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POLISA DLA FARMERA
Resort rolnictwa proponuje, aby od 2009 r. rolnicy, którzy 
otrzymują unijne dopłaty obszarowe, ubezpieczyli co naj-
mniej połowę swoich upraw. Jeśli tego nie zrobią, będą mu-
sieli zapłacić gminie symboliczną karę (2 euro za 1 hektar). 
Kwota zebranych składek wzrosłaby przynajmniej trzykrot-
nie. Najwięcej skorzystałoby na tym PZU, które posiada 
około 80 proc. tego rynku wartego 1,5 mld zł. Od 2010 r., 
nie mając polisy, rolnik nie dostałby kredytów klęskowych.
Ubezpieczyciele niechętnie sprzedają rolnicze polisy. Do-
magają się uwolnienia ich cen (obecnie nie mogą być one 
wyższe niż 3,5 lub 5 proc. wartości uprawy), chcą też zwięk-
szenia reasekuracji ze strony państwa w przypadku dużych 
klęsk pogodowych. W Polsce jest 10 milionów ha upraw, 
a ochroną ubezpieczeniową objęta została zaledwie 1/10.

PRODUKT Z GÓRNEJ PÓŁKI
W 2008 r. powierzymy bankom, towarzystwom ubez-
pieczeniowym lub funduszom inwestycyjnym nawet 
15 mld zł do ulokowania w tzw. produkty strukturyzo-
wane. Mogą one występować w postaci inwestycyj-
nych lokat bankowych, obligacji strukturyzowanych 
i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 
z ochroną kapitału. Moda na takie produkty dotarła 
do Polski z rynków zachodnich. W Wielkiej Brytanii 
w 2005 r. dostępnych było ponad 500 różnego rodzaju 
produktów strukturyzowanych, a wartość zgromadzo-
nych w nich aktywów wynosiła 14,5 mld euro.
Konstrukcja produktu opiera się na aktywach bazo-
wych, którymi mogą być instrumenty rynku giełdowego 
(akcje, obligacje), towary (złoto, miedź), miary wiel-
kości ekonomicznych, jak stopy procentowe, indeksy. 
Typowym przykładem produktu strukturyzowanego 
jest zerokuponowa obligacja połączona z opcją kupna 
indeksu albo koszyka indeksów, pojedynczej akcji, stóp 
procentowych etc. Całkowita kwota wypłacona inwe-
storowi na koniec okresu inwestycji, czyli na moment 
zapadalności obligacji, zależy od zachowania instrumen-
tu bazowego. Jednocześnie, inwestor ma gwarancję, że 
otrzyma minimalny zwrot z inwestycji – co zapewnia 
obligacja. W czasach sporej niepewności na giełdzie za-
letą jest możliwość zagwarantowania 100-proc. zwrotu 
kapitału, z równoczesną obietnicą zysków nawet kilka-
krotnie wyższych niż na lokatach bankowych.

BEZPŁATNE PRZELEWY 
mBank, największy wirtualny bank w Polsce zlikwido-
wał opłatę za przelewy zewnętrzne przez internet. 
Bank ten oferuje obecnie klientom bez opłat: otwarcie 
i prowadzenie rachunku, przelewy wewnętrzne i ze-
wnętrzne przez internet, kartę Visa Electron, dostęp 
do 2500 bankomatów. Nie stawia przy tym żadnych 
dodatkowych warunków, ograniczeń i nie wymaga 
regularnych wpłat czy operacji na rachunku i karcie. 
Oprocentowanie bezpłatnego rachunku oszczędnoś-
ciowego (eMAX plus) wynosi aktualnie 5,05 proc.
Z kolei Bank Handlowy zamierza uruchomić bezpłat-
ne (dla nadawcy i odbiorcy) przelewy internetowe do 
Polski. Usługa obejmie ponad 15 krajów europejskich 
i USA, a skierowana będzie przede wszystkim do pol-
skich emigrantów.
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JAK OSZCZĘDZA 
KOWALSKI?
Na koniec grudnia ub.r. wartość oszczędności, którymi 
dysponowały gospodarstwa domowe, wyniosła 695,9 
mld zł, co stanowiło równowartość 194,3 mld euro. 
Wzrost w IV kwartale, w ujęciu złotowym, wyniósł 
zaledwie 0,3 proc. i był to najgorszy rezultat od połowy 
2004 r. Według szacunków fi rmy Analizy Online co 
szósta złotówka w sposób pośrednio bądź bezpośred-
nio powiązana jest z rynkiem akcji. Wartość środków 
zgromadzona w akcjach spółek publicznych wyniosła 
na koniec grudnia ub. r. 56,4 mld zł. W obligacjach i bo-
nach Polacy ulokowali 10,9 mld zł, w otwartych fundu-
szach emerytalnych 140 mld zł, w ubezpieczeniowych 
funduszach kapitałowych 35,1 mld zł, w funduszach 
inwestycyjnych 3,1 mld zł. Wartość złotowych i waluto-
wych depozytów gospodarstw domowych wzrosła do 
262,8 mld zł.
Według NBP wolumen transferów środków od Po-
laków mieszkających za granicą w całym 2007 r. wy-
niósł 4,1 mld euro, czyli około 15,5 mld zł. W IV kwar-
tale wzrosła wartość gotówki w obiegu poza kasami 
banków i wyniosła 77,2 mld zł.
W 2007 r. udział oszczędności w produkcie krajowym 
brutto wzrósł do 62 proc. (z poziomu 45 proc.). Mimo 
wysokiej dynamiki, według zachodnich standardów 
Polacy posiadają niewielkie oszczędności. 


