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Potencja∏ w ludziach
Zadwa lata w Polsce liczba ludnoÊci stwarzajàcej najwi´ksze
nadzieje bankom - wwieku 18 iwi´cej lat - wyniesie prawie 34
mln - szacuje GUS. Jednak ze wzgl´du napost´pujàce zubo˝enie
spo∏eczeƒstwa nie nale˝y spodziewaç wzrostu wskaênika ubanko
wienia powy˝ej 0,5.
Leszek Sadkowski
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ealny potencjał rynkowy dla
banków powinien więc wynosić
obecnie ok. 17 mln osób (wtym
ok. 11 mln wmiastach). Według badań
przeprowadzonych przez Instytut Badań
nadGospodarką Rynkową liczba kont
osobistych (ROR) wzrośnie z11 mln
obecnie, do19 mln w2005 r. Nastu klien
tów bankowych przypadać powinno
więc wtedy ok. 112 kont (podczas gdy
w2000 r. przypadało ich 72). Według
prognoz Instytutu, połowa klientów
posiadających konto osobiste korzystać
będzie zusługi opłaty zleceń stałych, jak
izmożliwości zaciągania debetu. Zana
lizy preferencji przyszłościowych klien
tów korzystających zkonta osobistego
wynika, iż banki powinny szczególną
rolę przywiązać dorozwoju wramach
konta osobistego produktów ubezpie
czeniowych (ubezpieczenia nażycie,
podróż iubezpieczenia komunikacyjne)
oraz kredytowych, wtym wszczególno
ści kredytów przeznaczonych nacele
mieszkaniowe. Liczba kredytów mieszka
niowych wprzeciągu kilku najbliższych
lat będzie więc wPolsce bardzo szybko
rosła. Odpowiednie wnioski zanaliz isy
mulacji wyciągają krajowe banki, które
odniedawna oferują swoim klientom
coraz ciekawsze produkty.

Wartość portfela kredytów ogółem dla
osób prywatnych wzrośnie wokresie
kilku najbliższych lat o121 proc., z48,3
- doblisko 110 mld zł. Zuwagi nafakt,
iż tylko nieco niższym tempem wzro
stu charakteryzować się mają kredyty
dla podmiotów gospodarczych, zaryso
wane wpoprzednich latach zjawisko
zastępowania kredytów dla podmiotów
gospodarczych przez kredyty dla osób
prywatnych nie będzie praktycznie
występować.

Zwiastun mieszkaniowego boomu
Natomiast zaobserwować można będzie
zmiany wstrukturze kredytów dla osób
prywatnych, atendencja ta wnajbliższych
latach jeszcze bardziej się nasili. Kredyt
mieszkaniowy stanowiący obecnie ok.
20 proc. zadłużenia ztytułu kredytów dla
osób prywatnych będzie wypierał klasycz
ny kredyt konsumpcyjny. IBnGR progno
zuje dwukrotnie szybsze tempo wzrostu
kredytów mieszkaniowych niż kredytów
konsumpcyjnych. Efektem tych zmian
będzie wzrost udziału zadłużenia ztytułu
kredytów mieszkaniowych (wstrukturze
zadłużenia ztytułu kredytów dla osób
prywatnych) dopoziomu prawie 47 proc.

Jakie stopy procentowe?
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w2005 r. Zjawisko substytucji kredytów
konsumpcyjnych przez kredyty mieszka
niowe zgodne jest ztendencjami wystę
pującymi wkrajach Unii Europejskiej
iStanach Zjednoczonych. Dla przykładu
wNiemczech wlatach 1991-1999 udział
kredytów konsumpcyjnych wogólnym
zadłużeniu ludności obniżył się z36 proc.
do25 proc.
Również zdaniem bankowców liczba kre
dytów mieszkaniowych będzie wPolsce
szybko rosła ijedyną praktycznie barierą
wich rozwoju będzie kwota, jaką nale
ży posiadać przyzaciągnięciu kredytów
(ich oprocentowanie jest już stosunkowo
niski), szczególnie tych denominowanych
weuro, dolarach czy frankach szwajcar
skich. Chociaż icena kredytu zaciąganego
wzłotych jest coraz niższa isięga obecnie
nawet 7-8 proc. rocznie. Co więcej, nie
które banki starają się ominąć barierę
pierwszej wpłaty, oferując np. kredyt dla
młodych profesjonalistów, przyktórego
zaciągnięciu nie trzeba wpłacać 20 czy
30proc. wartości mieszkania, anależy
wykazać się jedynie odpowiednimi, stały
mi dochodami. Biorąc poduwagę obecną
sytuację narynku idużą nieprzewidywal
ność stabilności kariery zawodowej jest
to dla banków dość ryzykowne. Jednak
starania omłodych, dynamicznych isporo
zarabiających klientów warte są pewnej
dozy ryzyka imogą wprzyszłości zapro
centować. Co dla banków równie istotne,
kredyty mieszkaniowe wpłyną iwpływają
już naobniżenie ryzyka kredytowego port
fela kredytów dla osób prywatnych, gdyż
obarczone są praktycznie zerowym ryzy
kiem, wprzeciwieństwie dowiększości

Raport o rynku kredytowym
kredytów konsumpcyjnych, nie mówiąc
już opożyczkach dla dużych firm. Można
więc śmiało powiedzieć, że kredyty nace
le mieszkaniowe poprawiają wskaźnik
portfela ogółem, obniżając procent trud
nych kredytów, choć dla wielu banków gdzie już nawet co czwarty kredyt został
zakwalifikowany jako nieregularny - nie

Ludzie si´ budujà (kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych - lata 2000-2005 - prognoza)

Mi´dzy procentem
abezpieczeƒstwem
jest to raczej wielkim pocieszeniem.
Oprocentowanie kredytów mieszkanio
wych jest już stosunkowo niskie, szcze
gólnie jeśli weźmie się poduwagę te
denominowane weuro, dolarach bądź
szwajcarskich frankach. Kredyt zaciągany
wzłotych jest jednak bezpieczniejszy, bo
nie istnieje ryzyko kursowych wahań. Jest
on jednak ciągle jeszcze droższy niż walu
towy. Polacy zaciągają więc kredyty deno
minowane wwalutach. Dla przykładu: aż
99 proc. kredytów udzielonych przez GE
Bank Mieszkaniowy wroku 2000 było
nominowanych wwalucie obcej, zczego 69
proc. przypadło naeuro, a30 proc. - nadola
ry. Obecnie, przystosunkowo szybko spada
jących stopach procentowych tendencja ta
powoli ulega odwróceniu. Można spodzie
wać się, że wnajbliższym czasie większość
klientów decydować się będzie nakredyty
złotowe. Dzisiaj różnica woprocentowa
niu kredytów walutowych wobec złoto
wych sięga średnio ok. 4-5 proc., podczas
gdy jeszcze niedawno sięgała 10 iwięcej
procent, co przekładało się napreferencję
kredytobiorców, zktórych większość sły
szała, że najlepiej pożyczać wtej walucie,
wjakiej się zarabia. Wciągu kilku lat doj
dzie więc dozbliżenia poziomu oprocento
wania kredytów złotowych iwalutowych.
Wprzekonaniu tym utwierdza także obec
ny skład ikierunek, jaki wyznaczyła sobie
Rady Polityki Pieniężnej. Warto również
zwrócić uwagę inato, że kredyty mieszka
niowe zaciągane są zwykle naokres kilku,
aczęściej kilkunastu czy nawet kilkudzie
sięciu lat, więc ich oprocentowanie zalat
kilka wyrówna się. Azpewnością nastąpi
to wtedy, gdy Polacy zaczną posługiwać
się nowa walutą europejską, co według
fachowców nastąpić może wprzeciągu
od2 do4 lat powstąpieniu naszego kraju
doUnii Europejskiej. Biorąc poduwagę
przyszłoroczną akcesję Polski dorozsze
rzanej Unii moment ten nastąpić może
wroku 2006, 2007 lub 2008, co mogłoby
sugerować klientom zaciąganie kredytów
właśnie weuro. Ponadto kredyt wielolet
ni wymusza często naklientach bardzo
dokładnie zapoznanie się zwarunkami ofe
rowanej pożyczki oraz zastanowienie się
nadperspektywami rynku mieszkaniowe
go, możliwym rozwojem sytuacji wkraju,
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anawet narynkach międzynarodowych. To
bankowcy także powinni brać poduwagę,
bo tendencja dozwracania uwagi jedynie
nawysokość pierwszej raty, którą często
kierowali się klienci wmomencie podej
mowania decyzji - powoli odwraca się.
Zdaniem ekspertów Banku Zachodniego
WBK jakość portfela determinowana jest
obecnie wdużej mierze przez stratę pracy
isytuację mikrofirm związaną zdekoniunk
turą, co wpływa również nakondycję
samych banków. Banki iich klienci znajdu
ją się więc potej samej stronie barykady, bo
kiedy klient podejmuje ryzyko, podejmuje
je także bank, który powinien poinformo
wać go owszystkich ryzykach związanych
zkredytem przedpodpisaniem umowy tak,

Wcià˝ wpowijakach
aby później nie było niespodzianek.
Pomimo bliskiego już akcesu doUnii Euro
pejskiej, polski rynek kredytów hipotecz
nych (szczególnie wporównaniu zkrajami
Unii Europejskiej iUSA, anawet Czechami

iWęgrami) nadal stanowi bardzo niewiel
ką, ok. 2-3 proc. część polskiego docho
du narodowego. Zgodnie zpolskim pra
wem, to bank hipoteczny jest podmiotem
uprawnionym doemisji papierów warto
ściowych zabezpieczonych hipoteką (listy
zastawne), natomiast banki komercyjne
finansują kredyty hipoteczne głównie zpo
zyskanych odswoich klientów depozytów.
Jednak koszt pozyskania kapitału oraz
stopa procentowa kredytów mieszkanio
wych są wciąż dość wysokie, co czyni je
ciągle jeszcze dość często niedostępnymi
dla większości Polaków zarabiających sto
sunkowo mało. Rynek pierwotny kredy
tów mieszkaniowych jest już dość dobrze
rozwinięty (kredyty takie oferują już pra
wie wszystkie banki komercyjne, atakże
banki hipoteczne), natomiast rynek wtór
ny kredytów wnaszym kraju praktycznie
nie funkcjonuje. Tymczasem kredyty
te mogłyby być dobrym rozwiązaniem
dla osób planujących budowę własnego
mieszkania. Rozwiązanie to popiera rów
nież Związek Banków Polskich. Jest więc
nadzieja, że rynek wtórny szybko się roz

Nadal w tyle za Europà (udzia∏ kredytów mieszkaniowych w ca∏oÊci zad∏u˝enia ludnoÊci)
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