„Frankowe” banki stanowią zagrożenie
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„Frankowe” banki stanowią zagrożenie
Banki posiadające w swoim portfelu trujące aktywa w postaci kredytów indeksowanych
do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych stanowią zagrożenie dla
polskiego systemu finansowego i gospodarki. Problem ten odbije się głównie na zyskach,
ale posiadacze depozytów także powinni monitorować sytuację banków, w których
przechowują swoje pieniądze. Nie wszystkie z nich są tak samo narażone na ryzyko
systemowe, ale w każdym przypadku należy je uwzględnić i poważnie zastanowić się nad
zaufaniem, jakim dotychczas darzyliśmy bank.
Co warto wiedzieć? Nasze kompendium da odpowiedź na najważniejsze pytania.

Jak powstało ryzyko systemowe?
W latach 2004-2009 ponad milion kredytobiorców (ok. 700 tys. umów) zaciągnęło kredyty
mieszkaniowe odnoszące się umownie do walut obcych. Banki nie informowały, iż same nie
kupują walut na potrzeby udzielania tych kredytów, tylko stosują instrumenty pochodne
(CIRS, swap), zabezpieczające ryzyko kursowe po stronie banku. Wyłącznie po stronie
banku.
W 2006 roku Komisja Nadzoru Bankowego nakazała bankom zachowanie szczególnej
ostrożności przy proponowaniu kredytów wyrażonych w walutach obcych, jednak banki nie
chciały się do niej dostosować. Nawet KNF popełniła ogromny błąd w szacowaniu
rzeczywistej skali ryzyka, pisząc w rekomendacji S: "Informacje przekazywane klientowi
powinny w szczególności zawierać koszty obsługi ekspozycji kredytowej, przy założeniu, że
stopa procentowa dla waluty ekspozycji kredytowej jest równa stopie procentowej dla złotego,
a kapitał ekspozycji kredytowej jest większy o 20% "1 . W każdym ze znanych przypadków
bank nie przedstawiał informacji zgodnie z zapisem z wymienionej rekomendacji, ponieważ
zgodnie z literalnym zapisem rekomendacji każdy kredyt indeksowany lub denominowany
powinien mieć wyliczoną ekspozycję w walucie wyższą niż w złotych. Jednak sprzedawcy
zapewniali klientów, iż ryzyko kursowe jest niewielkie, w czym też utwierdzali
społeczeństwo praktycznie wszyscy „eksperci” wypowiadając się w mediach, w ramach
masowej akcji reklamowej kredytów pseudowalutowych. Jednocześnie ówczesny rząd
przekonywał o nieuchronności szybkiego wejścia do strefy euro, co było podkreślane jako
dodatkowy atut przy wyborze tej formy kredytów.
Kredyty pseudowalutowe, czyli tak naprawdę złotówkowe oparte o LIBOR, ale
indeksowane lub denominowane kursem walut obcych, były bardzo często udzielane osobom,
które nie posiadały zdolności kredytowej do zaciągania klasycznych zobowiązań
złotówkowych. Zjawisko to nasiliło się w latach 2007 i 2008, gdy wzrost stawki WIBOR
spowodował, iż różnica w symulowanej kwocie raty często wynosiła 20 – 30 procent na
korzyść pseudowalutowego. W rezultacie ok. 54 tys. umów zawarto z osobami, których
dochód nie przekraczał 2000 zł, a 261 tys. umów zostało udzielonych osobom o dochodach
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poniżej 4 tys. złotych. Biorąc pod uwagę, iż większość umów była zawarta przez więcej niż
jedną osobę, Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła w swoim raporcie, że „Wyniki
badań Urzędu KNF przeczą też tezie o wysokich dochodach kredytobiorców walutowych. Na
ich podstawie, można stwierdzić, że większość tych kredytów została udzielona
gospodarstwom domowym, których sytuację finansową można określić jako przeciętną lub
nieznacznie lepszą niż przeciętna.”2

Jakie jest ryzyko ekonomiczne?
W przypadku średniego kredytu, odnoszącego się do walut obcych, udzielonego na kwotę ok.
250 tys. zł3 na okres 30 lat prognoza raty wynosiła ok. 1200 zł. Na etapie wyliczeń w
większości przypadków nie uwzględniano spreadów, które powodowały wzrost już
pierwszych rat nawet o kilkanaście procent. To powodowało również wprowadzenie w błąd
kredytobiorcy co do całkowitego kosztu kredytu (CKK), ponieważ nieuwzględnianie spreadu
znacznie zaniżało przedstawiany CKK. Banki konstruowały umowy w ten sposób, że dawały
sobie prawo dowolnego kształtowania kursów, po jakich będą uruchamiane kredyty oraz
rozliczane kolejne raty. Były to kursy niekorzystne dla kredytobiorcy i mocno odstające od
cen rynkowych (do 12% średniorynkowej wartości waluty).
Od 2008 r. złotówka systematycznie słabła, a decyzja SNB ze stycznia 2015 r. o uwolnieniu
kursu spowodowała kolejne, silne osłabienie złotego względem franka szwajcarskiego. Dla
przeciętnego kredytobiorcy oznaczało to, że bank (niezgodnie z prawem) domaga się kwoty
ustalonej według swojego kursu sprzedaży, który przekraczał nawet 5 zł, a „ustabilizował” się
na poziomie ok. 4,30 zł.
Mimo spłacania przez przeciętnego kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych przez 7-8 lat
(większość kredytów udzielono w latach 2007-2008), saldo średniego kredytu urosło z 250
tys. PLN do ok. 400 tys. PLN zaś rata, mimo niskiego oprocentowania kredytu, wzrosła z
1200 zł do około 1750 zł.
Są to jedyne znane kredyty, w których pomimo spłacania rat kapitałowo-odsetkowych, czyli
regularnego spłacania kapitału, tenże kapitał wyrażony w złotych rośnie zamiast maleć. Jest
to naruszenie fundamentalnych zasad ekonomii i zasad informowania o rzeczywistej istocie
kredytu.
Jak zauważyła w swoim raporcie Komisja Nadzoru Finansowego:
„Wysokie LTV znacznej części portfela kredytów wzbudzają obawy m.in. o sytuację
finansową banków w przypadku pogorszenia spłacalności tych kredytów (kwestia niskiej
skali odzysku) oraz o sytuację finansową gospodarstw domowych, które zostałyby objęte
procesami windykacyjnymi (część z nich pomimo sprzedaży nieruchomości pozostałaby z
bardzo wysokimi zobowiązaniami).”4
W sposób oczywisty ponad 200 tys. kredytów5 jest niedostatecznie zabezpieczone, co
powoduje ryzyko systemowe dla banków posiadających dużą liczbę takich zobowiązań w
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swoim portfelu. Klient, patrząc tylko z punktu widzenia ekonomii, nie powinien widzieć
korzyści z dalszej spłaty kredytu o saldzie znacznie większym od wartości danej
nieruchomości. Nie ma też możliwości zbycia nieruchomości w sytuacji problemów
finansowych czy innych wypadków losowych.
KNF dostrzegła również, że kredyty odnoszące się do walut obcych są źle spłacane, mimo
faktu, iż kredytobiorca jest w „niewoli” kredytowej.
„Jednocześnie analizy Urzędu KNF nie potwierdzają hipotezy o wyższej jakości walutowych
kredytów mieszkaniowych niż złotowych (szerzej zob. aneks). Wyższy udział kredytów
zagrożonych w portfelu kredytów złotowych wynika z przewalutowania części zagrożonych
kredytów walutowych na złote i wyższej przedterminowej spłacalności kredytów złotowych.”
Warto pamiętać, że likwidacja niekonstytucyjnego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE),
jak i kolejne prawomocne wyroki (w tym wyroki Sądu Najwyższego) jasno podkreślają, iż
praktyka banków w zakresie egzekwowania majątku jest niezgodna z przepisami prawa jak i
Konstytucją.
W ostatnich kilku latach banki wypowiedziały kilkadziesiąt tysięcy umów, przez co liczba
czynnych kredytów pseudowalutowych spadła do około 530 tys.
Dla prawidłowego odczytania statystyki dotyczącej poziomu spłacalności kredytów, KNF
dokonał niezbędnych korekt:
„Przy interpretacji danych dotyczących jakości kredytów mieszkaniowych ze względu na
rodzaj waluty należy mieć na uwadze zniekształcenia wynikające z przewalutowania
kredytów, jak też wyższą przedterminową spłacalność kredytów złotowych. Te dwa czynniki
powodują „zaniżanie jakości” portfela kredytów złotowych oraz „zawyżanie jakości”
portfela kredytów walutowych.6

Jakie jest ryzyko prawne?
Ryzyko to wynika z posiadania przez banki aktywów powiązanych z umowami kredytów
indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych. Rodzi to w
pierwszej kolejności możliwość poniesienia przez banki wysokich kosztów, wiążących się z
unieważnieniem umów przez sądy oraz dodatkowo kosztów sądowych. Będą one znacznie
wyższe dla banków niż w przypadku wejścia w życie rozwiązania postulowanego w projekcie
ustawy zgłoszonym przez klub Kukiz’15 druk sejmowy 729.

Jakie są propozycje ustawowe?
Jedynie wspomniany projekt Kukiz’15 stworzony został w interesie konsumentów. Zakłada
on uczciwe zrównanie warunków spłaty kredytów indeksowanych do walut obcych i
denominowanych w walutach obcych z kredytami złotowymi. Dlatego też przyjęcie przez
Sejm RP tego projektu będzie w stanie powstrzymać poszkodowanych konsumentów przed
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wyegzekwowaniem swoich praw w sądach. Brak alternatywy dla drogi sądowej lub słaba
alternatywa w postaci niewiele zmieniającej sytuację kredytobiorców ustawy wniesionej
przez Kancelarię Prezydenta RP – druk 811 spowoduje, że tysiące kredytobiorców zwróci się
na drogę sądową przeciwko nieuczciwym, działającym niezgodnie z prawem bankom.
Porównanie projektów ustaw zawartych w drukach 729, 811 i 877
do obecnej sytuacji oraz kredytu po wyroku sądu
w odniesieniu do kursu, wysokości rat i salda
przy kursie CHF 4.0:

rata w PLN (kurs 4,0)

Saldo w PLN (kurs 4,0)

Obecny kredyt "indeksowany"

1 620,00 zł

391 200,00 zł

Projekt PO (druk 877)

1 265,00 zł

282 000,00 zł

Projekt Kukiz'15 (druk 729)

1 016,00 zł

195 500,00 zł

Projekt PAD (druk 811)

1 564,00 zł

364 800,00 zł

Pełne odfrankowienie (sąd)

551,00 zł

133 000,00 zł

(Kredyt "indeksowany" wypłacony w dniu 15 sierpnia 2008, 250tys. zł, 30 lat, marża 1,5%)

Porównanie rat kapitałowo-odsetkowych
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Porównanie salda kredytu

Czy Polska może obawiać się arbitrażu?
Przeciwnicy rozwiązań ustawowych lansują tezę, że przyjęcie ustawy prokonsumenckiej
spowoduje retorsje i międzynarodowy arbitraż. W opinii publicznej panuje przekonanie, że
podstawą prawną pozwów akcjonariuszy banków przeciwko Polsce o odszkodowanie mogą
być klauzule ISDS, zawarte w umowach o wzajemnym popieraniu i ochronie (dalej: „BIT”).
Okazuje się, że jednym z problemów w procesie legislacyjnym, dotyczącym restrukturyzacji
kredytów powiązanych z walutą CHF jest rzeczywisty status prawny umów BIT. W czerwcu
2011 r. Minister Gospodarki został upoważniony do ich wypowiedzenia.
Komisja Europejska uważa, że umowy BIT, zawarte pomiędzy członkami UE (ang. intra UE
BITs), są sprzeczne z prawem wspólnotowym, gdyż uprzywilejowują inwestorów
zarejestrowanych w wybranych jurysdykcjach UE wobec innych podmiotów gospodarczych.
Stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie jest bardzo zdecydowane. Komisja
Europejska wkroczyła po zasądzeniu odszkodowania wobec Rumunii w głośnej sprawie
Micula v Romania (ICSID numer: ARB/05/20) i nakazała Rumunii niewypłacanie tego
odszkodowania i natychmiastowe wypowiedzenie wszystkich umów BIT. Co więcej, KE
zagroziła, że wypłacenie tego odszkodowania zostanie uznane za pomoc publiczną.
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Ile banki będą musiały oddać w wyniku
przegranych procesów?
Biorąc pod uwagę wyroki, jak np. w sprawie o sygnaturze akt III C 1073/14, który zapadł w
dniu 22 sierpnia 2016 r., najbardziej prawdopodobne jest unieważnienie niezgodnych z
prawem umów kredytowych. Co to oznacza w praktyce? Nieważność umowy sprawia, że
kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe wpłaty.
Bank traci zatem cały zarobek odsetkowy, opłaty związane z uruchomieniem kredytu oraz
ponosi całkowite koszty uruchomienia środków kredytu (koszty kapitału). Ponosi, co
oczywiste, także koszty procesowe. Tymczasem kredytobiorca może zaciągnąć inny kredyt na
spłatę pozostałego zobowiązania lub sprzedać nieruchomość. W rzeczywistości okaże się, że
po takim rozliczeniu wielu kredytobiorców będzie miało spłaconą znaczną część kapitału.
Należy także pamiętać, że bank w celu wyegzekwowania swojej należności od konsumenta
musi wytoczyć osobną sprawę sądową, co łączy się także z ryzykiem przedawnienia jego
roszczeń.
Można oczywiście dyskutować, czy wszyscy kredytobiorcy będą mogli liczyć na to samo
traktowanie przez różne sądy Rzeczpospolitej (ten konkretny wyrok dotyczył kredytu
indeksowanego) i czy sądy będą równie sprawiedliwe we wszystkich przypadkach. Na
obydwa pytania możemy dzisiaj udzielić odpowiedzi twierdzącej. Ostatnio zapadające wyroki
i kształtująca się linia orzecznicza dotyczą także kredytów denominowanych w walutach
obcych i są jednoznacznie pozytywne dla konsumentów.
W ostatnim czasie nastąpiło wzmocnienie pozycji konsumenta w sprawach przeciwko
instytucjom finansowym m.in. wskutek działań Rzecznika Finansowego, dającego
konsumentom solidny oręż w walce z nieuczciwymi bankami w sądach, jakim jest „Istotny
pogląd” RF, a także ostatnie działania Urzędu Konkurencji i Konsumentów – „Istotny pogląd
w sprawie„.
W październiku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się także sprostowanie
dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (L
276/17). Będzie ono mieć niebagatelne znaczenie przy orzekaniu w sprawach o
unieważnienie umowy kredytowej, zawierającej abuzywne, niezgodne z prawem, klauzule
waloryzacyjne lub indeksacyjne.
Baza wyroków dotyczących umów kredytów indeksowanych i denominowanych znajduje sie
na stronie: https://www.bankowebezprawie.pl/baza-wyrokow-pseudowalutowych
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Który bank jest najbardziej narażony
na ryzyko?
Fakt ryzyka ekonomicznego i prawnego, związanego z posiadaniem w portfelu banku toksycznych
produktów jest już dostrzegany przez inwestorów. Alior Bank w ramach transakcji zakupu Banku BPH
„wyklucza natomiast portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, innych walutach
obcych …” 7

Bank

Kredyty i pożyczki
CHF [mld zł]

Aktywa łącznie
[mld zł]

% toksycznych kredytów
w aktywach

PKO

31.3

266.9

12%

mbank

19.8

123.5

16%

Millenium

18.6

66.2

28%

BPH

13.2

31.3

42%

Getin Noble

13.1

70.8

19%

Raiffeisen
POLBANK

12,1

61.9

20%

BZ WBK

10.8

139.7

8%

BGŻ PARIBAS

7.3

65.4

11%

PEKAO

4.3

165.7

3%

ING

1.4

108.9

1%

BOŚ

1.4

20.9

7%

Handlowy8

1

65

2%

Alior

0.2

40

1%

Źródło informacji: Raporty banków za 2015 rok oraz StrefaInwestorow.pl

7

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Alior-Bank-kupuje-Bank-BPH-3508197.html
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StrefaInwestorow.pl
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Z powyższej tabeli możemy łatwo wysnuć wnioski, że najbardziej narażone na ryzyko banki
już poniosły karę za stosowanie niezgodnych z prawem zapisów umów. Jest jednak także
liczna grupa spółek giełdowych, która, choć narażona na ryzyko, nie spotkała się jeszcze z
zasłużoną karą ze strony zarówno konsumentów, jak i sądów.
Wszystko wskazuje na to, że kara ta nastąpi – wcześniej czy później i będzie równie dotkliwa
dla akcjonariuszy. Niewykluczone też, że spółki, które już cierpią na skutek sprzedaży
produktów niezgodnych z prawem, ucierpią jeszcze bardziej.
Nadmierne zyski banków, wynikające z toksycznych kredytów są kosztem dla każdego
uczestnika gospodarki. Jak zauważa dr Artur Bartoszewicz, „wszyscy jesteśmy
frankowiczami dlatego, że koszty społeczne ponosi całe społeczeństwo, a nie wybrana grupa
społeczna”.9
Większe raty oznaczają mniejszą konsumpcję – filar tworzenia PKB i bogactwa narodu.
Mniejsze niż potencjalnie możliwe wydatki gospodarstw domowych oddziałują na
pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju. Wpływa to istotnie na możliwy do osiągnięcia
PKB – w odniesieniu do scenariusza bez wzrostu obciążeń wynikających ze zobowiązania
kredytowego powiązanego z walutami obcymi - poprzez mniejsze wpływy podatkowe z PIT,
CIT i VAT.
Wzrost salda kredytu powyżej wartości lokum spowodował wykluczenie części uczestników
z transakcji wtórnych na rynku nieruchomości. Nadpodaż nieruchomości przy niskim realnym
popycie wpływa na spadek ich cen, a tym samym utratę potencjalnych korzyści przez
obecnych właścicieli. Jak zauważyła KNF, narastanie problemów z obsługą kredytów może
negatywnie wpłynąć na sytuację na całym rynku nieruchomości10.

Kto zarabia na kredytach toksycznych?
Z trudem wypracowane przez Polaków środki przeznaczane są na katastrofalnej jakości usługi
finansowe. Zamiast zostać wydane na krajowym rynku, zwiększając PKB oraz zasilając
budżet poprzez podatki, transferowane są za granicę, do działających niezgodnie z polskim
prawem korporacji finansowych.
Jak podaje portal Money.pl 11od 2000 roku aż 66 mld zł z zysków banków trafiło do kieszeni
inwestorów. W samym tylko 2015 roku działające w Polsce banki komercyjne zarobiły 12,05
mld zł. Włosi w dywidendzie wzięli 99 proc. zysku przypadającego na posiadane przez nich
udziały. Prawie 100 proc. zysku wypłacili Amerykanie.
W tym samym czasie polscy inwestorzy z przypadających na nich 2 mld zł z dywidendy
otrzymali 450 mln zł, czyli nieco ponad 21 proc. Mowa tu głównie o otwartych funduszach
emerytalnych i Skarbie Państwa. Publiczne finanse zasiliło jedynie 297 mln zł. Należy przy
tym pamiętać, że firmy finansowe, tak jak wszystkie przedsiębiorstwa, stosują optymalizację
9
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podatkową i to, co widzimy w zyskach transferowanych za granicę w dywidendzie może
stanowić jedynie “wierzchołek góry lodowej”.
W kwietniu 2016 r. KNF opublikowała raport o zyskach banków na kredytach złotowych
indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych. W okresie 20002015 łączny wynik odsetkowy, wypracowany na kredytach walutowych, wyniósł 12,9 mld zł,
z czego dla pięciu największych banków było to 7 mld zł, a dla banków z drugiej piątki 2,8
mld zł. Łączny wynik z opłat i prowizji sięgnął blisko 1,6 mld zł. Dodatkowo banki miały 5,5
mld zł wpływów z tytułu spreadów walutowych. KNF podała też, że wynik na
niezrealizowanych różnicach kursowych to 40 mld zł. (Informacje za Rzeczpospolita,
15.04.2016 12).
Zarówno opinia publiczna, jak i instytucje państwa polskiego, dają się szantażować
nieuczciwym przedsiębiorcom, grożącym uszczupleniem depozytów przechowywanych w ich
bankach, podczas kiedy tak naprawdę zagrożone są jedynie ich zyski.

Kto ponosi koszty nadmiernych zysków
sektora bankowego?
Ponoszone koszty społeczne są nadmiernym zyskiem dla wąskiej grupy interesariuszy. W
ostatnich latach nadzwyczajne zyski sektora bankowego są w dużej części transferowane za
granicę i tam budują dobrobyt. Przypomnijmy za Money.pl, że od 2000 roku
wytransferowano aż 66 mld zł z zysków banków. Dodatkowo straty klientów, wynikające ze
stosowania klauzul niedozwolonych (wadliwa indeksacja, denominacja), dają rocznie bankom
ok. 7 mld zł z zawyżonych rat.
Można przyjąć, iż z tytułu działalności banków polska gospodarka straciła ponad 100
mld PLN w ciągu ostatnich 10 lat. Nadmierne koszty kredytów (także w PLN) oraz zyski
transferowane stanowią poważną barierę w dalszym rozwoju kraju.
Koszty niezgodnych z prawem działań przedsiębiorstw finansowych ponosi całe polskie
społeczeństwo. Pomimo znajomości problematyki, koszty te nie zostały nigdy policzone
przez instytucje państwa polskiego, takie jak np. NBP czy KNF. Poniżej pokazujemy tylko
niektóre składniki kosztów społecznych, wynikających z nieprzestrzegania prawa przez banki
w Polsce.
A. Koszty już poniesione.
1. Kwoty waloryzowane w kredytach w sposób niezgodny z prawem oraz spready, które nie
trafią do gospodarki, a zamiast tego zostały lub zostaną wytransferowane z Polski do
akcjonariuszy zagranicznych, których spółki sprzedawały produkty z naruszeniem prawa.
Jeżeli państwo polskie zdecyduje się na działania ustawowe, administracyjne lub zwiększenie
sprawności działania sądów - większość tych kwot uda się odzyskać dla obywateli i dla
państwa.
2. Utrata wiarygodności przez instytucje rynku finansowego przekładająca się na:
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a) Znacznie niższą skłonność do korzystania z kredytów oferowanych przez banki na zasadach
komercyjnych. W efekcie nasza gospodarka nie rozwija się w takim tempie, w jakim mogłaby
i w jakim rozwijają się gospodarki w krajach, w których instytucje finansowe cieszą się
wyższym zaufaniem. Według analityków NBP13: "o kredyty bankowe ubiega się dziś
dwukrotnie mniej przedsiębiorstw niż 10 lat temu, kiedy stopy procentowe były wyższe.".
Świadczy to o katastrofalnym spadku zaufania do instytucji finansowych na skutek działań
wymierzonych przeciwko klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Wydaje się, że
odbudowanie tego zaufania trwać będzie latami.
b) Wskutek utraty zaufania konsumentów do instytucji bankowych finansowanie rynku
nieruchomości bez wsparcia ze strony podatnika nie jest już praktycznie możliwe. Warto
przypomnieć, że do kredytów pseudowalutowych państwo nie dołożyło ani 1 złotego,
podczas gdy koszt programu dla kredytów złotowych tzw. Rodzina na Swoim czy Mieszkanie
dla Młodych to miliardy złotych kosztów ponoszonych przez wszystkich obywateli. Jak
czytamy na portalu "Rynek Pierwotny": "łączny koszt działania programu Rodzina na Swoim,
do końca 2015 roku wyniósł prawie 3,2 mld zł. (...) Do 31 lipca 2016 r. na wypłaty w ramach
MdM-u wydatkowano 1,725 mld zł."14 Wydatki z kieszeni podatnika, wiążące się z dopłatami
do kredytów mieszkaniowych, z roku na rok rosną po to, by budownictwo mieszkaniowe w
Polsce nie upadło i to pomimo najniższych w historii stóp procentowych. Fenomen ten
wytłumaczyć można jedynie katastrofalnym spadkiem zaufania konsumentów do banków i
niechęcią do finansowania zakupu nieruchomości kredytami hipotecznymi. Wydaje się, że
oczyszczenie polskiego systemu finansowego z kilku banków, które działały niezgodnie z
prawem, pozwoli przynajmniej częściowo "odzyskać twarz" sektorowi bankowemu i
rozpocząć mozolny proces odzyskiwania zaufania konsumentów.

B. Koszty związane z ryzykiem rosnącej niestabilności rynków finansowych.
Ryzyko to zamieni się w realne straty społeczne przy najbliższym skokowym wzroście kursu
CHF/PLN. Jedynym sposobem uniknięcia tych kosztów jest natychmiastowe działanie ze
strony państwa, pozwalające zlikwidować ryzyko będące problemem systemowym dla całej
gospodarki.
1. Obecnie pozostaje aktywnych ok 560 tys. umów pseudokredytowych. Można przyjąć, że wraz
ze wzrostem kursu franka, ich obsługa będzie coraz trudniejsza, a w chwili gdy niespłacalność
kredytów osiągnie 20-25% (doświadczenia węgierskie), banki zwrócą się do państwa
polskiego z prośbą o pomoc finansową. Wówczas około 150 tys. rodzin znajdzie się w stanie
upadłości finansowej. Oznacza to, że ok. 400 tys. obywateli będzie wymagać bezpośredniej,
finansowej pomocy państwa.
2. Znaczna część rodzin, objęta procesem upadłościowym, zdecyduje się na opuszczenie Polski,
a przez to zarówno one, jak i ich kształcone w kraju dzieci, nie zasilą systemu ubezpieczeń
społecznych w naszym kraju. Z badań realizowanych przez stronę społeczną wynika, że ok.
20-30% rodzin mających kłopoty ze spłatą kredytów rozważa możliwość takiego drastycznego
kroku.
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3. Narastanie problemów z obsługą kredytów może negatywnie wpłynąć na sytuację na rynku
nieruchomości. Przejęcie przez banki 150 tys. mieszkań i ich przyspieszona sprzedaż na
wolnym rynku spowoduje spadek cen transakcyjnych na rynku nieruchomości. Wówczas
zdecydowanie wzrośnie także LTV kredytów dotychczas obsługiwanych, a przez to po raz
kolejny zwiększy się ryzyko dla sektora bankowego.

Podsumowanie
Działające w Polsce urzędy oraz sądy od lat wskazują na bezprawne działania korporacji finansowych.
Jednak ich głos praktycznie nie przekłada się na działania ze strony organów władzy państwowej.
Rozwiązanie sporu klientów z bankami przez sądy powszechne, na które wskazuje część ekspertów,
rodzi szereg zastrzeżeń, m.in.:
- nadmierne obciążenie systemu sądowego w Polsce, który i tak wydaje się być obecnie przeciążony,
- wysokie koszty procesów sądowych, na które stać obecnie jedynie zamożniejszą część
pokrzywdzonych konsumentów,
- długotrwałość przebiegu procesów sądowych, co wiąże się z utratą zasobów ze strony aparatu
sądowniczego, a także czasu obywateli, którzy mogliby go przeznaczyć na działania pożyteczniejsze z
punktu widzenia ich życia rodzinnego i gospodarki kraju,
- wystawianie na ryzyko systemowe całej gospodarki przez dłuższy czas może spowodować, że
zmaterializują się ryzyka systemowe, o których wcześniej była mowa,
- w wyniku rozwiązań sądowych wyższe koszty poniesie system bankowy w Polsce, o czym wcześniej
była mowa, co doprowadzi do kryzysu gospodarczego o niespotykanej dotąd skali.
Rozwiązanie w postaci ustawy przywracającej równość stron pozwoli nie tylko obniżyć koszty
społeczne obecnego bezprawia, jakiego dopuściły się banki w Polsce. Będzie także korzystne dla
krajowego systemu bankowego i finansów publicznych.
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