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Ostatnie lata całkowicie przewartoÊciowały globalny ład gospodarczy i pokazały
potrzeb´ dyskusji nad nowym kształtem Europy. Przetaczajàca si´ przez Êwiat
druga fala kryzysu, która grozi długofalowà destabilizacjà ze wszystkimi tego
konsekwencjami politycznymi i społecznymi, ka˝e szukaç odpowiedzi na pytania
o sposób naprawy podstaw współczesnej gospodarki. Naprawy kompleksowej
i gł´bokiej, obejmujàcej zarówno rozwiàzania szczegółowe, jak i zasady, na których opiera si´ konstrukcja nowoczesnego rynku. SkutecznoÊç podejmowanych
działaƒ i polityki antykryzysowej w Unii Europejskiej okazała si´ niewystarczajàca
aby odwróciç recesyjne trendy i przywróciç zaufanie na rynkach finansowych.
Polska, kraj który najlepiej w skali całego kontynentu poradził sobie z kryzysem, staje obecnie przed du˝à szansà. Gospodarka zbudowana na solidnych
fundamentach, ugruntowana ju˝ pozycja w strukturach Unii Europejskiej, ale
te˝ Êwie˝e spojrzenie na kwestie zwiàzane z jej funkcjonowaniem, to wszystko
sprawia, ˝e mo˝emy staç si´ istotnym i uwa˝nie słuchanym głosem w debacie
o przyszłoÊci Wspólnoty.
Europejski Kongres Finansowy ma na celu inicjowanie debaty, z której wnioski
b´dà wpływaç na kształt realnych decyzji podejmowanych przez najwa˝niejsze
europejskie gremia. Do udziału w Kongresie zapraszani sà przedstawiciele
najwy˝szych władz wspólnotowych i krajowych, politycy, członkowie zarzàdów
oraz rad nadzorczych kluczowych przedsi´biorstw i instytucji finansowych,
przedstawiciele instytucji nadzorujàcych funkcjonowanie rynku finansowego,
Êrodowisk akademickich oraz organizacji pozarzàdowych.
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W trakcie odbywajàcych si´ podczas tegorocznego Kongresu debat poruszone były zagadnienia zwiàzane z problematykà bezpieczeƒstwa finansowego
i stabilnoÊci Unii Europejskiej, rozwoju systemu finansowego, nowego ładu
regulacyjnego, finansowania projektów infrastrukturalnych oraz zarzàdzania
wartoÊcià przedsi´biorstw o znaczeniu strategicznym.
Wspólnym mianownikiem wszystkich dyskusji była ich unikalna perspektywa
– uczestnicy debat patrzyli w przyszłoÊç, szukali praktycznych rozwiàzaƒ kluczowych problemów. Europejski Kongres Finansowy nie ogranicza si´ do rozrysowania mapy problemów, z którymi zmaga si´ Unia Europejska. Diagnoz´ traktuje
jako punkt wyjÊcia do nakreÊlenia scenariuszy, których realizacja pomo˝e unijnej
polityce gospodarczej i biznesowi.
Tradycjà i dorobkiem Europejskiego Kongresu Finansowego sà Rekomendacje,
które wskazujà praktyczne rozwiàzania w obszarach najwa˝niejszych dla rozwoju
gospodarki Unii Europejskiej i Polski.
Zapraszamy na trzecià edycj´ Kongresu, która odb´dzie si´ 22-24 maja 2013
w Sopocie.
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Bloki i panele dyskusyjne,
wystàpienia i prezentacje
Blok tematyczny I
Bezpieczeƒstwo i stabilnoÊç rynków finansowych w UE
WłaÊciwa struktura kapitału
i finansowania w bankach

Komisja Nadzoru Finansowego

Czy maksymalna harmonizacja regulacji
mo˝e byç skutecznym narz´dziem antykryzysowym?

Komisja Nadzoru Finansowego

Czego klienci oczekujà od banków?
Wyniki badania Deloitte nt. customer experience klientów
banków w Polsce i w regionie Europy Ârodkowej

Deloitte

Konkurencja na jednolitym rynku finansowym po LTRO

PKO Bank Polski

Inteligentna bankowoÊç:
Jak przyÊpieszyç wzrost przy równoczesnej
optymalizacji kosztów?

Accenture

Biznes i ryzyko w bankowoÊci detalicznej
i consumer finance

Ernst & Young

Blok tematyczny II
Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego

Organizator

Co dalej z globalnym i polskim rynkiem kapitałowym?

Giełda Papierów WartoÊciowych
w Warszawie

Perspektywy inwestycyjne dla inwestorów
indywidualnych i instytucjonalnych

Dom Inwestycyjny Xelion,
Bank Pekao SA

Inwestycje w spółki technologiczne – poza inflacjà
i ryzykiem makroekonomicznym.
Czas na Êrodkowoeuropejskiego Google’a?

MCI Management

Blok tematyczny III
Zarzàdzanie wartoÊcià przedsi´biorstw
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Rekomendacje
II Europejskiego
Kongresu Finansowego

Wst´p

Europejski Kongres Finansowy jest przedsi´wzi´ciem o charakterze praktycystycznym. Jego celem jest nie tylko stawianie wa˝nych pytaƒ oraz stworzenie
dobrych warunków spotkania i debaty, ale przede wszystkim udzielanie odpowiedzi na konkretne problemy. Efektem Kongresu sà zatem rekomendacje dla władz
gospodarczych i politycznych. Rekomendacje te nie majà charakteru lobbystycznego ani populistycznego. Sà tworzone pro publico bono, dla dobrze i profesjonalnie poj´tego dobra Polski i Europy.
Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakoƒczenie obrad, Europejski Kongres
Finansowy wskazuje kroki, które nale˝y podjàç w obliczu wyzwaƒ pojawiajàcych
si´ przed współczesnà gospodarkà.
Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego sà wynikiem debat problemowych odbywajàcych si´ w trakcie Kongresu, a tak˝e rekomendacji specjalistycznych opracowywanych podczas seminariów tematycznych organizowanych przez Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà – Gdaƒskà Akademi´
Bankowà w trakcie roku pomi´dzy kolejnymi edycjami Europejskiego Kongresu
Finansowego:
••

Zarzàdzanie kapitałem w bankach

••

IT w instytucjach finansowych

••

Kongres Bancassurance

••

Forum Zarzàdzania Aktywami

••

Rynek obligacji w Polsce

••

Kongres BankowoÊci Detalicznej

••

Kongres Consumer Finance
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W obronie uczciwej konkurencji

1.

Rekomendujemy, by europejskie instytucje nadzorcze ÊciÊle monitorowały
wykorzystanie Êrodków pozyskanych przez banki w ramach preferencyjnego
finansowania z Europejskiego Banku Centralnego (LTRO), a w szczególnoÊci
przeciwdziałały zakupom ryzykownych aktywów i zwi´kszaniu udziału w rynku
kosztem banków, które nie zostały obj´te tà pomocà. W przypadku braku skutecznych
mo˝liwoÊci eliminowania takich zagro˝eƒ, w trosce o zachowanie równych
zasad konkurencyjnoÊci na jednolitym rynku finansowym UE nale˝y zapewniç
odpowiednià rekompensat´ dla banków nieobj´tych operacjami LTRO.

 la Europy przyszedł
D
moment na gł´bokie
przewartoÊciowanie
dotychczasowego myÊlenia
o tym jak walczyç z kryzysem,
bo jest jasne, ˝e polityka
która była stosowana
do tej chwili nie okazała si´
skuteczna.
Jan Vincent-Rostowski,
Minister Finansów

Uzasadnienie:
Dostrzegamy zalety przeprowadzenia przez EBC trzyletnich operacji LTRO, które złagodziły
problemy z pozyskiwaniem finansowania przez sektor bankowy w strefie euro. W krótkim
okresie zapobiegło to krachowi kredytowemu, redukujàc ryzyko systemowe sektora bankowego. Dało to wi´cej czasu rzàdom na uporzàdkowanie finansów publicznych, a bankom
– na restrukturyzacj´ ich bilansów.

Operacje LTRO jednak nie tylko poprawiajà płynnoÊç sektora bankowego, pozyskiwanà
na długi okres po niskim koszcie od banku centralnego, lecz tak˝e – poprzez wzrost
zysków – sprzyjajà zwi´kszeniu kapitałów instytucji finansowych. Działania EBC ułatwiajà
zatem bankom obj´tym operacjami LTRO wypełnienie nowych wymogów płynnoÊciowych
i kapitałowych. Odbywa si´ to poprzez ich długoterminowe finansowanie po koszcie znacznie poni˝ej ceny rynkowej, którà w przeciwnym wypadku te instytucje musiałyby zapłaciç.
Gdyby został przyj´ty inny model LTRO, operacje te mogły wspomóc płynnoÊç zapewniajàc
finansowanie po cenie rynkowej. Wówczas nie niszczyłyby konkurencji na jednolitym
rynku finansowym UE. W ostatecznie przeprowadzonej formie LTRO sà de facto formà
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dotacji, udzielanej na zasadach nierynkowych. Takie preferencyjne finansowanie banków
strefy euro przez instytucj´ publicznà narusza zasady konkurencyjnoÊci jednolitego rynku
finansowego UE, gdy˝ wiele innych banków działajàcych na tym rynku nie posiada dost´pu
do „dotacji” EBC w postaci LTRO. Co wi´cej, LTRO nie tylko dyskryminuje banki, które nie
majà dost´pu do taniego, preferencyjnego finansowania, ale równie˝ obni˝aç mo˝e pozycj´
konkurencyjnà krajów, w których te banki finansujà rozwój gospodarczy.
Tak wi´c LTRO mo˝e okazaç si´ bardzo dotkliwe nie tylko dla sektora bankowego, ale i całych gospodarek krajów nie b´dàcych uczestnikami unii walutowej. Na liÊcie komplikacji,

Z jednej strony potrzebujemy
lepszych regulacji, z drugiej
musimy powiedzieç, ˝e to co
zostało zrobione w ostatnim
czasie w obszarze regulacji
nie przyniosło realnie
wa˝nych efektów.
Dominique Cerutti,
President and Deputy CEO,
NYSE Euronext

jakie mogà wywołaç LTRO, najwa˝niejsze sà skutki makroekonomiczne braku restrukturyzacji bilansów przez banki strefy euro i ich dalszego lewarowania. Ryzyko takiego scenariusza wià˝e si´ z tym, ˝e banki, które w przeszłoÊci cz´sto prowadziły nieodpowiedzialnà
polityk´ nie tylko nie poniosły powa˝nych konsekwencji swoich działaƒ, lecz otrzymały
jeszcze dost´p do taniego pieniàdza EBC. Oczekiwania, ˝e tak˝e w przyszłoÊci b´dà mogły
liczyç na pomoc banku centralnego, zwi´kszajà u tych instytucji „pokus´ nadu˝ycia” (moral
hazard), prowadzàcà do dalszego zakupu ryzykownych aktywów, w znacznym stopniu
finansowanych dotacjami EBC. W takim przypadku, zamiast prowadziç do uzdrowienia systemu finansowego, operacje LTRO skutkowałyby kumulacjà dotychczasowych problemów.
Efektem tego mo˝e byç krach na rynkach finansowych i silny wzrost ryzyka systemowego,
którego skutki dotkn´łyby bardzo silnie sektor bankowy krajów tak˝e spoza strefy euro.
Dodatkowo, pomoc publiczna, udzielana na zasadach nierynkowych, w nieuzasadniony sposób zwi´ksza konkurencyjnoÊç wybranych banków wzgl´dem innych uczestników
jednolitego rynku finansowego UE.
Takie wsparcie EBC stoi równoczeÊnie w ostrej sprzecznoÊci z innymi działaniami instytucji
europejskich, dà˝àcymi do pełniejszej harmonizacji zasad funkcjonowania rynków finansowych w UE. W szczególnoÊci, podejmowane inicjatywy, np. dyrektywa CRD IV, ograniczajà
rol´ nadzoru lokalnego, mimo ˝e êródła ryzyka systemowego majà cz´sto właÊnie charakter
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lokalny, a zwi´kszajà rol´ nadzoru na poziomie grup kapitałowych. Z jednej strony zatem
dà˝y si´ do ustalenia jednolitych zasad wykraczajàcych poza granice rynków lokalnych,
a z drugiej polityka – EBC prowadzi do dotowania wybranych banków, łamiàc jednolite
zasady konkurencyjnoÊci rynku finansowego UE.

 ardzo trudno dziÊ przekonaç
B
detalicznego inwestora
by zaufał systemowi,
gospodarce i instytucjom.
To podstawowy problem.
James Quigley,
Vice-chairman of Global
Investment and Corporate
Banking, Bank of America
Merrill Lynch

W zwiàzku z powy˝szym oczekujemy, ˝e nadzorcy finansowi, w tym na szczeblu lokalnym,
b´dà efektywnie przeciwdziałaç zagro˝eniom zwiàzanym z brakiem restrukturyzacji bilansów banków korzystajàcych z dotacji EBC, których skutki odczułyby tak˝e kraje spoza strefy
euro. Ponadto, instytucje nadzorcze powinny analizowaç sposób wykorzystania przez banki
strefy euro pozyskanych na nierynkowych zasadach Êrodków z EBC, aby wyeliminowaç patologie zwiàzane z wykorzystaniem takiego finansowania na zwi´kszanie udziału w rynku
kosztem banków, które nie zostały obj´te takà pomocà.

Gdyby tego ostatniego mechanizmu nie udało si´ wyeliminowaç, wówczas – z punktu widzenia równych zasad konkurencyjnoÊci – nale˝ałoby oczekiwaç od instytucji europejskich
odpowiednich rekompensat. Przykładem mogłoby byç zapewnienie przez EBC finansowania
w euro (za poÊrednictwem krajowych banków centralnych) tak˝e bankom nieobj´tym
systemem LTRO. Finansowanie takie mogłoby si´ odbywaç za poÊrednictwem operacji CIRS,
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przy czym ich koszt i skala powinny odzwierciedlaç odpowiednio koszt pozyskania Êrodków
w ramach LTRO oraz wielkoÊç lokalnego rynku bankowego w relacji do rynku strefy euro.
Nie mo˝na jednak wykluczyç, ˝e operacje tego typu, poprzez obni˝enie długoterminowego
kosztu finansowania w walucie obcej, stałyby w sprzecznoÊci z bie˝àcymi priorytetami krajowej polityki pieni´˝nej, ukierunkowanej np. na obni˝anie inflacji poprzez podnoszenie stóp
procentowych, zwi´kszajàce koszt finansowania w walucie krajowej. W takim przypadku
działania kompensacyjne ze strony instytucji europejskich powinny przybraç innà postaç.
Odr´bnà kwestià jest relatywne obni˝enie konkurencyjnoÊci krajów nie majàcych mo˝liwoÊci
korzystania z preferencyjnego finansowania. Kwesti´ t´ oraz metody zapobiegania takiej
szkodliwej dla jednolitego rynku sytuacji, nale˝y pilnie uwzgl´dniç w debacie nad bud˝etem
UE na najbli˝sze lata.

J est wiele paƒstw poza
strefà euro, w których banki
nie majà dost´pu do LTRO.
Tak naprawd´ jest to dotacja.
Oczywistym jest, ˝e mo˝e
ona zaburzyç krajobraz
konkurencyjny w sektorze
bankowym krajów spoza
strefy euro.
Duleep Aluwihare,
Partner Zarzàdzajàcy
Ernst & Young
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Tyle władzy ile odpowiedzialnoÊci

2.

Rekomendujemy zapewnienie lokalnym instytucjom nadzorczym prawa do stosowania ostrzejszych norm ostro˝noÊciowych oraz wyłàczenie banków b´dàcych cz´Êcià
mi´dzynarodowych grup, a majàcych znaczenie systemowe dla lokalnych rynków,
spod grupowego podejÊcia do wymogów płynnoÊciowych i nadzorczych.

Uzasadnienie:
Obecnie na forum Unii Europejskiej trwa decydujàcy etap prac nad dyrektywà CRD IV, która
ukształtuje europejski rynek bankowy na najbli˝sze lata. Ustalenia ostatniego szczytu unijnych ministrów finansów sà krokiem w dobrym kierunku, ale z punktu widzenia polskiego
sektora bankowego i polskich oczekiwaƒ, krokiem niewystarczajàcym. Teraz kluczowa jest
rola europarlamentarzystów, bo prace przenoszà si´ do Parlamentu Europejskiego.

 łaÊciciele kapitału powinni
W
w stopniu adekwatnym
do swych udziałów ponosiç
koszty restrukturyzacji
czy ratowania banków
tak by ograniczyç skal´
pomocy ze strony paƒstwa
oraz koszty ponoszone
przez podatników.
Joaquin Almunia,
Wiceprzewodniczàcy
Komisji Europejskiej

Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia m.in. polskiego sektora bankowego jest przewidywane dyrektywà podejÊcie grupowe w odniesieniu do mo˝liwoÊci tworzenia grup
płynnoÊciowych, którego elementem stałyby si´ banki zale˝ne od podmiotów zagranicznych. Jest niezwykle istotne, ˝eby w przypadku banków systemowo wa˝nych, w tym
giełdowych, kluczowe decyzje ich dotyczàce zapadały właÊnie w krajach, w których sà
one systemowo wa˝ne, czyli np. w Warszawie. Trzeba uniknàç sytuacji, w której kto inny
b´dzie podejmował decyzje, a kto inny potem ponosił koszty ewentualnej sanacji banków.
Najpierw powinna powstaç jedna unijna instytucja, która prowadziłaby procesy restrukturyzacji dla grup finansowych działajàcych transgranicznie.
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Kluczowe jest te˝, aby:
••

krajowym nadzorom pozostawiona została jak najwi´ksza elastycznoÊç
w dostosowywaniu wymogów ostro˝noÊciowych do lokalnych ryzyk,

J esteÊmy Êwiadkami
reorganizacji Êwiata
finansów. Idziemy równolegle
po obu stronach Atlantyku.
Wspólne jest to, ˝e przepisy
regulacyjne stajà si´ coraz
bardziej skomplikowane.

bo właÊnie krajowe nadzory najlepiej znajà te ryzyka,
••

banki nale˝àce do mi´dzynarodowych grup, a majàce systemowe znaczenie
dla lokalnych rynków lub notowane na rynku publicznym zostały wyłàczone
spod grupowego podejÊcia do wymogów płynnoÊciowych i nadzorczych,
co umo˝liwi krajowym organom nadzorczym wypełnienie standardów

Janusz Lewandowski,
Komisarz UE ds. bud˝etu
i planowania finansowego

efektywnego nadzoru okreÊlonych przez Komitet Bazylejski.

Maksymalna harmonizacja zakłada wprowadzenie sztywnych reguł sprawowania nadzoru na terenie całej UE z ograniczonymi mo˝liwoÊciami ich indywidualizacji w poszczególnych krajach. W tym elemencie projekty unijnej dyrektywy i rozporzàdzenia sà sprzeczne
z zaleceniami Bazylei III, w której mowa jest wyraênie o wymogach minimalnych. Maksymalna harmonizacja jest tak˝e sprzeczna z wnioskami wypływajàcymi z raportu grupy
de Larosiere’a, gdzie podkreÊlono ˝e „o ile minimalne podstawowe standardy sà zharmonizowane i wdro˝one, kraj mógłby wprowadzaç bardziej restrykcyjne Êrodki jeÊli jego zdaniem
sà one odpowiednie dla zapewnienia stabilnoÊci finansowej”. Równie˝ Europejska Rada
ds. Ryzyka Systemowego prezentuje stanowisko, ˝e kraje członkowskie muszà posiadaç
w okreÊlonych wypadkach prawo do stosowania ostrzejszych norm ostro˝noÊciowych.
Szereg argumentów przeciwko maksymalnej harmonizacji spowodował uwzgl´dnienie
w ostatecznym stanowisku Rady UE kilku rozwiàzaƒ zapewniajàcych nadzorcom lokalnym
pewnà swobod´ wyznaczania dodatkowych wymogów ostro˝noÊciowych, choç w ograniczonym stopniu. Rada UE nie uwzgl´dniła w pełni postulatu krajów goszczàcych, by banki
pełniàce systemowà rol´ na rynkach lokalnych oraz banki notowane na rynku publicznym
wyłàczyç z konsolidacji w ramach podgrup płynnoÊciowych, a tak˝e by polityka nadzorcza
wobec tych instytucji nie podlegała kontroli nadzorcy macierzystego. Elementy te powinny
zostaç poddane rewizji podczas negocjacji na linii Rada UE – Parlament Europejski.

Z a decyzjami, przeniesionymi
na szczebel EBA lub nadzoru
banku dominujàcego,
powinna iÊç równie˝
odpowiedzialnoÊç.
Natomiast wszystkie obecne
propozycje ukształtowane
sà w ten sposób,
˝e ta odpowiedzialnoÊç
w przypadku kłopotów
banku zale˝nego spoczywaç
b´dzie na kraju goszczàcym,
czyli na lokalnych władzach,
ale i lokalnych Êrodkach
gwarantowania
depozytów.
Andrzej Jakubiak,
Przewodniczàcy Komisji
Nadzoru Finansowego
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Wi´cej rynku w sektorze bankowym

3.

Rekomendujemy zbudowanie efektywnego rynku długookresowych bankowych
instrumentów dłu˝nych, w szczególnoÊci poprzez wzrost udziału obligacji własnych
wÊród êródeł finansowania działalnoÊci banków. Obligacje banków powinny byç
notowane na rynku wtórnym w celu zwi´kszenia stabilnoÊci sektora bankowego
oraz urealnienia wyceny ryzyka i kosztów kapitału. Zwi´kszenie udziału obligacji
w finansowaniu działalnoÊci bankowej powinno byç procesem długotrwałym, zharmonizowanym z rozwojem wtórnego rynku obligacji korporacyjnych i z działaniami

 o tydzieƒ sektor bankowy
C
„parkuje” w NBP około
100 mld złotych […], które
mogłyby byç wykorzystane
dla finansowania projektów
infrastrukturalnych
czy dla rozwoju polskich
przedsi´biorstw. Na skutek
braku zaufania bardzo du˝a
iloÊç Êrodków m.in. naszych
depozytariuszy nie jest
u˝ywana dla dobra
rozwoju gospodarczego.
GdybyÊmy naprawili ten
defekt to moglibyÊmy
nie tylko uruchomiç te
Êrodki, ale jednoczeÊnie
zwi´kszyç zaufanie do
sektora bankowego w Polsce
oraz do paƒstwa polskiego.

w kierunku zwi´kszenia jego wiarygodnoÊci i atrakcyjnoÊci dla inwestorów. Powinno

Mateusz Morawiecki,
Prezes Zarzàdu Banku
Zachodniego WBK

wych działaƒ antykryzysowych, a tak˝e coraz bardziej restrykcyjnych regulacji jest ograni-

nast´powaç wraz z odbudowà rynku mi´dzybankowego, urynkowieniem stóp referencyjnych oraz procesem delewarowania banków.

Uzasadnienie:
Utrzymujàcemu si´ brakowi zaufania na rynkach finansowych i wynikajàcemu z niego problemowi z płynnoÊcià próbujà zapobiegaç instytucje nadzorcze, regulatorzy oraz politycy
podejmujàc krótkoterminowe działania antykryzysowe. Sektor bankowy, jeden z symboli
wolnorynkowego kapitalizmu, działa w warunkach coraz bardziej restrykcyjnych regulacji.
Skutkiem przedłu˝ajàcego si´ kryzysu zaufania na rynkach finansowych, krótkoterminoczenie roli transakcji rynkowych w kształtowaniu cen instrumentów finansowych.

Brak transakcji na rynku mi´dzybankowym oraz nierynkowe stopy referencyjne
zniekształcajà wycen´ aktywów i koszt Êrodków pozyskiwanych na działalnoÊç kredytowà.
Po upadku Lehman Brothers rynek mi´dzybankowy w Polsce przestał praktycznie istnieç.
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Utrudnia to nie tylko transfer płynnoÊci mi´dzy bankami, ale tak˝e powoduje, ˝e stopy referencyjne oparte sà na cenach oferowanych a nie transakcyjnych. Długoterminowe aktywa
banków finansowane sà w coraz wi´kszym stopniu przez krótkoterminowe pasywa. Powoduje to, ˝e baza kapitałowa banków budowana jest w oparciu o niestabilne finansowanie.
Banki potrzebujà rozwiàzaƒ systemowych, które przywrócà rynkowe wyceny aktywów
i pasywów. Sposobem na urynkowienie bankowoÊci sà m.in. klasyczne dłu˝ne papiery
wartoÊciowe, a wi´c obligacje emitowane przez banki oraz notowane na rynku giełdowym. Rynek giełdowy dokonuje wyceny ryzyka i ustala koszt pieniàdza poprzez transakcje - b´dàce esencjà kapitalizmu - a nie wskutek stosowania Êrodków administracyjnych.
Giełdowy rynek obligacji to wstrzykni´cie rynku do sektora bankowego. Giełdowy rynek
obligacji to równie˝ bufor zabezpieczajàcy przed nagłà utratà płynnoÊci w sytuacji paniki na rynku depozytowym. Rozwój wtórnego rynku obligacji bankowych oznacza wzrost
stabilnoÊci systemu finansowego.
Urealnienie (podwy˝szenie) kosztów pozyskiwania kapitału przez banki w rezultacie

 bocznym skutkiem
U
działaƒ administratorów
bezpieczeƒstwa
finansowego, a tak˝e
ubocznym skutkiem kryzysu
zaufania […] jest to, ˝e
drastycznemu ograniczeniu
uległa rola transakcji
rynkowych w wycenie
instrumentów finansowych.
Jak dodaç troch´ rynku
do sektora bankowego,
aby wycena ryzyka i koszt
pieniàdza były ustalane
w wyniku sił rynkowych?
Jednym z dobrych sposobów
jest klasyczny instrument,
mianowicie obligacja
obracana na giełdowym
rynku, który ustala wartoÊç
ryzyka i koszt.
Ludwik Sobolewski,
Prezes Zarzàdu Giełdy
Papierów WartoÊciowych
w Warszawie

zwi´kszenia udziału obligacji własnych wÊród êródeł finansowania działalnoÊci powinno
byç procesem długookresowym. Nagła korekta kosztów pozyskania kapitału oraz bazujàca
na niej rynkowa wycena aktywów mogłyby bowiem radykalnie skorygowaç wyobra˝enie
o rentownoÊci działalnoÊci bankowej - bez mo˝liwoÊci reakcji ze strony zarzàdzajàcych.
Ponadto, czasu wymagajà działania dla uatrakcyjnienia rynku Catalyst dla inwestorów, zwi´kszenia jego wiarygodnoÊci i płynnoÊci. Jednym z instrumentów zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa dla inwestorów oraz wiarygodnoÊci wtórnego rynku obligacji mogłyby
byç powołanie niezale˝nej agencji ratingowej, która wg standardów zaopiniowanych przez
Komisj´ Nadzoru Finansowego nadawałaby oceny ratingowe emitowanym obligacjom.
Agencja nie mogłaby byç wynagradzana bezpoÊrednio przez emitentów, co eliminowałoby
podstawowe êródło konfliktu interesów istniejàce obecnie w tej sferze usług. Usługi agencji
powinny byç tanie, a jej działalnoÊç nie powinna byç ukierunkowana na zysk. Jej model
funkcjonowania powinien zapewniaç samofinansowanie si´.
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 ynek jak najszybciej
R
powinien znowu zaczàç
działaç. Dzisiaj rynek
nie działa i siły rynkowe
sà zast´powane przez
działania administracyjne
lub polityczne, co nigdy
dla gospodarki na dobre
nie wychodziło.

Płynny i wiarygodny rynek obligacji własnych banków stanowi zatem nie tylko urealnienie

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczàcy Rady
Programowej

nych, czyli banków, banków hipotecznych, funduszy emerytalnych, towarzystw inwestycyj-

wyceny ich aktywów i pasywów, ale równie˝ wzrost bezpieczeƒstwa sektora finansowego.
W Polsce oprócz listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne, powinno si´ dà˝yç
do wykorzystania istniejàcej dzisiaj w prawie instytucji sekurytyzacji przez subpartycypacj´. W KNF powstał zespół składajàcy si´ tak˝e z przedstawicieli instytucji zainteresowanych, ubezpieczycieli, przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwoÊci, ministerstwa finansów
oraz giełdy (Catalyst). W tym roku powinny zostaç wypracowane potrzebne rozwiàzania,
a w 2013 r. – przy wiodàcej roli Ministerstwa Finansów – nale˝y przeprowadziç konieczne
zmiany w ustawach o listach zastawnych, ksi´gach wieczystych czy podatkowych. Wa˝ne,
˝eby zasady emitowania instrumentów dłu˝nych były transparentne – ˝eby były to papiery
notowane na rynku giełdowym, z ratingami i oferowały inwestorom wybór ró˝nych profili ryzyka oraz ró˝nych warunków emisji. W ciàgu pi´ciu najbli˝szych lat 20% aktywów
banków powinna byç finansowania z tego êródła. Jest to szczególnie istotne w kontekÊcie
tego, ˝e do 2019 r. banki b´dà prawdopodobnie musiały spełniç normy długoterminowej
płynnoÊci wynikajàce z CRD IV/ Bazylei III.
Obecnie w sektorze bankowym jest wi´cej kredytów ni˝ depozytów. Jednà z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest to, ˝e du˝a cz´Êç akcji kredytowej kilka lat temu była finansowana
ze Êrodków udost´pnianych przez zagraniczne „spółki matki” banków. Polski rynek finansowy jest oceniany na Êwiecie jako bardzo perspektywiczny. Mimo zawirowaƒ na Êwiecie,
nie wyst´puje zjawisko dobrowolnego wycofywania si´ z Polski zagranicznych inwestorów. Banki powinny si´ staraç o wydłu˝enie udzielanych im przez spółki dominujàce linii
kredytowych, ale przede wszystkim powinny si´ skupiç na budowaniu własnego, stabilnego,
długoterminowego finansowania.
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Ochrona rynku depozytowego
przed hazardem moralnym
Rekomendujemy zmodyfikowanie systemu gwarantowania zgromadzonych przez
deponentów Êrodków tak, by nie tworzył on pokusy dla banków do prowadzenia
wojen depozytowych na koszt podatników. Nale˝y wprowadziç regulacje ró˝nicujàce

4.

opłaty wnoszone przez banki do instytucji gwarantujàcych bezpieczeƒstwo depozytów w zale˝noÊci od ryzyka kreowanego przez te banki na rynku depozytowym.

Uzasadnienie:
StabilnoÊç systemu bankowego zale˝y od zaufania na rynku finansowym. Kluczowà kwestià
dla stabilnoÊci sektora bankowego jest sytuacja na rynku depozytowym, b´dàcym głównym
êródłem finansowania wi´kszoÊci instytucji kredytowych. Stanowi on równie˝ dobro wspólne, poniewa˝ dotyczy bezpieczeƒstwa oszcz´dnoÊci wielu milionów ludzi i przedsi´biorstw.
W interesie zrównowa˝onego rozwoju społeczno-gospodarczego nale˝y nie tylko dbaç
o bezpieczeƒstwo oszcz´dnoÊci, ale równie˝ chroniç rynek depozytowy przed wojnami depozytowymi. Niewiele majà one wspólnego z wolnà konkurencjà, poniewa˝ ryzyko
niewypłacalnoÊci banków bioràcych aktywny udział w licytacji na rynku depozytowym
ponoszà systemy gwarantowania depozytów oraz podatnicy. Konkurencja na rynku banko-

 dzisiejszych czasach,
W
kiedy mówi si´ tak wiele
o wzroÊcie, bardzo wa˝ne
jest ułatwianie dost´pu
do finansowania iobni˝anie
kosztu pieniàdza. Kiedy
poziom oprocentowania
depozytów w danym banku
jest zdecydowanie wy˝szy
od Êredniej rynkowej
zwiàzane z tym ryzyko
powinno byç uÊwiadomione
klientowi. Najlepszym
sposobem jest wyłàczenie
takiego depozytu
spod gwarancji BFG.
Luigi Lovaglio,
Prezes Zarzàdu Banku Pekao

wym nie powinna odbywaç si´ kosztem stabilnoÊci systemu finansowego.

Dyrektywa 2009/14/WE podwy˝szyła poziom gwarancji do wysokoÊci 100 tys. EUR, zlikwidowała udział własny deponenta, skróciła okres wypłat do 20 dni i rozszerzyła kràg podmiotów obj´tych gwarancjami. W wyniku podwy˝szonych gwarancji dla depozytów ryzyko
oszcz´dzania w ró˝nych bankach jest dla wi´kszoÊci deponentów praktycznie takie samo.
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P otrzebujemy konsolidacji
fiskalnej. Konsolidacja
fiskalna nie jest jednak celem
sama w sobie. Jest ona
warunkiem wst´pnym
dla wzrostu, ale sama
nie jest wystarczajàca.
Debata nie powinna toczyç
si´ o tym czy wybraç
oszcz´dzanie czy wzrost.
Debatowaç trzeba o łàczeniu
oszcz´dnoÊci ze wzrostem.

Transfer depozytów do banków oferujàcych wy˝sze oprocentowanie jest nieunikniony,

Jörg Asmussen,
Członek Zarzàdu
Europejskiego Banku
Centralnego

przystàpiły do UE poczàwszy od 2004 roku ró˝nice mi´dzy depozytami krajowymi, a udzie-

bez wzgl´du na faktyczne bezpieczeƒstwo banków przyjmujàcych oszcz´dnoÊci. Ryzyko
niewypłacalnoÊci banku przejmujà bowiem instytucje gwarantujàce depozyty i podatnicy.
Ustawodawcy nie przewidzieli, ˝e oprócz pozytywnych aspektów obowiàzkowego gwarantowania depozytów, system ten mo˝e byç wykorzystywany przez niektóre banki do wojen depozytowych i destrukcji rynku depozytowego. Zjawisko to mo˝e nasiliç si´ wskutek problemów zwiàzanych z dost´pnoÊcià finansowania. (W wi´kszoÊci paƒstw, które
lonymi kredytami pokrywajà po˝yczki od spółek dominujàcych. W przypadku problemów
płynnoÊciowych podmiotów dominujàcych powstaje ryzyko wycofania kapitału zagranicznego i ograniczenie finansowania tej luki, a poÊrednio zaostrzenia wojen depozytowych.)
W systemie gospodarki rynkowej nie powinno byç mo˝liwoÊci hazardu moralnego
polegajàcego na prowadzeniu przez banki wojen cenowych na rynku depozytowym bez ponoszenia ryzyka.
W zwiàzku z tym warto rozwa˝yç mo˝liwoÊç wprowadzenia do projektu nowelizacji
dyrektywy o ochronie depozytów pewnych zmian i uzupełnieƒ (P7_TA(2012)0049 - Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wniosku
dotyczàcego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji
depozytów (wersja przekształcona) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD)).
Projekt zmiany obowiàzujàcej dyrektywy o ochronie depozytów zakłada uzale˝nienie
wysokoÊci składek od ryzyka. Wyró˝nia on cztery kategorie wskaêników, których
niewystarczajàce poziomy b´dà skutkowały podwy˝szeniem składki: adekwatnoÊç
kapitałowà, jakoÊç aktywów, rentownoÊç i płynnoÊç. Wskaêniki te niestety w minimalnym
stopniu obejmujà ryzyko kreowane przez hazard moralny na rynku depozytowym.
Miarà takiego ryzyka mogłaby byç ró˝nica miedzy stopà zwrotu z zainwestowanego
kapitału, a Êrednim wa˝onym kosztem kapitału (nie obejmujàcym oczywiÊcie kapitału
pozyskanego w ramach pomocy publicznej lub pomocy ze strony banku centralnego).
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JeÊli koszt kapitału banku zaczyna byç wy˝szy ni˝ stopa zwrotu, oznacza to poczàtek
piramidy finansowej. Mo˝na oczywiÊcie do pomiaru ryzyka hazardu moralnego na rynku
depozytowym wykorzystaç inne wskaêniki, ale nie powinno si´ ignorowaç ryzyka destrukcji
rynku depozytowego. Dlatego w debatowanym obecnie projekcie dyrektywy powinno si´
co najmniej uzale˝niç wysokoÊç składek na obowiàzkowy fundusz gwarancji depozytów
od ryzyka destrukcji rynku depozytowegow wyniku oferowania oprocentowania lokat
„o charakterze dumpingowym”.
Dalej idàcym rozwiàzaniem byłoby wyłàczenie „nadmiernie” oprocentowanych depozytów spod ochrony instytucji gwarantujàcych bezpieczeƒstwo deponentom. Banki mogłyby wówczas oferowaç dowolnie skonstruowane i dowolnie wysoko oprocentowane lokaty,
ale np. nadzór mógłby wykluczyç obj´cie ich gwarancjami dla deponentów, co powodowałoby ograniczenie popytu na tego typu lokaty. Próg, który uznany byłby za nadmierne
oprocentowanie ustalałby nadzór bankowy.
Niniejsza rekomendacja powinna byç realizowana niezwłocznie, poniewa˝ w zwiàzku
z opublikowaniem 6 czerwca 2012 projektu dyrektywy w sprawie restrukturyzacji
oraz uporzàdkowanej likwidacji banków i firm inwestycyjnych mo˝na oczekiwaç zintensyfikowania prac nad projektem dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów.
W Polsce obecnie, przy zało˝eniu dotychczasowego poziomu autonomii nadzoru krajowego,
ograniczenie hazardu moralnego i wojen depozytowych na krajowym rynku depozytowym

 warantowanie depozytów
G
do kwoty 100 tys. euro
zach´ca do hazardu
moralnego i prowadzenia
wojen depozytowych,
gdy˝ ryzyko przerzucone
jest na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny
a w konsekwencji
na podatnika. WysokoÊç
składek odprowadzanych
przez banki na BFG
powinny byç uzale˝nione
od ryzyka destrukcji rynku
depozytowego poprzez
oferowanie lokat
o charakterze
dumpingowym.
Zbigniew Jagiełło,
Prezes Zarzàdu
PKO Banku Polskiego

mogłoby nastàpiç tak˝e w wyniku działaƒ Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w oparciu
o obowiàzujàce Prawo bankowe poprzez wprowadzenie odpowiednich wymogów i norm
ostro˝noÊciowych. Nieodpowiedzialna licytacja na rynku depozytowym tworzy dodatkowe
ryzyko, które powinno skutkowaç co najmniej spełnieniem wy˝szych wymogów kapitałowych. Podstawà prawnà do podj´cia odpowiednich uchwał przez KNF w tym zakresie daje
artykuł 128 Prawa bankowego. Uchwała taka skutkowałaby, w przypadku wdro˝enia obecnego projektu dyrektywy UE o ochronie depozytów, równie˝ podwy˝szonà obowiàzkowà
opłatà rocznà na rzecz BFG. Komisja Nadzoru Finansowego mo˝e te˝ okreÊliç w drodze
uchwały inne ni˝ wymogi kapitałowe normy ostro˝noÊciowe, okreÊlajàce dopuszczalne
ryzyko w działalnoÊci banków na rynku depozytowym (art. 128 i 137 Prawa bankowego).
Ograniczenie hazardu moralnego i wojen depozytowych przez narodowych nadzorców
mo˝e si´ okazaç wkrótce niemo˝liwe w Êwietle toczàcej si´ obecnie dyskusji nad dyrektywà
CRD IV, która zakłada maksymalnà harmonizacj´ nadzoru na terenie całej UE i ograniczenie
autonomii nadzorów krajowych.
Gdaƒska Akademia Bankowa zleciła kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczàcej mo˝liwoÊci wdro˝enia niniejszej rekomendacji.
Ekspertyza ta znajduje si´ na stronie: http://www.efcongress.com/
European Financial Congress
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Gaz łupkowy szansà na popraw´ pozycji
konkurencyjnej Unii Europejskiej

5.

Rekomendujemy wpisanie wydobycia gazu łupkowego na list´ projektów strategicznych Unii Europejskiej decydujàcych o pozycji konkurencyjnej UE w globalnej
gospodarce oraz wprowadzenie rozwiàzania strukturalnego włàczajàcego Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania wydobycia gazu łupkowego.

Uzasadnienie:
Poszukiwania gazu z łupków to zdecydowanie wi´cej ni˝ czysto komercyjny projekt.
To projekt, który stwarza szanse na podniesienie konkurencyjnoÊci europejskiej gospodarki oraz zapewnia realizacj´ strategicznych celów Unii Europejskiej w zakresie wspierania
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a tak˝e strategicznych celów Unii z obszaru polityki
P rojekt wydobycia gazu
z łupków to nie jest tylko
projekt Polski, to jest projekt,
który mo˝e obejmowaç całà
gospodark´ Unii Europejskiej.
PowinniÊmy byç ambitni
i stworzyç swój pomysł
jak si´gnàç po surowce
znajdujàce si´ w granicach
UE. [...] To trzeba zrobiç
tu i teraz!

energetycznej, do których nale˝à przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ograniczanie zale˝noÊci naszego kontynentu od importu gazu i ropy.
Dzi´ki wydobyciu gazu łupkowego, w ciàgu ostatnich 4 lat ceny gazu w Stanach Zjednoczonych spadły do niespełna 70 dol. za 1000 m³, czyli o ponad 80%. Jednak poda˝ gazu
z łupków wpłyn´ła nie tylko na ceny. Stała si´ równie˝ czynnikiem uruchamiajàcym nowe
sektory biznesu, tworzàcym nowe miejsca pracy, pobudzajàcym gospodark´, stymulujàcym
wzrost, który jest tak bardzo potrzebny tak˝e pogrà˝onej w kryzysie Europie.

Mikołaj Budzanowski,
Minister Skarbu Paƒstwa
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Tymczasem uzale˝nienie Europy od importu surowców energetycznych systematycznie
roÊnie, a Unia płaci za te surowce coraz wy˝sze rachunki. Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, ˝e w perspektywie roku 2030 import gazu do Unii Europejskiej zwi´kszy si´ z ok. 60%
do 84%, a ropy z ok. 80% do 93% konsumpcji. JeÊli nie nastàpià ˝adne zmiany, do 2030 r.
zale˝noÊç Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych wzroÊnie z obecnego poziomu 50% do 65%. Liczby te pokazujà jednoznacznie, ˝e rozwój sektora wydobycia gazu
łupkowego to - z punktu widzenia bezpieczeƒstwa energetycznego - sprawa o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej.
Europa powinna wi´c doceniç, i˝ w jej granicach znajdujà si´ tak du˝e zasoby gazu
i potraktowaç wydobycie gazu łupkowego jako projekt pan-europejski, o strategicznym
znaczeniu dla przyszłoÊci całej UE. Zabezpieczenie finansowania przez instytucje europejskie, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, i wpisanie wydobycia gazu łupkowego na list´

E uropa powinna doceniç,
˝e na jej terytorium
znajdujà si´ zasoby, które
mogà znacznie poprawiç
pozycj´ jej gospodarki.
Je˝eli Unia Europejska
uznałaby, ˝e ze wzgl´du
na bezpieczeƒstwo
energetyczne
i konkurencyjnoÊç warto
traktowaç gaz łupkowy
jako projekt o znaczeniu
strategicznym i wpisaç
go do strategii energetycznej
UE to mo˝na pójÊç krok
dalej i rozwa˝yç stworzenie
strukturalnego rozwiàzania
dla finansowania
sektora, np. zaprosiç
do współpracy EBI.
Jacek Krawiec,
Prezes Zarzàdu PKN Orlen

projektów strategicznych Wspólnoty Europejskiej, b´dzie stanowiç ˝elaznà gwarancj´
dla skutecznej realizacji poszukiwaƒ i zapewni szybkie uruchomienie wydobycia tego cennego surowca.
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Lepsze zarzàdzanie wartoÊcià kraju

6.

Rekomendujemy utworzenie krajowego funduszu majàtkowego na bazie
wyodr´bnionych aktywów korporacyjnych Skarbu Paƒstwa - przede wszystkim
pakietów akcji spółek notowanych na rynku publicznym. Podmiot zarzàdzajàcy
funduszem sprawowałby nadzór właÊcicielski nad tymi aktywami oraz realizowałby
polityk´ inwestycyjnà zgodnà z wytycznymi przyjmowanymi przez podległy rzàdowi
organ. W ramach realizowanej polityki inwestycyjnej fundusz powinien mieç

[ ...] nie budujàc dêwigni
przez fuzje i przej´cia
skazujemy si´ na organiczny
wzrost, szukania bardzo
skomplikowanych
modeli, szukania pomocy
Paƒstwa[...], ale je˝eli jedno
z przedsi´biorstw giełdowych
ma byç w jakiejÊ cz´Êci albo
w du˝ej cz´Êci realizatorem
polityki Paƒstwa to musi
takie wsparcie otrzymaç[...]

mo˝liwoÊç zaciàgania długu oraz powinien dystrybuowaç przychody z dywidend
oraz ze sprzeda˝y aktywów do inwestorów zgodnie z jasno okreÊlanymi kryteriami.
Krajowy Fundusz Majàtkowy, niezale˝nie od lepszego zarzàdzania wartoÊcià spółek
b´dàcych pod kontrolà Skarbu Paƒstwa, umo˝liwiałby realizacj´ dwóch wa˝nych celów:
••

wsparcia zrównowa˝onego rozwoju infrastruktury, w szczególnoÊci transportowej

i energetycznej, w warunkach ograniczonego dost´pu do Êrodków publicznych,
••

Krzysztof Kilian,
Prezes Zarzàdu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej SA

utworzenia wehikułu umo˝liwiajàcego wykup akcji banków polskich w sytuacji
zagro˝enia stabilnoÊci krajowego systemu finansowego.

Krajowy Fundusz Majàtkowy mógłby równie˝ zawieraç wydzielony Fundusz NieruchomoÊci
składajàcy si´ z nieruchomoÊci wniesionych aportem przez Skarb Paƒstwa. Gdyby Parlament to zatwierdził, mógłby on słu˝yç jako narz´dzie cz´Êciowego zaspokojenia uzasadnionych roszczeƒ reprywatyzacyjnych. Certyfikaty Funduszu NieruchomoÊciowego mogłyby
wówczas stanowiç rekompensat´ i substytut dla zwrotu w naturze.
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W celu wdro˝enia Rekomendacji Kongres zaleca powołanie stałego zespołu roboczego,
umocowanego przy Ministrze Skarbu Paƒstwa, z udziałem ekspertów z Ministerstwa
Gospodarki oraz organizacji pozarzàdowych, który odpowiadałby za:
••

analiz´ celowoÊci ekonomicznej, opracowanie podstaw prawnych oraz zało˝eƒ
ustrojowych i organizacyjnych Krajowego Funduszu Majàtkowego (national
wealth fund), który przejmie w zarzàdzanie nale˝àce do paƒstwa udziały
w spółkach o znaczeniu strategicznym,

••

oraz opracowanie koncepcji wnoszenia do Krajowego Funduszu Majàtkowego,
prócz nale˝àcych do paƒstwa udziałów spółkach o znaczeniu strategicznym,

 asz region mo˝e wiele
N
powiedzieç o walce
z kryzysem. Dwa i pół
roku temu region krajów
bałtyckich był najciemniejszà
plamà w Europie. Wszyscy
mówili o dewaluacji walut
narodowych. Nasze działania
opierały si´ w znacznej mierze
na ostrych oszcz´dnoÊciach,
a w przypadku Estonii tak˝e
na dà˝eniu do wspólnej
waluty europejskiej.
Jürgen Ligi,
Minister Finansów Estonii

tak˝e nieruchomoÊci nale˝àcych do spółek strategicznych oraz do innych
paƒstwowych spółek i agencji.
Ponadto powinien zostaç powołany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zespół z udziałem ekspertów z Ministerstwa Finansów oraz organizacji
pozarzàdowych. Głównym zadaniem tego zespołu powinno byç opracowanie podstaw
prawnych oraz zało˝eƒ ustrojowych i organizacyjnych Funduszu Gwarancyjnego Rozwoju
Infrastruktury, który mógłby wykorzystywaç aktywa zgromadzone w Krajowym Funduszu
Majàtkowym.

Uzasadnienie:
Kontynuacja programu rozwoju infrastruktury nie b´dzie mo˝liwa wyłàcznie w oparciu
oÊrodki bud˝etowe. Stàd propozycja Funduszu Gwarancyjnego Rozwoju Infrastruktury.
Powołanie, w powiàzaniu z Krajowym Funduszem Majàtkowym, Funduszu Gwarancyjnego
Rozwoju Infrastruktury (FGRI) ma na celu zwi´kszenie atrakcyjnoÊci inwestycyjnej projektów infrastrukturalnych dla kapitału prywatnego. Kapitał własny FGRI mogłyby stanowiç
certyfikaty inwestycyjne Krajowego Funduszu Majàtkowego wniesione jako aport. Fundusz
Gwarancyjny Rozwoju Infrastruktury powinien stanowiç alternatyw´ dla finansowania
infrastruktury ze Êrodków publicznych i ułatwiç redukcj´ deficytu bud˝etowego.
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Krajowy Fundusz Majàtkowy mo˝na wykorzystaç m.in. jako wehikuł do przeprowadzenia
wykupu akcji banków polskich b´dàcych własnoÊcià grup mi´dzynarodowych, w przypadku podj´cia przez dotychczasowych inwestorów autonomicznych decyzji o wyjÊciu z akcjonariatu polskich spółek zale˝nych. W Êwietle utrzymujàcej si´ niestabilnoÊci europejskiego systemu bankowego jest prawdopodobne, ˝e kryzys zadłu˝enia paƒstw południa
Europy mo˝e wymusiç niezamierzone i nieprzewidziane w obecnej chwili decyzje sprzeda˝y
polskich banków, b´dàcych spółkami zale˝nymi europejskich grup bankowych. Bioràc
pod uwag´ stosunkowo niskie w chwili obecnej zainteresowanie ze strony tradycyjnych
inwestorów, mo˝e pojawiç si´ okazja do cz´Êciowego przynajmniej odizolowania polskich
banków od êródła niestabilnoÊci poprzez ich zakup przez inwestora bardziej stabilnego oraz
powiàzane z nim udomowienie. Ograniczona obecnie realna gotowoÊç ze strony inwestorów,
którzy mogliby pomóc zrealizowaç cel bez u˝ycia Êrodków paƒstwowych, bud˝etowych,
czy pozabud˝etowych, mo˝e oznaczaç, ˝e jedynym scenariuszem urealniajàcym przeprowadzenie wykupu mogłaby okazaç si´ interwencja paƒstwa, zakładajàc oczywiÊcie gotowoÊç
Skarbu Paƒstwa do odegrania bardziej aktywnej roli. Sfinansowanie transakcji z wykorzystaniem Krajowego Funduszu Majàtkowego nie b´dzie miało negatywnego wpływu na stan
równowagi bud˝etowej i wielkoÊç długu publicznego.
Przedstawiona propozycja stanowi uzupełnienie i rozwini´cie Rekomendacji nr 5 Europejskiego Kongresu Finansowego 2011 (brzmienie rekomendacji zostało przywołane poni˝ej).
„Nale˝y skupiç prawa korporacyjne Skarbu Paƒstwa w spółkach z jego udziałem w jednym
organie dà˝àcym do zaszczepienia tym podmiotom zasad gospodarki rynkowej i wysokich
standardów corporate governance.
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W tym celu nale˝y:
••

Zarzàdzaç wartoÊcià w przedsi´biorstwach o znaczeniu strategicznym
dla bezpiecznego i zrównowa˝onego rozwoju kraju w sposób zapewniajàcy atrakcyjnà
stop´ zwrotu dla wszystkich akcjonariuszy

••

Wprowadziç dla spółek z udziałem Skarbu Paƒstwa wskaêniki sukcesu (KPIs), jak zwrot
z kapitału (TSR), zysk operacyjny, relacja kosztów do dochodów (cost/income ratio)
czy udziały w rynku, które doskonaliłyby relacje inwestorskie i zwi´kszały atrakcyjnoÊç
inwestycyjnà. Tak zdefiniowane cele i wskaêniki sukcesu byłyby podstawà oceny
zarzàdów i rad nadzorczych.

••

Rozwa˝yç powołanie „Funduszu Majàtku Narodowego” (nazwa do dyskusji), opartego
o koncepcj´ Sovereign Wealth Fund, który przejàłby od paƒstwa udziały w spółkach
i zarzàdzałby nimi na zasadach funduszu inwestycyjnego nastawionego na tworzenie
wartoÊci w Êrednim i długim horyzoncie.”

Projekt FGRI przygotowany został w koƒcu roku 2011, rozesłany do komisji sejmowych,
Ministerstwa Skarbu Paƒstwa i wymaga decyzji ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Szczegółowy opis projektu Fundusz Gwarancyjny Rozwoju
Infrastruktury znajduje si´ na stronie: www.http://www.gab.com.pl/component/content/
article/57-artykuly/244-fundusz-gwarancyjny-rozwoju-infrastruktury
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Pomysł na infrastruktur´

7.

Rekomendujemy:
• stworzenie wieloletniej Narodowej Strategii Rozwoju Infrastruktury i Systemu
Transportowego, obejmujàcej perspektyw´ 25 letniego okresu jej realizacji,
• powołanie Gwarancyjnego Funduszu Rozwoju Infrastruktury,
• stworzenie niezmiennych warunków organizacyjno – finansowych
umo˝liwiajàcych wieloletni stabilny rozwój rynku inwestycji infrastrukturalnych.

Uzasadnienie:

Aktualnie coraz wyraêniej widoczny jest brak decyzji o kontynuowaniu programu utworzenia zintegrowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizacji linii kolejowych.
Uzasadniona jest wi´c opinia, i˝ w Polsce nie jest prawidłowo zdefiniowana i realizowana
narodowa strategia rozwoju infrastruktury i systemu transportowego.

Coraz wyraêniej widaç symptomy załamywania si´ sektora budownictwa infrastrukturalnego.
Apogeum kryzysu spowodowanego negatywnà rentownoÊcià wielu kontraktów nastàpi
w latach 2012-2013. Spodziewanymi skutkami kryzysu spowodowanego złà kondycjà
przedsi´biorstw budowlanych, spadkiem wartoÊci nowych kontraktów oraz wzrostem
ostro˝noÊci sektora bankowego do sektora infrastrukturalnego b´dà:
••

redukcja zatrudnienia w sektorze budowlanym - prac´ mo˝e straciç

nawet 100 tysi´cy osób,
••

wysokie ryzyko upadłoÊci wielu firm wykonawczych,

••

problemy systemu bankowego wynikajàce z bardzo prawdopodobnej
niewypłacalnoÊci wielu firm (skala około 8 miliardów złotych).
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Transport jako cz´Êç infrastruktury ma istotny wpływ na gospodark´ w fazie rozwoju,
jak i w fazie operacyjnej, co uzasadnia koniecznoÊç jego modernizacji i rozwoju w okresie
wieloletnim. Osiàgni´cie tego celu nie b´dzie mo˝liwe bez stworzenia stabilnego rynku
inwestycyjnego nakierowanego na modernizacj´ i rozwój infrastruktury.
Spójna wizja zrównowa˝onego systemu transportowego Polski jest warunkiem racjonalnego wykorzystania Êrodków kierowanych na modernizacj´ i rozwój tego systemu.
Niezb´dne jest wypracowanie partnerskich relacji na linii paƒstwo-firmy oraz opracowanie katalogu dobrych praktyk, okreÊlajàcych wzajemne relacje zamawiajàcego i wyko-

J est wa˝ne by zapobiec
kolejnemu kryzysowi.
Ale wa˝niejsze jest by uporaç
si´ z obecnym. Przychodzi
mi na myÊl sytuacja, gdy
płomienie obejmujà klatk´
schodowà a ludzie na pi´trze
debatujà gdzie w przyszłoÊci
nale˝ałoby umieÊciç
detektory dymu.
Moritz Kraemer,
Dyrektor Zarzàdzajàcy
w Standard & Poor’s

nawcy, a tak˝e stworzenie platformy formułowania celów i działaƒ przez sektor publiczny i uczestników biznesowych procesu.
Ograniczenie dost´pu do Êrodków publicznych stwarza koniecznoÊç finansowania inwestycji
ze êródeł prywatnych, w szczególnoÊci w formule PPP.
Wyzwaniem dla organów Paƒstwa jest wykorzystanie nowych projektów infrastrukturalnych
jako czynnika wzmacniajàcego rozwój gospodarki. Konieczne jest wyeliminowanie
przypadków, i˝ zamówienia publiczne stajà si´ czynnikiem destabilizujàcym rynek usług
inwestycyjnych.
Wzrost pozabud˝etowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych wymaga podj´cia
decyzji o utworzeniu Funduszu Gwarancyjnego Rozwoju Infrastruktury, nieobcià˝ajàcego
bud˝etu i długu publicznego, a pozwalajàcego na zabezpieczenie ryzyka na odpowiednim
poziomie.
W obecnych uwarunkowaniach Fundusz Gwarancyjny Rozwoju Infrastruktury wydaje si´
jedynym realnym instrumentem zwi´kszajàcym atrakcyjnoÊç inwestycji infrastrukturalnych
dla kapitału prywatnego i gwarantem realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Infrastruktury.
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Nie hamowaç rozwoju budownictwa
czynszowego

8.

Rekomendujemy usuni´cie barier legislacyjnych i stworzenie warunków ekonomicznych sprzyjajàcych rozwojowi prywatnego budownictwa czynszowego poprzez:
• wyłàczenie najmu prowadzonego w ramach działalnoÊci gospodarczej
spod działania ustawy o ochronie lokatorów,
• umo˝liwienie stosowania przyspieszonej amortyzacji lokali mieszkalnych
wynajmowanych w ramach działalnoÊci gospodarczej.
Pozwoli to na ograniczenie negatywnych skutków przewidywanego kryzysu
w budownictwie mieszkaniowym wskutek zahamowania akcji kredytowej banków.

Uzasadnienie:
Polska jest krajem o najni˝szym w UE wskaêniku liczby mieszkaƒ do liczby rodzin na poziomie (0,93), jedynym w UE poni˝ej jednoÊci. 85% zasobów mieszkaniowych to własnoÊç
osób zamieszkujàcych. Najcz´stszà drogà do dachu nad głowà polskich rodzin jest zakup
mieszkania na własnoÊç. Rynek wynajmu jest niewielki i przewa˝nie ukryty w szarej strefie. Połowa młodych ludzi wchodzàca w samodzielne ˝ycie nie b´dzie w stanie zaspokoiç
J eden z głównych
bł´dów, który popełniono
to obietnica, ˝e mo˝emy
w długiej perspektywie
czasowej korzystaç
ze zwrotów na kapitale,
które sà wy˝sze ni˝
Êrednia stopa wzrostu
gospodarczego.
Paul H. Dembinski,
Dyrektor L’Observatoire
de la Finance
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swoich potrzeb mieszkaniowych – nie staç ich na kupno i nie kwalifikujà si´ do uzyskania
pomocy społecznej.
Jedynym sposobem na udost´pnienie im mieszkaƒ jest stworzenie rynku prywatnych
mieszkaƒ czynszowych. Warunkiem koniecznym dla osiàgni´cia tego celu jest ograniczenie
ryzyka zwiàzanego z regulacjami nadmiernie chroniàcymi nierzetelnych lokatorów w okresie przejÊciowym, podobnie jak było to w krajach rozwijajàcych budownictwo czynszowe,
oraz wprowadzenie przyspieszonej amortyzacji wynajmowanych mieszkaƒ jako zach´ty
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ekonomicznej. Zasady ochrony lokatorów zapisane w Kodeksie cywilnym sà wystarczajàce
dla wypełnienia dyspozycji ochrony lokatorów zagwarantowanej artykułem 75 Konstytucji.
Porównanie systemów ochrony lokatorów w paƒstwach UE pokazuje, ˝e polski system
jest ryzykowny dla właÊcicieli mieszkaƒ i jest głównà przyczynà braku rynku mieszkaƒ
czynszowych.
Ułatwienia dla inwestowania w mieszkania na wynajem skutkowaç b´dà dopływem do budownictwa mieszkaniowego znacznych kapitałów spoza sektora bankowego. Zorganizowany kapitał polski i zagraniczny, dziÊ ch´tnie inwestujàce w biurowce, centra handlowe
i logistyczne, równie ch´tnie b´dà anga˝owały si´ w budownictwo mieszkaniowe - o ile wynajem mieszkaƒ nie b´dzie obcià˝ony nadmiernym ryzykiem. Tak dzieje si´ w rozwini´tych
krajach Europy, gdzie budownictwo czynszowe stanowi od 40 do 60% wszystkich zasobów.
Kraje te uzyskujà dzi´ki temu przewag´ konkurencyjnà sprzyjajàc mobilnoÊci społecznej
koniecznej dla utrzymania tempa rozwoju gospodarczego.
Najdobitniejszym przykładem skutecznego rozwoju budownictwa czynszowego sà
Niemcy, gdzie 80% mieszkaƒ w miastach to mieszkania czynszowe, dzi´ki czemu nie
ma problemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, mimo stosunkowo niskiego
współczynnika liczby mieszkaƒ w stosunku do liczby rodzin. Miedzy innymi dzi´ki takiej
strukturze Niemcy unikn´ły te˝ baƒki spekulacyjnej na rynku nieruchomoÊci i ceny sà tam
stabilne od ponad 10 lat.
Budownictwo mieszkaniowe, oprócz wielkiej wagi społecznej, ma znaczàcy wkład w rozwój gospodarczy i wpływy podatkowe bud˝etu paƒstwa i gmin. Wobec ograniczenia prac
budowlanych finansowanych ze Êrodków publicznych, wycofania si´ paƒstwa z pomocy
osobom zaspokajajàcym swoje potrzeby mieszkaniowe i zmniejszenia dost´pnoÊci kredytów mieszkaniowych, szybkie odblokowanie mo˝liwoÊci inwestowania prywatnego kapitału
w budow´ mieszkaƒ jest jedynym sposobem powstrzymania regresu w wa˝nej dziedzinie
gospodarki, jakà jest przemysł budowlany.
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Tania cyfrowa identyfikacja obywatela

9.

Rekomendujemy wprowadzenie rozwiàzaƒ prawnych poszerzajàcych wykorzystanie
cyfrowego obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym.

Uzasadnienie:
Ârodowisko bankowe oczekuje stworzenia regulacji które umo˝liwiałyby tanià cyfrowà identyfikacj´ obywatela. Dotychczasowe doÊwiadczenia z elektronicznym podpisem pokazujà,
˝e regulacja w obecnej formie nie ma szans powodzenia (koszty, skomplikowana procedura).
Utworzenie taniej, standardowej (ogarniajàcej jak najszerszà populacj´) i popularnej metody
identyfikacji i uwierzytelnienia otwiera szereg nowych mo˝liwoÊci rozwoju gospodarczego
(zawieranie umów na odległoÊç, udzielanie kredytów itd.). Obecnie wiele czynnoÊci, nawet
je˝eli zawarte sà zdalnie (telefon, Internet), wymaga dodatkowego potwierdzenia czynnoÊci
dokumentem papierowym. Regulacje te umo˝liwià równie˝ lepszà komunikacj´ obywateli
z administracjà paƒstwowà i załatwianie wielu spraw na odległoÊç, bez koniecznoÊci wizyty w urz´dzie. Ka˝da osoba fizyczna lub prawna posiada jednà to˝samoÊç. To˝samoÊç
jest zbiorem cech jednoznacznie jà okreÊlajàcych, przy czym pojedyncza cecha to˝samoÊci
nie musi byç ani unikalna, ani stała w czasie.
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Jaskrawym przykładem marnotrawstwa obecnego system sà zaj´cia komornicze. Roczny
przyrost zapytaƒ komorniczych kierowanych do banków si´ga 100% i spodziewany jest
jego dalszy wzrost. W poszczególnych bankach przy obsłudze zapytaƒ komorniczych pracuje zespół kilkudziesi´ciu osób. Zapytanie komornicze wymaga wyszukania informacji
o kliencie oraz przygotowania pisemnej odpowiedzi i wysłanie jej do komornika z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub usług kurierskich. Komornicy wysyłajà zapytania do wszystkich banków, a bank zmuszony jest do udzielenia odpowiedzi na ka˝de zapytanie, nawet
w przypadku nie stwierdzenia istnienia rachunku danej osoby w banku. Z punktu widzenia
banku zapytania komornicze sà êródłem niepotrzebnych kosztów. Na rynku dost´pne sà
rozwiàzania umo˝liwiajàce elektronicznà obsług´ zapytaƒ komorniczych, np. system obsługiwany przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà. Jednak tylko niewielka cz´Êç zapytaƒ (około
30%) jest realizowana drogà elektronicznà. Obligatoryjne wykorzystanie systemów elektronicznych do obsługi zapytaƒ komorniczych przyniosłoby korzyÊci bankom i komornikom.
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Statystyki
Podział na stanowiska
Inni I 9%

Członkowie
Zarzàdów I 38%

Przedstawiciele
uczelni I 7%
Przedstawiciele
administracji rzàdowej
i samorzàdowej I 10%

Członkowie
Rad Nadzorczych I 7%

Liczba
uczestników
970

Dyrektorzy I 29%

Podział na bran˝e
Energetyka I 14%

BankowoÊç I 22%

NieruchomoÊci I 6%
Budownictwo I 10%

Liczba
uczestników
970

Ubezpieczenia I 5%
Konsulting I 9%

Kancelarie prawnicze I 5%
Pozostałe bran˝e I 9%

Innowacje i IT I 6%
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Media I 6%

Transport i logistyka I 8%

2

Fotorelacja

Fotorelacja

Organizatorzy
i Partnerzy

3

Współorganizatorzy

PARTN E RZY GŁÓ W NI

Partnerzy

PARTN E RZY INSTYT U C J ONA L NI

P a t r N E R  D S .  TŁ U M A C Z E ¡

P a t r N E RZY med i a lNI

1 MILION W 24 H
Prowadzisz własną firmę już 18 miesięcy lub dłużej?
Weź kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw!
• nawet do 1 mln zł
• decyzja kredytowa nawet w 1 dzień
• 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku
• do 500 tys. zł bez zabezpieczeń rzeczowych
• kredyt w walucie: PLN, EUR, CHF, USD
Środki możesz przeznaczyć na finansowanie bieżących
wydatków lub inwestycji związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub rolną.

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65 opłata zgodna z taryfą operatora
Szczegółowe informacje o produkcie oraz Taryfa prowizji i opłat są dostępne w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego oraz na www.pkobp.pl.

Your global connection
to the right opportunities,
wherever they emerge.

Taking your opportunity further.
That’s return on relationship.

“Bank of America Merrill Lynch” is the marketing name for the global banking and global markets businesses of Bank of America Corporation. Lending, derivatives, and other commercial banking activities are performed globally by banking affiliates of
Bank of America Corporation, including Bank of America, N.A., member FDIC. Securities, strategic advisory, and other investment banking activities are performed globally by investment banking affiliates of Bank of America Corporation
(“Investment Banking Affiliates”), including, in the United States, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Merrill Lynch Professional Clearing Corp., both of which are registered broker-dealers and members of FINRA and SIPC,
and, in other jurisdictions, by locally registered entities. Investment products offered by Investment Banking Affiliates: Are Not FDIC Insured  May Lose Value  Are Not Bank Guaranteed. TAKING YOUR OPPORTUNITY FURTHER is a trademark
of Bank of America Corporation, registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ©2012 Bank of America Corporation

Deloitte Services
for Financial
Institutions
Reaching Mastery
in Business

www.deloitte.com/pl

Inteligentne przetwarzanie danych buduje Mądrzejszy Świat: część druga

Mądrzejsze przetwarzanie dużych zbiorów danych.
By zbudować mądrzejszy świat, potrzebujemy inteligentnego
przetwarzania – dopasowanego do rodzaju zadania,
zarządzanego w chmurze i – przede wszystkim –
zaprojektowanego na potrzeby dużych zbiorów danych.
Jak dużych? Tworzymy dziś 2 i pół kwintyliona bajtów dziennie.
Oznacza to, że 90% danych na całym świecie zostało
stworzonych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.
Duże zbiory danych niosą ze sobą duże obietnice. Teraz,
z większą niż kiedykolwiek precyzją, możemy zrozumieć, jak
działa nasz świat. Możemy również korzystać z zaawansowanych
technologii, takich jak przetwarzanie strumieniowe. Filtruje ono
gigabajty danych na sekundę, nieustająco je analizując i decyduje
o podjęciu odpowiednich kroków – takich, jak wydanie
ostrzeżenia w czasie rzeczywistym lub przechowanie informacji
w hurtowni danych do późniejszej analizy.
Jednocześnie badanie IBM Business Analytics and Optimization
for the Intelligent Enterprise dowodzi, że dyrektorzy co trzeciego
przedsiębiorstwa często podejmują decyzje przy braku
wszystkich niezbędnych informacji. Połowa z nich nie ma dostępu
do danych potrzebnych do wykonywania swoich zadań. Badanie
Global CFO Study, przeprowadzone przez IBM Institute for Business

IBM, logo IBM, ibm.com i ikona planety są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi International
Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Aktualna lista znaków towarowych IBM
dostępna jest na www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Nazwy i logo innych produktów, przedsiębiorstw i usług mogą być
znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. © Copyright IBM Corporation 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Value w 2010 roku, pokazuje, że ﬁrmy, które przodują
w wydajności ﬁnansowej i korzystają z rozwiniętych analiz
biznesowych oraz optymalizacji przewyższają konkurencję.
Osiągają one o 49% wyższy wzrost dochodów,
dwudziestokrotnie większy wzrost zysków i o 30% wyższy zwrot
z poniesionych inwestycji (ROI).
Dzięki ciągłej analizie danych, organizacje mogą w każdej chwili
elastycznie się zmieniać i dopasowywać. Producent świeżej
żywności Sun World International wykorzystuje informacje
uzyskane ze swoich danych, by zmniejszyć zużycie surowców
naturalnych o 20%. Dział badań Instytutu Technologii
Uniwersytetu w Ontario opracowuje techniki analizy
strumieniowej, które mogą pomóc szpitalom położniczym.
Analizując 43 miliony strumieni danych każdego pacjenta
dziennie, pozwolą one na polepszenie wyników badań dzięki
wykorzystaniu wszystkich możliwych informacji.
Podczas gdy nasz świat maleje, ilość danych ciągle rośnie.
Dzięki temu możemy spojrzeć na świat z nowych perspektyw
i podjąć działania, które sprawią, że będzie on lepiej funkcjonował.
Razem zbudujmy mądrzejszy świat. Dołącz do nas i zobacz,
co robią inni na ibm.com/swiat/pl/analityka

www.provident.pl

Zrównoważony rozwój to nasza dewiza
✔
✔
✔
✔
✔

Firma prowadzi politykę równych szans – Provident podpisał Kartę Różnorodności i stosuje jej wytyczne.
Spółka wspiera rozwój zawodowy swoich pracowników i przedstawicieli.
Provident dba o ochronę zdrowia i bezpieczeństwo swoich pracowników.
Promuje ochronę środowiska, realizując program edukacji ekologicznej „Zielony Provident”.
Firma angażuje się w wiele inicjatyw społecznych, m.in. program edukacji finansowej „Akademia Rodzinnych Finansów”,
wolontariat pracowniczy „Tak! Pomagam”, cykle wykładów dla studentów „Kultura dzielenia się wiedzą”.

Provident – odpowiedzialny pożyczkodawca
✔ Społeczna odpowiedzialność jest integralną częścią działalności prowadzonej przez International Personal Finance.
✔ Notowania IPF zostały włączone w ramy indeksu FTSE4Good, potwierdzając prowadzenie działalności biznesowej w sposób
etyczny i odpowiedzialny.
✔ Cele spółki gwarantują efektywne prowadzenie projektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu w ramach całej grupy.

Provident aktywny partner organizacji branżowych i pozarządowych
Provident jest członkiem – założycielem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, członkiem Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pracodawców RP i Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Jest partnerem strategicznym
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i członkiem Centrum Wolontariatu.

Provident na świecie
✔ Provident Polska S.A. należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance.
✔ IPF prowadzi działalność na Węgrzech, w Słowacji, w Czechach, w Rumunii, w Meksyku i w Polsce.
✔ Grupa jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wśród
250 największych firm.
✔ Liczba klientów 2,4 mln, pracowników 6 300, przedstawicieli 28 400.

Provident w Polsce
Działamy na polskim rynku od 1997 roku.
Jesteśmy największą spółką wchodzącą w skład IPF.
Jesteśmy liderem w segmencie szybkich pożyczek gotówkowych, udzielanych w domu klienta.
Biznes budujemy, opierając się na bliskich, długofalowych relacjach z klientami,
pracownikami i przedstawicielami, partnerami oraz społecznościami, w których działamy.
✔ Należymy do grona największych brytyjskich pracodawców w Polsce.
✔
✔
✔
✔

Dane z polskiego rynku za 2011 rok
✔
✔
✔
✔
✔

Wartość udzielonych pożyczek - 318,6 mln GBP.
Przychody - 273,2 mln GBP.
Liczba obsługiwanych klientów - 834 tys.
Liczba zatrudnionych pracowników - 2300 osób.
Liczba przedstawicieli - 9000 osób.

Provident Polska S.A.

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
tel. + 48 22 455 47 47
www.providentpolska.pl
www.csr-provident.pl

profesjonalne tłumaczenia dla firm
professional translations for business

www.getit.pl
tel.: 0-22 327 65 65
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Do Studzienki 63
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tel. +48 58 524 49 01
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