ożywienie gospodarcze, jakie odnotowujemy obecnie, jest czasem na „zaciskanie pasa” ze 
strony finansów publicznych i zmniejszania deficytu publicznego (według planów rządu jego poziom 
spadnie już w roku bieżącym, natomiast w 2015 r. osiągnie wynik poniżej 3%). 

Rozsądna polityka fiskalna i zmniejszanie długu publicznego ma na celu nie tylko stabilizację cyklu 
koniunkturalnego, ale jest także istotna z punktu widzenia utrwalenia wizerunku, że obligacje skarbowe 
rzeczywiście są najbezpieczniejszym instrumentem kapitałowym, w który można inwestować w kraju. 
Służyć temu mają m.in. zmiany w ustawie o finansach publicznych. Przewiduje one m.in. zwiększenie 
znaczenia reguły wydatkowej, czyli ograniczania wydatków w czasach dobrej koniunktury.  

Minister Finansów podkreślił, że jego obowiązkiem jest racjonalne zarządzanie długiem 
publicznym. Dlatego też w nadchodzących okresach, przy sprzyjających warunkach ekonomicznych 
planowane jest zwiększenie emisji papierów skarbowych. Uczestnicy Forum zostali poinformowani, że na 
początku marca zostało już zrealizowanych 60% potrzeb pożyczkowych państwa przewidzianych na ten 
rok, przy czym nie należy zapominać, że są one mniejsze niż w roku ubiegłym. Pozwala to w sposób 



 

Strona 2 z 2 
 

elastyczny reagować na wszelkiego rodzaju zaburzenia, czy to geopolityczne, czy finansowe, jakie mogą 
mieć miejsce w niedalekiej przyszłości. 

Kolejną kwestią, której banki powinny oczekiwać od regulatorów, to rozsądek i wyważenie opinii w 
kreśleniu celów strategicznych, czyli np. zastosowania racjonalnego podejścia  w kwestii wejścia Polski do 
strefy euro. Minister Finansów podkreślił, że rozważając tą opcję należy brać pod uwagę coraz to nowe 
aspekty, jak np. nałożenie odmiennego reżimu regulacyjnego na państwa strefy euro w związku z 
utworzeniem unii bankowej. Ponadto rząd poprzez swoją politykę powinien wypracować skuteczne 
mechanizmy absorbcji wstrząsów gospodarczych, jakie mają miejsce w innych państwach, aby nie miały 
one zbytniego przełożenia na sytuację polskiej gospodarki. Banki mogą spodziewać się m.in. kontynuacji 
restrykcyjnej, ale dopasowanej do sytuacji polityki regulacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego. Minister 
Mateusz Szczurek wspomniał w tym miejscu o prowadzonych pracach nad ustawą o nadzorze 
makroostrożnościwym. Jego zdaniem przyczyni się ona do stabilizacji cyklu kredytowego w 
nadchodzących latach. 

Rolą rządu jest również wypełnianie luk, których banki nie chcą wypełniać same, czyli np. 
prowadzenie działań komplementarnych i antycyklicznych na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Według 
założeń takie działania powinny być stopniowo wygaszane wraz z poprawą koniunktury. Minister podkreślił 
także, że ich stosowanie nie służy konkurowaniu z bankami. Przykładem może tu być działalność Banku 
Gospodarstwa Krajowego (gwarancje dla MŚP, program „Inwestycje Polskie”, europejskie programy, w 
których BGK uczestniczy).  

Ostatnią wymienioną kwestią, jakiej banki mogą oczekiwać od rządu, a w szczególności od 
Ministerstwa Finansów, to nagradzanie dilerów skarbowych papierów wartościowych. Utrzymywanie 
płynności na rynku wiąże się z ryzykiem i często z kosztami. Jednakże dzięki temu, że polski rynek 
skarbowych papierów wartościowych charakteryzuje się dużą płynnością, inwestorzy zarówno krajowi, jak i 
zagraniczni chętnie i po wysokich cenach kupują polskie instrumenty. Dzięki swoim staraniom banki muszą 
być nagradzane. Otrzymują wyłączny dostęp do rynku pierwotnego w kraju, a także do emisji na rynkach 
zagranicznych. Ponadto są one preferencyjnie traktowane przy spotkaniach z wysokimi rangą urzędnikami 
państwowymi. Formą nagrody jest także dostęp do organizowanych przez Ministerstwo Finansów transakcji 
pochodnych związanych z zarządzaniem długiem. 

Minister Finansów skonkludował swoje wystąpienie stwierdzeniem, że dobrze zarządzane banki i 
finanse publiczne idą ze sobą w parze. Na zakończenie swojej wypowiedzi odniósł się jeszcze do 
prowadzonych prac nad unią bankową. Wskazał, że celem dyskusji nad Single Resolution Fund jest 
znalezienie sposobu zerwania zależności pomiędzy wiarygodnością banków a wiarygodnością rządów. 
Jednakże zdaniem Ministra Szczurka, tej zależności nie da się zerwać, ponieważ obie strony muszą mieć 
wspólny cel - dobry rozwój gospodarczy państwa. Jeżeli chodzi o możliwość wejścia do unii bankowej, to 
obecne stanowisko rządu wskazuje na brak pewności, co do ostatecznego jej kształtu. Obecnie Polska 
aktywnie uczestniczy w prowadzonych pracach, jednakże nie padła żadna deklaracja z naszej strony w 
kwestii przystąpienia. 

Na zakończenie części otwierającej obrady Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków 
Polskich przekazał na ręce Ministra Finansów list z zestawem najważniejszych postulatów, które zdaniem 
sektora bankowego powinny być rozwiązane dla pełniejszego wykorzystania jego potencjału 
ekonomicznego w Polsce. 
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