10

finanse

“Nowe Życie Olsztyna” nr 12 (135) 2014

REKLAMA

W Europie stopy
procentowe na minusie
Na początku czerwca wydarzyła się rzecz bez precedensu. Europejski Bank Centralny (EBC) postanowił obniżyć oprocentowanie do wielkości minusowej. Czy to oznacza, że za nasze oszczędności nie otrzymamy oprocentowania i jeszcze będziemy musieli dopłacić? A może za zaciągnięty kredyt bank będzie nam płacił?
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o i dotychczasowa
teoria
stała się faktem. Po raz
pierwszy (wcześniej wprawdzie testowali to w Danii) mamy w Europie ujemne stopy
oprocentowania w wysokości minus 0,1%. Jednak uściślając, ujemna stopa procentowa
dotyczy wyłącznie depozytów składanych w EBC przez
banki komercyjne. Jeżeli więc
bank będzie chciał ulokować
np. 1 mln euro w Banku Centralnym, to nie dość, że na tym
nie zarobi, to jeszcze będzie
musiał zapłacić za przechowywanie środków. Włoży 1 mln,
po roku wyjmie 999 tys. Proszę
sobie wyobrazić sytuację, gdy
idziemy do banku, aby założyć
lokatę. Bankier na pytanie o zarobek zaśmieje się i powie, że
trzeba mu jeszcze dopłacić za
przechowywanie waluty. Proszę się nie obawiać, te stopy
nie obowiązują w Polsce, tak
naprawdę dotyczą tylko banków komercyjnych.
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eśli banki nie płacą za
ulokowane u nich pieniądze, to może również nie
trzeba będzie płacić im za kredyty? Nic z tych rzeczy. Dla
pożyczek EBC ma inną stopę, która wynosi 0,4%. To
i tak bardzo nisko. EBC obniżył stopy, ponieważ chce
pobudzić koniunkturę. Tym
działaniem niejako zmusza
banki komercyjne, aby środki
zgromadzone u nich wypłynęły na rynek w formie kredytów, bo to bardziej się opłaca.
Z punktu widzenia PKB ( Produkt Krajowy Brutto – ekonomiczny miernik rozwoju) pieniądze deponowane w EBC
były bezużyteczne. Jest prawdą, że niska inflacja jest zła
dla gospodarki. Europa boi
się natomiast deflacji, która
wręcz zabija gospodarkę. Deflacja jest to obniżanie się cen
w czasie. Podczas deflacji nie
kupujemy, bo „po co mam kupować dziś, jeśli jutro kupię to
samo dobro taniej”. Przedsiębiorcy również nie są zaintere-

sowani rozwojem firm, w których ta sama produkcja będzie
sprzedawana po niższych cenach, więc ograniczają działalność, redukują zatrudnienie.
akie przełożenie dla Polski będą miały obniżki wprowadzone przez EBC?
Mogą mieć bardzo poważne
skutki. Po pierwsze dojdzie
prawdopodobnie do umocnienia kursu złotówki. To bardzo dobra wiadomość dla
spłacających kredyty walutowe – raty będą niższe. Cieszą
się importerzy. Powody do
zmartwień mają eksporterzy
– ich towary staną się droższe. Dlaczego miałoby dojść
do wzrostu kursu złotego?
W Europie pojawi się dużo
wolnej gotówki, którą trzeba
będzie gdzieś w miarę bezpiecznie ulokować. W Niemczech na obligacjach można zarobić ok. 0,4%, w Polsce ok. 3%.
A Polska to w miarę bezpieczny finansowo kraj, PKB rośnie,
jesteśmy pod kuratelą Komisji
Europejskiej. By kupić polskie
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obligacje, najpierw należy kupić złotówki. Im więcej euro na rynku, tym złotówka
cenniejsza.
roższa
złotówka
to
niższa
inflacja
w Polsce. Z inflacją jesteśmy
grubo poniżej celu. By nie
dopuścić do dalszego
obniżania inflacji (czy
nawet deflacji – brrr!),
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konieczne mogą być działania Rady Polityki Pieniężnej
(RPP). Jeszcze kilka miesięcy
temu eksperci mówili o końcu
obniżek stóp procentowych.
Dzisiaj jesteśmy coraz bliżej
kolejnej obniżki. Ucieszą się
z tego osoby spłacające kredyt w złotówkach – raty będą niższe. Niższe stopy mogą
też pobudzić cały rynek kredytów w Polsce, który dość
niemrawo budzi się z kryzysowego snu.
iewykluczone,
że
dojdzie do drukowania euro, co znowu umocni
złotówkę. Swoje waluty niedawno dodrukowywały USA,
Japonia czy Wielka Brytania.
Ciekawe, co wydarzy
się jutro…
Krzysztof
Rzymski

N

