
14

6–12 marca 2015 r.

FINANSE

Andrzej 
Arendarski
prezes Krajowej 
Izby Gospodarczej

 Krajowa Izba Go-
spodarcza popiera 
rządowe plany regu-
lacji rynku pożyczko-
wego. Ministerstwo 
Finansów kończy 

bowiem prace nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o nadzorze nad rynkiem fi nansowym, 
ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych 
ustaw. Niebawem te projekty mają trafi ć na ob-
rady rządu.

Po zakończeniu procesu konsultacji auto-
rzy wszystkich uwag i opinii podkreślali, że 
ustawa chroniąca i  zabezpieczająca prawa 

konsumentów korzystających z usług fi rm po-
życzkowych powinna być uchwalona. Propo-
nowane przepisy dotyczą też przedsiębiorców, 
zwłaszcza tych z segmentu małych i mikro-
fi rm. I mogą one w pozytywny sposób wpły-
nąć na ich kondycję, bo w praktyce powinny 
zmniejszyć koszty pożyczania.

Wydaje nam się, że dzięki wprowadzeniu tych 
przepisów pożyczki staną się po prostu tańsze. 
Ponieważ małym i mikrofi rmom trudno uzy-
skać kredyty bankowe, pożyczanie na rynku 
pozabankowym jest dla nich alternatywą. Za 
szczególnie ważne i korzystne uważamy regula-
cje, które w praktyce powinny ograniczyć tzw. 
rolowanie pożyczek oraz pożyczanie za zero.
Według propozycji resortu fi nansów ma być 
wprowadzony m.in. limit dotyczący maksymal-
nej wysokości pozaodsetkowych kosztów kre-
dytu. W praktyce spowoduje to, że nie będzie 

można, tak jak obecnie, wprowadzać niemal 
nieograniczonych opłat czy prowizji. Chodzi tu 
na przykład o wysokość opłaty przygotowawczej 
albo ubezpieczenia pożyczki.
Mają też być zablokowane ewentualne próby 
obchodzenia projektowanych przepisów po-
przez zawieranie kilku umów pożyczki na krótki 
okres (na przykład cztery pożyczki miesięczne 
z limitem kosztów 4x27,5 proc. zamiast jednej 
pożyczki na cztery miesiące z limitem kosztów 
35 proc). Resort fi nansów proponuje rozwią-
zanie, zgodnie z którym, gdy pożyczkodawca 
udzieli danemu konsumentowi kolejnych kre-
dytów w okresie 120 dni od daty wypłaty tego 
pierwszego, wtedy całkowitą kwotą kredytu jest 
właśnie całkowita kwota tego pierwszego zo-
bowiązania. Natomiast całkowitym kosztem 
kredytu, z wyłączeniem odsetek, jest suma cał-
kowitych kosztów wszystkich kredytów udzie-
lonych w tym czasie.

W praktyce ten przepis ma zapobiec tzw. ro-
lowaniu pożyczek i wpędzaniu klienta w pę-
tlę zadłużenia. Powinno to też ograniczyć 
formułę „pożyczek za zero”, których mecha-
nizm polega na przyciągnięciu klienta i przy-
znaniu mu takiej pożyczki, o której z góry 
wiadomo, że nie będzie w  stanie jej spła-
cić w wymaganym umową terminie. Potem 
fi rma pożyczkowa zarabia na opłatach za wy-
dłużenie spłaty.

W opinii Krajowej Izby Gospodarczej wejście 
tych przepisów w życie może pomóc szczegól-
nie najmniejszym fi rmom oraz start-up’om. Ich 
właściciele i  twórcy często bowiem fi nansują 
lub współfi nansują swoją działalność, pożycza-
jąc jako klienci indywidualni, również na rynku 
pozabankowym. Po wejściu w  życie nowych 
przepisów będą to mogli robić taniej, z większą 
pewnością i większym bezpieczeństwem.

Ustawa antylichwiarska korzystna dla konsumentów i przedsiębiorców

W ubiegłym roku spadł popyt 
na złoto. Jednocześnie nastąpiły 
duże zmiany w strukturze tego 
popytu.

W roku 2014 całkowity popyt na złoto wy-
niósł 3 923,7 ton wobec 4 087,6 ton rok wcze-
śniej, co oznacza spadek o 4 proc. Biorąc pod 

uwagę wartość złota popyt wyniósł 159,6 mld 
dolarów. W 2013 r. wartość popytu wyniosła 
185,5 mld dolarów. Silny wzrost popytu odno-
towano w ostatnich miesiącach roku – w IV 
kwartale wyniósł on 987,5 ton wobec 935,6 
ton w kwartale poprzednim i 930 ton w ana-
logicznym okresie roku 2013.

Mniejsze potrzeby jubilerów
Spadek popytu o  10  proc. odnotowano 
w ubiegłym roku w sektorze wytwórstwa ju-
bilerskiego. Na potrzeby produkcji biżuterii 
zużyto na całym świecie 2 152,9 ton złota. Jest 
to poziom o 5 proc. wyższy niż średnia z ostat-
nich pięciu lat. Prym w zakresie popytu wiodły 
Indie, gdzie pomimo restrykcji eksportowych 
jubilerzy zużyli 662,1 ton złota. Drugie miej-
sce zajęły Chiny, gdzie na potrzeby wytwór-
stwa biżuterii poszło 623,5 ton złota. Jest to 
o 1/3 mniej niż w roku 2013, kiedy kraj ten 
był liderem.
W przemyśle i protetyce wykorzystano 389 
ton złota, tj. o 5 proc. mniej niż rok wcze-
śniej. Z tego 267,3 ton zużyto w elektronice 

– najmniej od 10 lat. Zamiast złota w ukła-
dach elektronicznych coraz częściej stosuje się 
pallad a także miedź. Pozostały przemysł i de-
koratorzy zużyli 87,5 ton złota, a protetycy 
dentystyczni 34,2 ton.

Sztabki i monety ciągle w modzie
W  2014  r. inwestycje w  złoto wzrosły 
o  2  proc. do 904,6 ton. Jednak odnoto-
wano spadek zakupów sztabek o 40 proc. Do 
czynników, które miały decydujący wpływ 
na zmniejszenie popytu należy wzrost war-
tości dolara amerykańskiego oraz ożywienie 
w amerykańskiej gospodarce. Pomimo sil-
nego spadku popytu na złoto w postaci fi -
zycznej, jego poziom jest dużo wyższy niż 
przed kryzysem. Wzrost inwestycji, pomimo 
zmniejszenia zakupów sztabek i monet, jest 
skutkiem zmniejszenia tempa zamykania in-
westycji w funduszach złota notowanych na 
giełdach (Exchange Traded Funds, „ETF”). 
W ubiegłym roku z funduszy ETF wycofano 
159,1 ton  złota, wobec 880 ton w 2013  r. 
Warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost 
popytu na  złote sztabki, monety i medale 

w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy 
sprzedano 282,8 ton złota inwestycyjnego, 
tj. o 20 proc. więcej niż w kwartale poprze-
dzającym. Znaczący wpływ na taki wynik 
miała niższa cena  złota, której średni po-
ziom wyniósł 1 201 dolarów za uncję, wobec 
średniej 1 288 dolarów za okres poprzednich 
trzech kwartałów.

Rosja kupuje złoto
W 2014 r. wzrosły zakupy złota przez banki 
centralne (o 17 proc.). W okresie ostatnich 50 
lat tylko raz ofi cjalny sektor bankowy na świe-
cie zakupił więcej złota – rekord padł w roku 
2012 i wyniósł 544 ton. Najwięcej złota kupiła 
w ubiegłym roku Rosja – 173 ton. Działania 
Moskwy są odpowiedzią na drastyczne pogor-
szenie sytuacji politycznej za naszą wschodnią 
granicą i sankcji gospodarczych nałożonych na 
ten kraj. Na drugim miejscu znalazł się Ka-
zachstan, który kupił 48 ton złota. Kolejne 
kraje to Irak 48 ton oraz Azerbejdżan – 10 ton. 
Natomiast Ukraina pozbyła się 24 ton złota, 
co w obecnej sytuacji wydaje się działaniem 
nieracjonalnym.
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