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BANKI

z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià

Zamiast jak najszybciej zapewniç gwarancje dla depozytów do wysokoÊci 50 tys.
euro, rzàd postanowił osłabiç nadzór NBP nad Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
Doprowadzi to do mniejszej ochrony klientów wobec banków, których chciwoÊç
wywołała obecny kryzys finansowy.
Krzysztof Âwiàtek
owołany w 1995 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny strze˝e depozytów i
udziela pomocy finansowej bankom, które popadły w tarapaty.
Połow´ jego kapitału poczàtkowego wniósł Narodowy Bank Polski, a pozostałe 50 proc. ministerstwo finansów. Fundusz ma za
zadanie nie tylko gwarantowaç
wypłacalnoÊç ulokowanych w bankach pieni´dzy, ale równie˝ prowadziç własny system wczesnego
ostrzegania dzi´ki analizie sytuacji
w całym sektorze. Wiele europejskich paƒstw podwy˝sza wysokoÊç bezpiecznych depozytów.
W Polsce wià˝e si´ to z koniecznoÊcià zmiany ustawy o BFG, co
minister finansów Jacek Rostowski postanowił wykorzystaç do

P

osłabienia funkcji nadzorczych
NBP nad funduszem. EkonomiÊci
podejrzewajà, ˝e za tymi działaniami kryje si´ niech´ç rzàdu PO
wobec obecnego szefa banku centralnego Sławomira Skrzypka kojarzonego z prezydentem Lechem
Kaczyƒskim. Fatalne, ˝e konsekwencje tej wojenki ministra mogà
odczuç wszyscy klienci banków
komercyjnych.

Polityczna gierka
ministra
Do tej pory prezes NBP powoływał czterech członków Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a ministerstwo finansów
i Zwiàzek Banków Polskich po
trzech. Teraz Jacek Rostowski
chce odebraç bankowi centralnemu dwóch członków. Nowy po-

dział w radzie wyglàdałby nast´pujàco: MF – 2 członków, NBP –
2, ZBP – 2 i Komisja Nadzoru Finansowego – 1. Ponadto do tej
pory przewodniczàcego Rady BFG
powoływał premier na uzgodniony wniosek ministra finansów i prezesa NBP. Teraz szef banku centralnego byłby w tej sprawie tylko
konsultowany. Utraciłby te˝ prawo okreÊlania w drodze rozporzàdzenia zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki informacji. Powa˝nie ograniczy to
funkcj´ kontrolnà, jakà NBP sprawuje nad funduszem. Zmiany powa˝nie niepokojà profesor El˝biet´
Màczyƒskà ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, a jednoczeÊnie prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
– Regulacje dotyczàce Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
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funkcjonowały dotàd dobrze, o
czym Êwiadczy choçby to, ˝e kryzys finansowy nie dotarł do nas w
takiej mierze jak do innych krajów.
Nie rozumiem wi´c, dlaczego to
zmieniaç. Nale˝y pozostawiç mocnà pozycj´ banku centralnego. I nie
ma znaczenia, kto jest aktualnie
jego prezesem. Istotna jest instytucja i jej funkcje, a odnosz´ wra˝enie, ˝e przepychanki polityczne
wypierajà logik´ ekonomicznà.
Podobnego zdania jest Marek
Zuber, główny ekonomista Dexus
Partners.
– Je˝eli politycy z aktualnego
układu rzàdzàcego zmniejszajà
kompetencje podmiotu, którego
prezes jest zwiàzany z ich politycznym przeciwnikiem, to na
pewno przyczyn politycznych nie
mo˝na w tym wypadku wykluczyç
– mówi „TS”. – Sławomir Skrzypek

nie jest członkiem PiS, ale jest z
nim kojarzony, a zmiany wprowadza niech´tna mu Platforma.
7 paêdziernika Rada Ecofin, w
skład której wchodzà ministrowie
finansów paƒstw UE, zaleciła podniesienie minimalnego poziomu
gwarancji dla depozytów osób fizycznych z 20 do 50 tys. euro, z
mo˝liwoÊcià zwi´kszenia tego limitu nawet do 100 tys. euro. Estonia, Hiszpania, W´gry i Malta ju˝
dawno wprowadziły stosowne
akty prawne gwarantujàce ludziom bezpieczeƒstwo wkładów.
EkonomiÊci podkreÊlajà, ˝e tak˝e
Polska powinna to zrobiç jak najszybciej, by nie wywoływaç niepotrzebnej zbiorowej paniki.
– Nawet jeÊli mówimy, ˝e polski system bankowy pozostaje w
relatywnie dobrej sytuacji, a tak
rzeczywiÊcie jest, bo nie wdaliÊmy
si´ w tak du˝ym stopniu w innowacje finansowe, to w epoce globalizmu pewne zjawiska łatwo
przemieszczajà si´ na zasadzie
efektu domina z jednego kraju
do drugiego – podkreÊla profesor
Màczyƒska. – Dlatego jak najszybciej nale˝y zwi´kszyç do 50
tys. euro kwot´ depozytu podlegajàcà 100-proc. gwarancji. Przeciàga si´ to, bo przy okazji podj´to zupełnie niepotrzebnà prób´
wprowadzenia innych zmian.
Marek Zuber uwa˝a upadek
któregokolwiek polskiego banku w
najbli˝szym czasie za mało prawdopodobny, ale wy˝sze gwarancje
depozytów majà znaczenie psychologiczne.
– Wa˝ne, by nie doszło do
wycofania pieni´dzy z banków w
Polsce, bo ˝aden nie wytrzyma
wyciàgni´cia z niego 30 proc. ulokowanych Êrodków. Tym bardziej
w sytuacji, gdy jest problem z
po˝yczaniem pieni´dzy mi´dzy
bankami. Nale˝y zabezpieczyç
system bankowy, który mo˝e byç
zachwiany strachem przed tym, ˝e
coÊ si´ mo˝e staç, nawet jeÊli nie
powinno, bo polskie banki nie inwestowały na rynkach niebezpiecznych.

NBP w roli stra˝aka
Wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska tłumaczyła w sejmie, ˝e zmiany w ustawie
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym były spowodowane koniecznoÊcià odejÊcia od współfi-

nansowania go ze Êrodków banku
centralnego, czego zakazuje Komisja Europejska. NBP w latach
1998–2008 wpłacił na rzecz funduszu łàcznie 1184,8 mln zł, co stanowi ponad 1/3 ogółu opłat rocznych. Do ich wnoszenia zobowiàzane sà tak˝e banki komercyjne. Zdaniem wiceminister, skoro
NBP przestanie finansowaç fundusz, to uzasadnione jest ograniczenie liczby jego przedstawicieli w Radzie BFG. O takim wymogu przepisy unijne jednak nie mówià.
– Trzeba b´dzie obcià˝yç banki wi´kszà kontrybucjà na rzecz
funduszu. Nie mo˝na mieç ciastka i zjeÊç ciastka. Wi´ksze opłaty
spowodujà wy˝sze koszty w systemie bankowym. Niestety, zostanie to w jakimÊ stopniu przerzucone na klienta – zapowiedziała otwarcie wiceminister.
Takie stawianie sprawy krytykuje profesor Màczyƒska.
– Jestem zdumiona tà wypowiedzià wiceminister Zajdel-Kurowskiej. W sposób nonszalancki
przesuwa si´ odpowiedzialnoÊç
z bardzo bogatych banków na
stosunkowo niezamo˝nych właÊcicieli lokat pieni´˝nych. I jeÊli pozycja NBP zostanie osłabiona, to
ochrona klientów b´dzie coraz
gorsza. A banki sà chciwe, co widaç po tym, jak ch´tnie udzielały
kredytów. Znam przypadek, gdy
inspektor kredytowy namówił,
wr´cz wymusił na kliencie kredyt
hipoteczny z tzw. poduszkà finansowà, czyli o wi´kszej wartoÊci ni˝ wyceniono mieszkanie.
Dlaczego? By wziàç wi´kszà prowizj´ i oprocentowanie. W pogoni za zyskiem banki potrafià wycisnàç z klienta tak du˝o jak tylko si´
da.
Argument minister Zajdel-Kurowskiej, ˝e NBP nie b´dzie finansował funduszu, jest pozorny.
Okazuje si´ bowiem, ˝e wedle
rzàdowego projektu bank centralny „mo˝e udzieliç funduszowi
kredytu awaryjnego w przypadku
wyczerpania si´ Êrodków BFG”.
Oznacza to, ˝e minister Rostowski chce sprowadziç rol´ NBP do
stra˝aka, który wkracza do akcji jak
dzieje si´ coÊ złego.
– To tak, jakby ktoÊ powiedział
dziecku: nie bior´ za ciebie ˝adnej
odpowiedzialnoÊci, ale w razie
czego pokryj´ wszystkie twoje
zobowiàzania. Nikt rozsàdny na ta-

kie postawienie sprawy si´ nie
zgodzi – porównuje prof. Màczyƒska. – Przecie˝ nadal bank
centralny b´dzie kredytował te
banki, które popadnà w tarapaty
lub b´dà zagro˝one. A skoro b´dzie kredytował to znaczy, ˝e b´dzie za to odpowiadał. Interesy
NBP i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sà zbie˝ne i te instytucje powinny ÊciÊle współpracowaç, bo odpowiadajà za to samo
– za bezpieczeƒstwo systemu pieni´˝nego.

To uderzy w nas
Kompetencje NBP w zakresie
kontroli nad funduszem rzàd chce
ograniczyç do opiniowania. To
oznacza wi´kszà swobod´ banków
komercyjnych, które i tak w
pierwszej połowie 2008 roku odnotowały rekordowe zyski. Z czego brały si´ ich gigantyczne wpływy? Z wysokiego oprocentowania
kredytów oraz wszelkiego rodzaju opłat i prowizji, czyli odbywało
si´ to kosztem ludzi i gospodarki.
– Zyski z prowizji i opłat to ju˝
ponad 60 proc. wszystkich wpływów bankowych. Je˝eli klienci
mieliby odczuç jeszcze wy˝sze
składki banków do funduszu, to
byłoby to najgorsze rozwiàzanie –
ocenia Marek Zuber.
Sà dwie mo˝liwoÊci: narzucenie bankom wy˝szych wpłat na
rzecz BFG albo gwarantowanie
depozytów przez bud˝et paƒstwa. Trzeciej drogi nie ma, bo
NBP tak˝e nale˝y traktowaç jako
element paƒstwa.
– Zdecydowanie lepiej byłoby
udzielaç gwarancji bezpoÊrednio z bud˝etu – uwa˝a Marek Zuber. – Wiem, ˝e to te˝ forma
opodatkowania, ale przy obecnej
sytuacji miałoby to mniejszy negatywny wpływ na gospodark´
ni˝ przerzucenie kosztów wi´kszych składek odprowadzanych
przez banki bezpoÊrednio na
klientów. Problem w tym, ˝e
bud˝et jest napi´ty, a zało˝enia do
niego nierealne, bo nie ma szans
na 4,5 proc. wzrostu PKB w
przyszłym roku. Gwarancje dla
BFG nie sà oczywiÊcie wydatkami bud˝etu do momentu, kiedy
nie upadnie bank i nie trzeba z
tych pieni´dzy korzystaç. Ale
gwarancje trzeba w bud˝ecie
uwzgl´dniç. JeÊli banki przerzucà je na klientów to, bioràc pod
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uwag´ zaostrzenie warunków liczenia zdolnoÊci kredytowej,
czeka nas spowolnienie gospodarki wi´ksze ni˝ przewidywaliÊmy jeszcze pół roku temu.

Rzàd si´ nie uczy
Pomysł zwi´kszenia wpływów
Zwiàzku Banków Polskich reprezentujàcego interesy banków komercyjnych w BFG to dowód na
to, ˝e rzàd Tuska nie wyciàga
wniosków z lekcji jakà stał si´ dla
Êwiata kryzys finansowy.
– Obecnie w Europie i na całym Êwiecie nast´puje konsolidacja działaƒ stabilizujàcych właÊnie
wokół banków centralnych –
zwraca uwag´ prezes NBP Sławomir Skrzypek, który zaapelował
do premiera o zaj´cie si´ wyłàcznie sprawà wy˝szych gwarancji dla
depozytów.
Osłabienie NBP to decyzja dla
nas klientów wysoce niebezpieczna.
– To kierunek odwrotny od
tego w jakim za chwil´ pójdzie
Êwiat – ocenia Marek Zuber.
– Ju˝ jesteÊmy mocno przez
banki komercyjne wykorzystywani – dodaje prof. Màczyƒska. –
Rozpi´toÊç mi´dzy stopà, jakà za
lokaty oferujà nam banki, a wysokoÊcià kredytów, jakich nam udzielajà, jest ogromna, wi´ksza ni˝ w
innych krajach.
Zastanawiajàce, ˝e w trudnym
okresie kryzysu finansowego rzàd
próbuje osłabiaç pozycj´ banku
centralnego. Szczególnie, ˝e dotychczasowy nadzór NBP nad
bankami komercyjnymi uchronił
nas od powa˝niejszych problemów.
– Cały zachodni kryzys wynika
z chciwoÊci banków. Niektórzy
mówià: winna jest liberalna doktryna. A liberalizm to pi´kna idea,
tylko w klasycznej formule oznacza połàczenie wolnoÊci i odpowiedzialnoÊci – przypomina prof.
Màczyƒska. – To „neo” wniosło do
liberalizmu wiele złego. Nawet
Adam Smith w „Bogactwie narodów” przestrzegał, ˝e nie mo˝na
bezgranicznie zaufaç tym, którzy
rzàdzà naszymi pieni´dzmi i powinno si´ ich pilnowaç. Dlatego teraz ktoÊ zaproponował, by w Stanach obok Statuy WolnoÊci wybudowaç, jako memento po kryzysie, Statu´ OdpowiedzialnoÊci.
■

