
05/2008 23

KAPITAŁ BEZ GRANIC
Według doniesień dziennika „The Wall Street Journal Polska” 
nad rynkiem finansowym zbierają się czarne chmury. Jeżeli Unia 
zaakceptuje dyrektywę Solvency II dotyczącą ubezpieczycieli, za 
kłopoty finansowe działającego w Polsce towarzystwa zapłaci 
nie jego zagraniczny właściciel, ale polski podatnik. Nasz nadzór 
nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo instytucji finanso-
wych, ponieważ to nie on wyznaczy wysokość kapitałów, które 
pokrywałyby straty w razie bankructwa. Dotyczy to polskich 
towarzystw, które są w rękach zagranicznych właścicieli. 
Co więcej, dyrektywa przewiduje, że kapitał może być prze-
noszony między poszczególnymi spółkami przez podmiot 
dominujący, czyli zagranicznego akcjonariusza. To oznacza, że 
w sytuacji, gdy wielka grupa międzynarodowa przeżywa kło-
poty, bez żadnego problemu ściągnie kapitał od swojej spółki 
w Warszawie. 
Komisja Europejska rozważa ponoć wprowadzenie tego 
samego modelu dla banków. Może to oznaczać ogromne 
ryzyko dla całego sektora fi nansowego. Przeciwnicy dyrekty-
wy obawiają się, że za błędy central zagranicznych holdingów 
zapłacą nie tylko ich lokalne spółki, ale także państwa. Obec-
nie w większości funkcjonujących na rynku instytucji fi nanso-
wych inwestorami strategicznymi są fi rmy zagraniczne. 

BANKI, RYNEK, KLIENCI

OBSZARNIKIEM BYĆ
Z informacji GUS wynika, iż w 2006 r. istniało w kraju 
7,8 tys. wielkoobszarowych gospodarstw rolnych o po-
wierzchni 100 ha i więcej. Zajmowały one 3,1 mln. ha, 
a więc 19,4 proc. powierzchni użytków rolnych. W ostat-
nim dziesięcioleciu liczebność tych gospodarstw wzrosła 
o 17 proc., a zajmowana przez nie powierzchnia spadła 
o 18 proc. Ponad 2/3 tych folwarków to sprywatyzowa-
ne gospodarstwa popegeerowskie.
W ostatnich latach większość polskich obszarników 
utrzymywała rozszerzony poziom reprodukcji własnego 
majątku. W 2006 r. wydatkowali na ten cel 582 tys. zł, 
w przeliczeniu na gospodarstwo, przy odpisach amor-
tyzacyjnych w wysokości 325 tys. zł. Jednakże prawie 
¼ dużych gospodarstw nie inwestowała całkowicie lub 
w niewielkim zakresie. Nakładom modernizacyjnym 
towarzyszył istotny wzrost wydatków na zakup dzier-
żawionej ziemi. W latach 2005 –2006 wydatkowano na 
ten cel odpowiednio 113 i 233 tys. zł w przeliczeniu na 
1 gospodarstwo, podczas gdy w latach 2002 i 2003 je-
dynie 22 i 65 tys. zł. W 2006 r., wielkoobszarowe gospo-
darstwa osiągnęły dodatni wynik fi nansowy, a wskaźnik 
„nożyc cen rolnych” wzrósł do 102,9 podczas gdy rok 
wcześniej wynosił 96,0. 

STRACHY NA LACHY?
NBP szacuje, że po wprowadzeniu euro w Polsce nakła-
dy sektora bankowego na wymianę systemów informa-
tycznych wyniosą 1,66 mld zł. Ponadto 2,1 mld zł sektor 
straci z tytułu spadku zysków z operacji walutowych po 
przyjęciu wspólnej waluty. Zdaniem NBP, koszty te moż-
na zmniejszyć, skracając okres przejściowego funkcjo-
nowania dwóch walut oraz zmniejszając wolumen ob-
rotu gotówkowego poprzez zwiększenie wykorzystania 
kart płatniczych i przelewów elektronicznych w transak-
cjach bankowych. Silna redukcja operacji wymiany walut 
może być źródłem konkurencji na tym rynku nie tylko 
ze strony banków polskich, ale i zagranicznych centrów 
fi nansowych specjalizujących się w obsłudze przedsię-
biorstw spoza strefy euro. 
NBP uważa, że wprowadzenie euro w Polsce spowoduje 
również istotne zmiany w strukturze dochodów banków 
(zmniejszenie dochodów odsetkowych). Z kolei rozwój 
rynku korporacyjnych papierów dłużnych może stanowić 
konkurencję dla działalności kredytowej. Z drugiej jednak 
strony eksperci NBP twierdzą, że źródłem większych 
przychodów może być obsługa emisji tych instrumentów. 
Duże banki odniosą więc również wymierne korzyści, 
które trudno jest dzisiaj jeszcze oszacować. 

PORTFELE Z DŁUGAMI
Portal Comperia.pl obliczył, że od marca 2007 r. opro-
centowanie przeciętnego kredytu hipotecznego w zło-
tych wzrosło z 5,25 do 7,05 proc. To oznacza, że Kowal-
ski, który na własne M pożyczył 300 tys. zł, płaci mie-
sięcznie już 2 tys. zł raty, podczas gdy jeszcze rok temu 
płacił 1650 zł (więcej o ponad jedną piątą!). Jedynym 
pocieszeniem jest to, że większość naszego zadłużenia 
hipotecznego (70 ze 125 mld zł) wciąż stanowią kredyty 
w walutach obcych, głównie we frankach szwajcarskich, 
których oprocentowanie wzrosło w dużo mniejszym 
stopniu - z 3,75 do 4,25 proc. 
Według badań KPF i SGH 6-8 proc. kredytobiorców 
spłaca raty z dużym trudem, a 9-10 proc. przewiduje, 
że będzie z tym miało kłopoty w przyszłości. To mniej 
więcej 800–900 tys. osób. Z raportu BIG Infomonitor 
wynika, że tempo wzrostu zaległości rośnie w niespoty-
kanym dotąd tempie – przez pół roku nasze niespłaco-
ne długi wzrosły o 1,2 mld zł, do rekordowego poziomu 
6,2 mld zł. Według Comperii.pl trzymiesięczny WIBOR, 
od którego uzależnione jest oprocentowanie kredytów 
hipotecznych, nie powinien przekroczyć 6,5 proc. To 
spowodowałoby wzrost raty 300-tysięcznego kredytu 
o niecałe 100 zł (z 2000 do 2100 zł).


