
Komunikat z dnia 26 marca 2009 r. ze spotkania 
kierownictwa UKNF z głównymi ekonomistami 

 
W dniu 26 marca 2009 r. odbyło się spotkanie z głównymi ekonomistami instytucji rynku 
finansowego. Głównym tematem dyskusji był przewidywany rozwój sytuacji gospodarczej 
oraz jej wpływ na kondycję instytucji finansowych, w szczególności: 
 
• ocena sytuacji makroekonomicznej w USA i Unii Europejskiej oraz jej wpływ na Polskę, 
• dynamika akcji kredytowej. 
 
Uczestnicy spotkania przypomnieli, Ŝe spadek dynamiki akcji kredytowej zaleŜy od 
obniŜonego popytu na kredyty (ograniczanego przez cenę kredytu i plany inwestycyjne 
przedsiębiorstw) oraz od wysokiego kosztu pozyskiwania finansowania na rynku.  
 
Nadzór finansowy podzielił stanowisko o konieczności eliminowania zachowań rynkowych, 
które mogłyby godzić w reputację banków. Wskazano, Ŝe współczynnik wypłacalności musi 
być zgodny z ustawowym 8–procentowym minimum, a w przypadku niektórych banków 
szczególnie wraŜliwych na ryzyko kursu walutowego istotne jest utrzymanie bufora 
kapitałowego, który zapobiegnie spadkowi współczynnika wypłacalności poniŜej 
ustawowego minimum. 
 
W wypowiedziach głównych ekonomistów szczególny akcent połoŜono na wpływ kursu 
walutowego m. in. na poziom współczynnika wypłacalności, spłacanie walutowych kredytów 
mieszkaniowych gospodarstw domowych, negatywne wyceny z tytułu opcji walutowych, 
bilansowanie w bankach strony pasywnej i koszt pozyskiwania kapitału.  
  
W spotkaniu uczestniczyli: 
 
• Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku  
• Maja Goettig, główna ekonomistka Banku BPH  
• Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku Handlowego  
• Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Banku  
• Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers  
• Piotr Lebiedziński, dyrektor w Banku Polskiej Spółdzielczości  
• Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium 
• Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao  
• Marcin Mróz, główny ekonomista Fortis Banku  
• Marcin Piątkowski, Centrum Badawcze TIGER 
• Piotr Radzewicz, główny ekonomista Kredyt Banku  
• Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK 
• Krzysztof Spyra, członek zarządu Noble Bank 
• Wiesław Szczuka, główny ekonomista BRE Banku  
• Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKO BP 
• Stanisław Kluza  – przewodniczący KNF 
• Adam Płociński – dyrektor zarządzający pionem międzysektorowym UKNF  
• Andrzej Raczko – główny ekonomista UKNF 

 


