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KOMENTARZ DO NOWYCH PROPOZYCJI WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW
Dziś premier Mateusz Morawiecki wraz z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską przedstawili projekt wsparcia
kredytobiorców. Inicjatywa jest kontynuacją zapowiedzianych dwa tygodnie temu podczas Europejskiego Kongresu
Gospodarczego propozycji wsparcia kredytobiorców. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, łączny koszt zmian
wynikających z projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym oraz o pomocy kredytobiorcom dla sektora
bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. Główne punkty projektu wraz z szacowanym kosztem dla sektora
bankowego to:


wpłaty na Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - 1,4 mld zł,



wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych
innych ustaw system ochrony instytucjonalnej dla banków komercyjnych – ok. 3,5 mld zł;



wakacje kredytowe – każde 100 tys. wniosków kredytobiorców to ok. 0,4 mld zł (za 4 miesiące/rok wakacji
kredytowych przy założeniu średniej raty odsetkowej w wysokości 1 tys. zł/miesiąc). Kredytobiorców
hipotecznych posiadających kredyty w PLN szacuje się na ok. 2 mln. Przy założeniu skorzystania z pomocy
dla kredytobiorców 50 proc. uprawnionych koszt dla sektora bankowego wyniesie ok. 4 mld zł.

Ponadto, w OSR zaznaczono, że w 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych zakłada się
na poziomie analogicznym jak w 2022 r. W związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego (dotychczasowy WIBOR)
szacuje się koszt dla sektora bankowego ok. 1 mld zł. Jak poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski,
konsultacje projektu dotyczącego wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych mają potrwać do 13 maja, a resort
finansów chce, aby 17 maja rząd przyjął nowe przepisy. Ogłoszony dzisiaj pakiet pomocowy pokrywa się z postulatami
ogłoszonymi uprzednio. Po ogłoszeniu informacji WIG-Banki nie zareagował dalszą przeceną, jednak od ogłoszenia
przez premiera wstępnych postulatów indeks traci już 19,1%.
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NOTA PRAWNA
Nadzór nad Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 78 sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej BM) dla klientów BM wyłącznie w celach
informacyjnych, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta oraz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku. Niniejsza publikacja nie powinna być wykorzystywana w charakterze lub traktowana jako
oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentów finansowych. BM dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż
zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji. Niniejsza analiza nie jest przygotowana na indywidualne zamówienie jakiegokolwiek
Klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł
uznanych przez BM za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Przedstawione prognozy są
oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BM, opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne i BM nie gwarantuje
ich sprawdzenia się. Publikacja niniejsza ani żaden jej fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie
opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie BM w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
BM nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność przedstawionych w niniejszym dokumencie informacji i prognoz, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. BM udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie, nie była ona
przekazywana wcześniej lub udostępniana przed datą publikacji. Analiza udostępniana jest na stronie www BNP Paribas Bank Polska oraz wysyłana poprzez
pocztę elektroniczną. Niniejsza analiza nie posiada daty ważności. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tej publikacji lub jej części bez zgody BM.
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