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Czy ustawa „antylichwiarska”
ograniczy dost´p do kredytów?

Od momentu, kiedy w sejmie na-
rodził się projekt tzw. ustawy anty-
lichwiarskiej, pojawiło się wiele
komentarzy i opinii dotyczących
tego pomysłu. Mimo że ustawa
jeszcze nie weszła w życie, ma już
swoich zwolenników i przeciwni-
ków. Wydaje się, że tych drugich
jest zdecydowanie więcej. Ustawa
o maksymalnych odsetkach

od kredytu ma ograniczyć zaciąganie łatwo dostępnych, ale
niekorzystnie oprocentowanych kredytów. Klienci często nie
zdają sobie sprawy z rzeczywistej rocznej stopy oprocento-
wania takiego kredytu, która może sięgać kilkudziesięciu,

a nawet kilkuset procent. Zaciąganie drogich pożyczek ogra-
nicza siłę nabywczą gospodarstw domowych, co z kolei jest
zjawiskiem negatywnym dla całej gospodarki. Nie moż-
na oczekiwać, że wprowadzenie ustawowego ograniczenia
kosztu kredytu przyczyni się do obniżenia ceny kredytów
w ogóle. Przewiduje się, że przygotowana ustawa uderzy
za to w osoby najmniej zamożne, zamykając im drogę do po-
życzanego pieniądza. To z kolei może prowadzić do tworze-
nia się czarnego rynku usług finansowych. Trudno sobie wy-
obrazić, aby nikt nie chciał skorzystać z sytuacji
niekontrolowanego zarobku. Osoby, które pożyczały naj-
drożej, nadal będą potrzebować gotówki. Przekonały się
o tym kraje, gdzie ustawa ograniczająca wysokość oprocen-
towania już funkcjonuje. 

Ewa Jackowicz, doradca finansowy Open Finance
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Jestem przeciwnikiem wprowa-
dzania jakichkolwiek ograniczeń
dotyczących funkcjonowania
rynku, także kredytowego.
Szczególnie w sytuacji, gdy ry-
nek ten działa całkiem nieźle.
Oczywiście rozumiem, że usta-
wa ma pomagać w zwalczaniu
patologii. Wiele podmiotów pro-
wadzących działalność paraban-

kową udziela różnego rodzaju pożyczek, które są horren-
dalnie oprocentowane, a umowy z nimi związane
nieczytelne. Polacy wciąż mają problemy z rozpoznaniem
tego typu sytuacji. Faktem jest jednak, że nowe prawo do-
tyczyć będzie również, a może przede wszystkim, oferty
bankowej. Oprocentowanie kredytu jest pochodną kilku
czynników. Najważniejszym jest z pewnością cena pienią-
dza na rynku międzybankowym. Cena pieniądza, nie zaś

stopa lombardowa, o której mówi ustawodawca. Stopa
lombardowa wpływa oczywiście na cenę pieniądza, ale są
także inne elementy, które się na nią składają. Dla banku
szalenie istotny jest także poziom ryzyka związany z da-
nym kredytem i z danym klientem. To dlatego obserwu-
jemy tak duże różnice w oprocentowaniu kredytu miesz-
kaniowego zabezpieczonego hipoteką i zwykłego kredytu
konsumpcyjnego. Moim zdaniem, nowe przepisy ograni-
czą dostęp do kredytów i pożyczek bankowych. Jeśli, zda-
niem instytucji finansowej, ryzyko będzie tak duże, że nie
pokryje go wyznaczone przez ustawę maksymalne opro-
centowanie, nie zdecyduje się ona na podpisanie umowy.
Może też przydzielić kredyt i szukać rekompensaty w in-
nych produktach. W takiej sytuacji wzrośnie np. cena kre-
dytów hipotecznych, albo obniżone zostanie oprocento-
wanie lokat. Może też być tak, że wyraźnie wzrosną
wymagania wobec kredytobiorców, albo podwyższone zo-
staną różnego rodzaju dodatkowe opłaty.

Marek Zuber, g∏ówny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego

Środowisko bankowe wypowia-
da się dosyć niejednoznacznie
na temat skutków ustawy. Polity-
cy uzasadniają jej wprowadzenie
tzw. pułapką kredytową, w którą
wpadają klienci banków – nie
stać ich na spłacanie drogiego
kredytu, zatem biorą kolejny
na refinansowanie. Uważam, że
w warunkach gospodarki rynko-

wej sytuacja jest tak naprawdę odwrotna. Banki są insty-
tucjami komercyjnymi, zarabiającymi m.in. na udzielaniu

kredytów. Każdy wniosek kredytowy rozpatrywany jest
pod kątem ryzyka. Jeśli ryzyko jest wysokie, ceną za jego
poniesienie musi być droższy kredyt. Nałożenie ustawo-
wych ograniczeń może więc po prostu spowodować, że
banki będą udzielały mniej kredytów. W tym kontekście
rzeczywiście możemy mieć do czynienia z ograniczeniem
dostępu do kredytu – na czym naturalnie stracą konsumen-
ci, pozbawieni możliwości finansowania swoich zamie-
rzeń. Rozpatrując problem z innego punktu widzenia –
jeśli kredyt jest za drogi – weryfikuje to przysłowiowa „nie-
widzialna ręka rynku”, która sprawia, że bank takiego kre-
dytu po prostu nie sprzeda. 

Jaros∏aw Dàbrowski, prezes zarzàdu NORD/LB Bank Polska
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Na rynku funkcjonuje wiele insty-
tucji finansowych oferujących
kredyty, które niejednokrotnie
znacząco różnią się wysokością
oprocentowania. Tym samym, ko-
rzystanie z oferty niektórych
z nich może stanowić poważne ob-
ciążenie dla budżetu gospodar-
stwa domowego. W dyskusjach
dotyczących prawnego uregulo-

wania lichwy w Polsce, opinie popierające zachowanie swo-
body kształtowania treści umów finansowych – i jednocze-
śnie zasady gospodarki wolnorynkowej – zderzają się
z poglądami osób broniących praw konsumentów i argu-
mentujących, że należy zapobiegać ich nadmiernemu za-
dłużaniu. 

Nie ulega wątpliwości, że na wprowadzeniu ustawy zwalcza-
jącej lichwę skorzystają konsumenci – ze względu na cenę
kredytu na rynku. Wysokie oprocentowanie kredytów może
sprawić, że konsumenci wpadną w pętlę zadłużenia, dlate-
go też określona przez rząd wysokość odsetek maksymalnych
od kredytów i pożyczek uchroniłaby konsumentów od na-
rastającego zadłużenia. Należy jednak wziąć pod uwagę tak-
że fakt, że kredyty wysokiego ryzyka są oprocentowane wy-
żej. W związku z tym może dojść do sytuacji, w której banki,
które mogłyby udzielać kredytów konsumentom zakwalifi-
kowanym do grupy „wyższego ryzyka”, nie będą takich kre-
dytów udzielały – a co za tym idzie, część klientów banków
będzie miała ograniczony dostęp do kredytów. Mając bowiem
nawet najmniejsze wątpliwości co do kredytobiorcy, bank od-
mówi udzielenia kredytu. Taka sytuacja może przyczynić się
do zahamowania rozwoju rynku kredytów konsumenckich.

Jacek S´czkowski, ekspert w Departamencie Klienta Detalicznego PKO Banku Polskiego

Ustawę o lichwie należy przede
wszystkim oceniać w kontekście
kosztów ekonomicznych i społecz-
nych. Choć kwestia dostępności
do kredytu jest pośrednio z tym
związana, to bardziej należy ją
traktować jako jeden z elementów
większego mechanizmu. Nie-
mniej, ilość pieniądza w sektorze
bankowym nie stwarza zagroże-

nia, że mogłoby go zabraknąć dla wiarygodnych klientów.
Z jednej strony, ustawowe ograniczenie ceny pieniądza to
przede wszystkim „cywilizowanie reguł gry” na rynku usług
finansowych. Zabezpiecza to głównie drobnych kredytobior-
ców przed nieuczciwymi praktykami pośredników oferują-
cych szybkie i tanie kredyty oraz niewymagające uciążliwych
formalności i zabezpieczeń. W praktyce wiele z tzw. okazji
kredytowych okazuje się dość złożonymi mechanizmami
prawno-finansowymi. Problem tkwi w tym, że korzystają
z nich głównie osoby nie tylko biedniejsze, ale również o niż-
szym poziomie edukacji ekonomicznej. Ze społecznego
punktu widzenia, brak nadzoru nad rynkiem szybkich kre-
dytów jest akceptacją dla mających tam miejsce nieuczciwo-
ści. W konsekwencji, akceptacja dla lichwy deprecjonuje

w opinii społecznej wiarygodność całego systemu finanso-
wego, a w szczególności uderza w wizerunek standardo-
wych usług detalicznych świadczonych przez banki uniwer-
salne. Drugi aspekt regulowania rynku lichwy nie jest zbyt
po myśli dla intencji ustawodawcy. Otóż przy mniej liberal-
nych uwarunkowaniach prawnych, niektórzy klienci nie
znajdą instytucji finansowej, która byłaby skłonna legalnie
pożyczyć im pieniądze. Powstanie i rozwinie się nieewiden-
cjonowany rynek kredytów. Niestety taki czarny rynek rzą-
dzi się również brutalniejszymi prawami zarówno ze wzglę-
du na koszt pieniądza, jak i metody jego egzekucji. Uderzy
to w szczególności w osoby najbiedniejsze i zdesperowane,
które nie mają szans na uzyskanie jakiejkolwiek wiarygod-
ności w oczach banku. Bilans korzyści i kosztów przemawia
za wprowadzeniem choć częściowego nadzoru nad patolo-
giami rynku łatwego pieniądza. W większym stopniu uchro-
ni to drobnych kredytobiorców przed negatywnymi skutka-
mi działalności nierzetelnych kredytodawców. Warto
przypomnieć, że w wielu wypadkach drobne kredyty kon-
sumpcyjne brane są na wyrost. Łatwy dostęp do pieniądza
sprawia, że mniej racjonalnie zarządzamy naszym budże-
tem domowym oraz jesteśmy skorzy do dokonywania zbęd-
nych wydatków. Konsekwencją tego może m.in. nawarstwia-
nie się długów gospodarstwach domowych. 

Stanis∏aw Kluza, g∏ówny ekonomista Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej 

Wprowadzenie zmian w propono-
wanym kształcie może wpłynąć
na zmniejszenie przychodów ban-
ku w granicach kilku milionów zło-
tych, co stanowi niewiele ponad
1 proc. Nie wydaje się więc, aby
banki nie znalazły alternatywnego
źródła dochodu, w celu pokrycia
ewentualnie utraconych z tego ty-
tułu przychodów Równocześnie

jednak może to oznaczać ograniczenie dostępu do kredytu
nawet dla wielu naszych obecnych i potencjalnych klientów
(wg wstępnych szacunków opartych na udziale w rynku, na-
wet 200-300 tys.). Wynika to stąd, że podstawowym skutkiem

wprowadzenia limitu oprocentowania będzie znaczące ogra-
niczenie możliwości finansowania licznej grupy kredytobior-
ców, charakteryzujących się nieco wyższym od średniej po-
ziomem ryzyka kredytowego lub potrzebujących mniejszych
kwot lub na krótsze terminy – np. bank udziela pożyczek
na niewielkie kwoty (rzędu 500-1000 zł), na które mogą so-
bie pozwolić nawet osoby mniej zamożne.
Doświadczenia wskazują, iż ingerencja w rynek na ogół nie
spełnia nadziei (np. regulacje antylichwiarskie w Polsce
przedwojennej, reglamentacja w gospodarce planowej, pro-
hibicja w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Należy brać
również pod uwagę nie tylko skutki bezpośrednie, ale też
długofalowe, jak powiększanie „szarej strefy” czy rozkwit
zorganizowanej przestępczości finansowej.

Micha∏ Handzlik, dyrektor zarzàdzajàcy, Obszar Zarzàdzania i Controllingu BPH SA


