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Narodowy Bank Polski

Niniejszy Przegląd poświęcony jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce. Stabilność
systemu finansowego to stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i
efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej
skali.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności
systemu bankowego. Dzieje się tak ze względu na rolę, jaką banki odgrywają w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach płatniczych. Inną ważną funkcją banków jest tworzenie produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie swoim ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie
duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę stabilności banków.
Z perspektywy banków centralnych utrzymanie stabilności systemu finansowego jest szczególnie
istotne. Wynika to z jej bliskiego związku z podstawowym zadaniem banku centralnego – utrzymaniem stabilności cen. System finansowy odgrywa kluczową rolę w transmisji impulsów polityki
pieniężnej do sfery realnej. Niestabilność systemu finansowego może utrudnić jej skuteczne prowadzenie. Drugą przesłanką zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w prace na rzecz stabilnego
funkcjonowania systemu finansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania organizacji
rozliczeń pieniężnych. Warunkiem koniecznym dla sprawnego działania systemów płatniczych jest
stabilne funkcjonowanie współtworzących je instytucji finansowych. Stabilność systemu finansowego jest także przedmiotem szczególnego zainteresowania ze względu na powierzone NBP zadanie
kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego.
„Przegląd stabilności systemu finansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku
finansowego oraz innych instytucji i osób zainteresowanych tą tematyką. Jego celem jest przedstawienie wyników analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym. W ten
sposób zwiększa się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku usług
finansowych podejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych
w mechanizmy rynkowe. Polityka informacyjna banku centralnego jest ważnym instrumentem zachowania stabilności systemu finansowego.
Narodowy Bank Polski przedstawia wyniki swoich analiz w obszernych rocznych „Raportach o stabilności systemu finansowego” oraz krótszych „Przeglądach stabilności systemu finansowego”, publikowanych w drugiej połowie danego roku.
Analiza przeprowadzona w niniejszym Przeglądzie dotyczy okresu od końca pierwszego kwartału
2008 r. i opiera się na danych dostępnych do dnia 16 października 2008 r. Przegląd został przyjęty
przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r.

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.

3

SPIS TREŚCI

Spis treści
1. Ocena stabilności finansowej i perspektyw ryzyka
2. Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

7
13

2.1. Sytuacja makroekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Sytuacja na rynkach finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3. Rynek mieszkaniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4. Rynek powierzchni biurowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3. Stabilność sektora bankowego

19

3.1. Wyniki finansowe banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2. Ryzyko kredytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.1. Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla gospodarstw domowych . . . . . . . 23
3.2.2. Ryzyko kredytowe kredytów dla przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.3. Wynagrodzenie za podejmowane ryzyko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3. Ryzyko rynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4. Ryzyko płynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5. Pozycja kapitałowa banków i zdolność absorbowania strat . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6. Rynkowa ocena polskich banków i ich spółek-matek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. Niebankowe instytucje finansowe

43

4.1. Zakłady ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . 45
4.3. Powszechne towarzystwa emerytalne i otwarte fundusze emerytalne . . . . . . . . . . 46
Wskaźniki stabilności finansowej

49

Kalendarium kryzysu na rynkach globalnych

51

Słowniczek

61

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.

5

SPIS TREŚCI I

Wykaz skrótów

6

65

Narodowy Bank Polski

Ocena stabilności finansowej i perspektyw ryzyka

Rozdział 1.

Ocena stabilności finansowej i
perspektyw ryzyka
Bieżąca sytuacja krajowego systemu finansowego jest dobra. Utrzymujący się kryzys na
rynkach globalnych sprawia jednak, że ryzyko dla działalności systemu finansowego w
Polsce wzrosło.
W krótkim okresie głównym źródłem ryzyka jest obniżenie płynności krajowego rynku
międzybankowego w wyniku spadku wzajemnego zaufania banków. Spadek ten wynikał
z wydarzeń na globalnym rynku finansowym. Pogorszenie sytuacji finansowej części
inwestorów strategicznych polskich instytucji finansowych powoduje również, że ich spółki
zależne są narażone na negatywne skutki spadku zaufania do podmiotów macierzystych,
pomimo dobrej sytuacji finansowej spółek zależnych. Dotyczyć to może w szczególności
spółek finansujących swoją działalność środkami pozyskanymi z instytucji finansowych.
Innym skutkiem obniżonego zaufania na rynku międzybankowym mogą być trudności
niektórych banków w zabezpieczaniu pozycji przed ryzykiem rynkowym, ze względu na
obniżenie limitów kredytowych oraz ograniczenia obrotów na rynkach instrumentów
pochodnych.
W średnim okresie natomiast wzrosło ryzyko dla stabilności systemu finansowego
w Polsce ze względu na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w wyniku spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Niższy
wzrost gospodarczy wiąże się z możliwością zmaterializowania się ryzyka kredytowego,
które w coraz większych rozmiarach obecne jest w bilansach banków. Pomimo dobrych
bieżących wyników finansowych banków, w I półroczu 2008 r. można zauważyć pierwsze
symptomy materializacji ryzyka podejmowanego przez banki w okresie dynamicznego
wzrostu akcji kredytowej. Było to widoczne we wzroście odpisów na kredyty o obniżonej
jakości. Innym wyzwaniem dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest zmniejszanie się bufora kapitałowego banków, będącego zabezpieczeniem przed wystąpieniem
niekorzystnych zjawisk o nieoczekiwanie dużej skali.
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Bieżąca sytuacja systemu finansowego w Polsce
jest dobra. W okresie objętym analizą w Przeglądzie instytucje finansowe, szczególnie banki, uzyskiwały dobre wyniki finansowe. Również sytuacja finansowa instytucji zarządzających funduszami była dobra pomimo kontynuacji spadków
aktywów funduszy inwestycyjnych oraz ujemnych wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych, wynikających ze spadku cen akcji i
wzrostu rentowności obligacji. Utrzymujący się
kryzys na rynkach globalnych sprawia jednak, że
ryzyka dla działalności systemu finansowego w
Polsce wzrosły.
Sytuacja makroekonomiczna Polski pozytywnie
oddziaływała na stabilność systemu finansowego. Uzyskiwaniu dobrych wyników finansowych
przez banki sprzyjał szybki wzrost gospodarczy,
w tym wysokie tempo wzrostu spożycia indywidualnego oraz dynamiczny wzrost popytu inwestycyjnego.
W analizowanym okresie istotnie wzrósł wpływ
kryzysu na globalnym rynku finansowym na polski system finansowy. Kryzys ten wpływał na
stabilność krajowego systemu finansowego na kilka sposobów1 . Wzrosło ryzyko makroekonomiczne, związane ze skalą oczekiwanego spowolnienia
gospodarczego w gospodarkach głównych partnerów handlowych Polski. Możliwość materializacji tego ryzyka jest istotna ze względu na
wzrost średnioterminowego ryzyka wynikającego ze wzrostu akcji kredytowej. Jednocześnie nastąpił wzrost ryzyka wpływającego na stabilność systemu finansowego w krótkim terminie,
w szczególności ryzyka związanego z finansowaniem pozyskiwanym ze źródeł zagranicznych,
wpływem kryzysu na rynkach globalnych na wyceny krajowych aktywów, a od września również
kanałem zaufania. Zaostrzył się spadek zaufania
uczestników rynku do spółek zależnych globalnych instytucji finansowych o pogorszonej sytuacji finansowej, niezależnie od dobrej sytuacji finansowej spółek zależnych.

W krótkim okresie istotnym ryzykiem dla stabilności krajowego systemu finansowego stało się
utrudnione pozyskiwanie środków na krajowym
rynku międzybankowym. Po upadłości amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers płynność krajowego międzybankowego rynku pieniężnego uległa znacznemu obniżeniu w
wyniku spadku wzajemnego zaufania uczestników rynku. Czynnikiem zmniejszającym zaufanie uczestników rynku było pogorszenie sytuacji finansowej części inwestorów strategicznych
polskich instytucji finansowych. Spadek zaufania
doprowadził do wzrostu premii za ryzyko kredytowe kontrahenta zawartej w krótkoterminowych
stopach procentowych, która była jednak trzy–
cztery razy niższa niż na rynku dolara amerykańskiego i euro. Nie można wykluczyć, że wzajemna ocena ryzyka kredytowego banków pozostaje
pod wpływem ich udziału w międzynarodowych
grupach bankowych. Może to wpływać na zdolność tych banków do pozyskania środków, bądź
na ich koszt. Już obecnie pozyskanie środków
może łączyć się z koniecznością zapłaty znacznej
premii ponad stawki WIBOR. Również płynność
rynków obligacji i akcji wykazuje tendencję spadkową.
Wzrost kosztu pozyskania pieniądza rynkowego i spadek jego dostępności przyczynia się do
zwiększenia zakresu konkurencji na rynku krajowym o depozyty podmiotów niefinansowych,
co sprawia, że ich oprocentowanie w analizowanym okresie istotnie wzrosło. Czynnik ten może
prowadzić do obniżenia marży odsetkowej netto uzyskiwanej przez banki lub do wzrostu marż
kredytowych banków. Ogranicza to skłonność
banków do powiększania akcji kredytowej, co
może wpływać na wzrost gospodarczy w kraju.
Czynnikiem ograniczającym to zagrożenie jest
wyższy niż w krajach bardziej rozwiniętych stopień wykorzystania środków własnych przedsiębiorstw jako źródła finansowania działalności.
Pogorszenie płynności rynków globalnych mo-

1

Szczegółowa analiza możliwych kanałów wpływu kryzysu na globalnym rynku finansowym na stabilność polskiego
systemu finansowy została przedstawiona w rozdziale 3.7. „Raportu o stabilności systemu finansowego – czerwiec
2008 r.”, NBP, Warszawa 2008 r.
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że negatywnie oddziaływać również na zdolność banków krajowych do zabezpieczania ryzyka rynkowego. Ponieważ banki krajowe w większości posiadają podobne co do kierunku ekspozycje na ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej (ze względu na posiadane portfele kredytów walutowych i obligacji skarbowych), ekspozycje te są domykane z kontrahentami zagranicznymi. Spadek liczby aktywnych uczestników
rynku instrumentów pochodnych oraz obniżenie
wzajemnych limitów kredytowych może utrudniać odnowienie bądź zawarcie nowych transakcji zabezpieczających, jak również zwiększać ich
koszty. Potencjalne trudności w zabezpieczaniu
pozycji walutowych przez banki są szczególnie
istotne ze względu na znaczne portfele kredytów walutowych oraz wzrost popularności tych
kredytów w analizowanym okresie. Ewentualny
brak możliwości zabezpieczenia pozycji walutowych, poza możliwością poniesienia strat z tytułu zmian kursowych, może prowadzić do wzrostu
wymogów kapitałowych oraz spadku współczynnika wypłacalności banków.
Jako ryzyko w krótkim okresie można wskazać
również możliwość znacznego pogorszenia sytuacji finansowej kolejnych podmiotów dominujących wobec krajowych banków, na skutek pogłębienia się zaburzeń na światowych rynkach finansowych, w tym kryzysu zaufania na rynkach
międzybankowych. Dla krajowych instytucji finansowych, które pozyskują znaczną część finansowania od spółek-matek, taka sytuacja mogłaby
oznaczać konieczność ograniczenia akcji kredytowej lub pozyskania refinansowania na rynku lokalnym. Pozyskanie takiego refinansowania mogłoby być trudne i kosztowne, szczególnie gdyby
doszło do dalszego obniżenia zaufania na rynku pieniężnym. Dodatkowym zagrożeniem mógłby być w takiej sytuacji brak możliwości uzyskania wsparcia płynnościowego ze spółki-matki
w ramach planu awaryjnego pozyskania płynności przez bank krajowy. Nie można wykluczyć
wystąpienia zjawiska odpływu płynności ze spółek zależnych instytucji zagranicznych do ich krajów macierzystych. Skala i prawdopodobieństwo

materializacji tego ryzyka są jednak trudne do
oceny. Ryzyko to może być ograniczone przez
działania podjęte już przez KNF oraz przez odpowiedzialne działania zarządów spółek krajowych. W średnim terminie, pogorszenie sytuacji
finansowej spółek-matek może również ograniczyć możliwości pozyskania kapitału przez ich
spółki zależne w Polsce, co ograniczyłoby ich
możliwości rozwoju.
W średnim okresie ryzyko dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest związane przede
wszystkim z utrzymującą się od kilku lat wysoką dynamiką akcji kredytowej, głównie dla gospodarstw domowych. Szybki wzrost kredytów,
któremu towarzyszyło łagodzenie polityki kredytowej banków i intensywna konkurencja pomiędzy bankami, może budzić obawy o prawidłowość wyceny ryzyka kredytowego w niektórych
bankach ze względu na bardzo niskie marże kredytowe. Uzyskiwane przez banki efektywne marże mogą w przyszłości być niższe ze względu na
wzrost kosztów finansowania. Ponadto obserwuje się ponownie znaczny wzrost dynamiki kredytów mieszkaniowych indeksowanych do walut obcych, co prowadzi do wzrostu ryzyka walutowego
podejmowanego przez kredytobiorców i zwiększa zależność ryzyka kredytowego podejmowanego przez banki od zmian kursu złotego.
W wielu krajach źródłem ryzyka jest spadek
cen na rynku nieruchomości. W Polsce, po okresie gwałtownych wzrostów cen, w ostatnich miesiącach obserwowana jest stabilizacja cen nieruchomości mieszkaniowych, bądź umiarkowane ich spadki w niektórych miastach. Tym niemniej pojawiają się coraz wyraźniejsze symptomy narastania presji na spadek cen nieruchomości mieszkaniowych. Przy stosunkowo wysokich poziomach wskaźników LtV, zwłaszcza dla
kredytów udzielonych w ostatnich dwóch latach,
może to kreować istotne ryzyko w systemie bankowym, o ile spadek cen nieruchomości wystąpiłby równolegle z pogorszeniem sytuacji finansowej
kredytobiorców.
Oczekiwane w przyszłości trudniejsze warunki
działania sprawiają, że banki powinny utrzymy-
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wać wyższy poziom bufora kapitałowego, będącego zabezpieczeniem przed wystąpieniem niekorzystnych zjawisk o nieoczekiwanie dużej skali. Średni poziom współczynnika wypłacalności
banków w Polsce jest nadal wyższy niż minimum
regulacyjne. Tym niemniej relacja dostępnego
bankom bufora kapitałowego do ryzyka obecnego w ich bilansach obniżyła się w porównaniu
z wcześniejszymi latami, co może mieć negatywne konsekwencje dla zdolności sektora bankowego do finansowania rozwoju gospodarki oraz
do zaabsorbowania ewentualnych strat. Spadek
nadwyżki kapitału banków ponad minimum regulacyjne wynika ze wzrostu akcji kredytowej,
a także, choć w mniejszym stopniu, nastąpił na
skutek uwzględnienia od stycznia 2008 r. dodatkowego wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne. Pozyskanie dodatkowego kapitału, koniecznego dla kontynuowania rozwoju działalności w średnim okresie, w obecnych warunkach

rynkowych może być coraz trudniejsze, ze względu na rosnącą awersję do ryzyka na rynkach finansowych oraz gorszą sytuację finansową niektórych inwestorów strategicznych. Jest więc pożądane, aby banki prowadziły ostrożną politykę
dywidendową i kredytową, tak, aby posiadany
przez nie bufor kapitałowy pozwolił na zaabsorbowanie niekorzystnych skutków ewentualnego
spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Przedstawione powyżej czynniki ryzyka, które
mogłyby zainicjować proces znacznego pogorszenia się stabilności systemu finansowego pozwalają ocenić, że w wyniku kryzysu na globalnych
rynkach finansowych wzrosło prawdopodobieństwo materializacji ryzyka podejmowanego przez
krajowy system finansowy, zarówno w krótkim
jak i w średnim okresie. Nie można wykluczyć,
że materializacja w znacznej skali wspomnianego
ryzyka wywarłaby negatywny wpływ na tempo
wzrostu gospodarczego Polski.

∗∗∗
Wzrost ryzyka w systemie finansowym stwarza istotne wyzwania dla instytucji publicznych działających na rzecz utrzymania stabilności systemu finansowego. Doświadczenia innych krajów wskazują
na konieczność ściślejszej koordynacji działań instytucji wchodzących w skład sieci bezpieczeństwa
finansowego. W dniu 21 grudnia 2007 roku Minister Finansów, Prezes Narodowego Banku Polskiego
i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podpisali Porozumienie w sprawie współpracy na
rzecz wspierania stabilności krajowego systemu finansowego. Na mocy Porozumienia powołano Komitet Stabilności Finansowej. Celem działania Komitetu jest zapewnienie efektywnej współpracy
na rzecz wspierania i utrzymywania stabilności krajowego systemu finansowego, w tym koordynacja
działań i wymiana informacji pomiędzy stronami Porozumienia. Komitet stanowi forum wymiany
poglądów, opinii i ocen sytuacji w sektorze finansowym oraz wspólnego podejmowania działań
ukierunkowanych na utrzymanie stabilności finansowej w kraju.
Na mocy Porozumienia w skład Komitetu wchodzą Minister Finansów, który przewodniczy pracom
Komitetu, a także Prezes Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż
raz na trzy miesiące. Poza posiedzeniami regularnymi, w sytuacji zagrożenia stabilności krajowego
systemu finansowego każdy członek Komitetu ma prawo zwołania posiedzenia w trybie pilnym. W
2008 r. Komitet Stabilności Finansowej spotykał się na pięciu regularnych posiedzeniach, dokonując
między innymi wymiany informacji i ocen dotyczących sytuacji w krajowym systemie finansowym
oraz na rynkach międzynarodowych, a także opracowując zasady współdziałania poszczególnych
instytucji na wypadek wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu finansowego.
Należy podkreślić, że strony Porozumienia zadeklarowały wolę do niezwłocznego uregulowania zasad funkcjonowania Komitetu na drodze przepisów ustawowych. Równolegle do spotkań Komitetu
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trwały prace nad projektem ustawy regulującym jego funkcjonowanie. Opracowany projekt został
przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 23 września 2008 r.
∗∗∗
W dniu 13 października 2008 r. Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski zaproponowały
dwa kompleksowe pakiety działań, które mają na celu przywrócenie zaufania i właściwego funkcjonowania rynku finansowego, a także wzmocnienia stabilności sektora bankowego oraz ochrony
depozytów osób prywatnych. Pakiety te są zgodne z konkluzjami Rady ECOFIN z 7 października
2008 r.
Pakiet regulacyjny dla stabilności finansowej
Ministerstwo Finansów ogłosiło tzw. pakiet regulacyjny. Pakiet składa się z następujących projektów ustaw:
• projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej,
• projekt ustawy zmieniającej ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
Projekt dotyczący Komitetu Stabilności Finansowej ma na celu dalsze wzmocnienie współpracy
pomiędzy Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego.
Projekt dotyczący ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ma na celu m.in. zwiększenie
poziomu ochrony depozytów z obecnej sumy 22.500 euro do 50.000 euro. Ponadto rezygnuje się z
zasady koasekuracji i depozyty mają być w pełni gwarantowane (obecnie w pełni gwarantowana jest
równowartość 1.000 euro, a środki między 1.000 a 22.500 euro gwarantowane są w 90%). Ponadto
- zgodnie z projektem - Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP i Przewodniczącego
KNF, będzie mogła w drodze rozporządzenia, czasowo określić wyższą niż określona w ustawie
górną granicę środków gwarantowanych oraz procent środków gwarantowanych, mając na uwadze
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego oraz ochronę interesu
deponentów.
Minister Finansów zapowiedział również przygotowanie projektu ustawy o wsparciu instytucji finansowych przez Skarb Państwa. Projekt ten dotyczy ewentualnego finansowego wsparcia dla instytucji
przeżywających trudności
Pakiet zaufania
Uwzględniając wpływ kryzysu finansowego na spadek zaufania pomiędzy bankami, Narodowy Bank
Polski ogłosił tzw. „Pakiet zaufania”. Działania zawarte w „Pakiecie zaufania” będą koncentrować
się na osiągnięciu trzech praktycznych celów:
1. umożliwieniu bankom pozyskiwania środków złotowych na okresy dłuższe niż jeden dzień,
2. umożliwieniu bankom pozyskiwania środków walutowych,

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.
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3. zwiększeniu możliwości pozyskiwania płynności złotowej przez banki poprzez rozszerzenie
zabezpieczeń operacji z NBP.
Cele te będą realizowane poprzez następujące działania:
1. prowadzenie zasilających operacji otwartego rynku w formie operacji repo o okresie zapadalności do 3 miesięcy,
2. wprowadzenie operacji SWAP-ów walutowych,
3. wprowadzenie depozytu walutowego jako zabezpieczenia kredytu refinansowego,
4. wprowadzenie modyfikacji w systemie operacyjnym kredytu lombardowego, obejmujące:
(a) zmniejszenie haircut’u przy określeniu wartości poziomu zabezpieczeń dla kredytu lombardowego
(b) rozszerzenie listy aktywów mogących stanowić zabezpieczenie dla kredytu lombardowego
w NBP
5. utrzymanie emisji 7-dniowych bonów pieniężnych, jako głównego instrumentu sterylizacji nadpłynności,
6. wprowadzenie - jeśli będzie taka potrzeba - większej częstotliwości operacji otwartego rynku
tak, aby móc elastycznie reagować na zmiany płynności i stabilizować stopę POLONIA wokół
stopy referencyjnej.
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Rozdział 2.

Najważniejsze uwarunkowania
działania instytucji finansowych
Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego, polska gospodarka nadal rozwijała się w
relatywnie szybkim tempie i nadal poprawiała się sytuacja na rynku pracy. Zaburzenia
na międzynarodowym rynku finansowym miały umiarkowany wpływ na rynek krajowy.
Ceny nieruchomości ulegały niewielkim wahaniom.
Głównymi czynnikami ryzyka w otoczeniu instytucji finansowych są: ewentualny silny
wpływ spowolnienia gospodarczego w strefie euro na gospodarkę Polski i przeniesienie się
zaburzeń na rynkach finansowych na rynek polski.

2.1.

Sytuacja makroekonomiczna

scenariuszu centralnym jest obecnie wyższe niż
prawdopodobieństwo wystąpienia wyższego tempa wzrostu gospodarczego.

W warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego polska gospodarka utrzymała relatywnie wysokie tempo wzrostu. Przyczynił się do
tego głównie popyt wewnętrzny, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny (zob. wykres 2.1).
Począwszy od III kwartału 2007 r. tempo wzrostu gospodarczego systematycznie obniża się i
według prognoz NBP z czerwca 2008 r. wyniesie
4,8% w 2009 r. w ujęciu rocznym2 . Wobec symptomów znacznego osłabienia wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro, prawdopodobieństwo wystąpienia niższego tempa wzrostu niż w

Wysokiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył silny wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia, które w II kwartale 2008 r. odnotowało rekordowo niskie poziomy3 . Na sytuację gospodarstw domowych korzystnie wpłynął także
dynamiczny wzrost wynagrodzeń (11,7% nominalnie za I-VIII 2008 r/r) . Na przyszłą sytuację najbardziej zamożnych gospodarstw domowych może też oddziaływać planowana obniżka
podatku od osób fizycznych w 2009 r. Obniżeniu uległy wyprzedzające wskaźniki koniunktury konsumenckiej. Badania koniunktury wskazu-

2

Szerzej nt. bieżącej sytuacji gospodarczej i przewidywań w horyzoncie do końca 2010 r. w: „Raport o inflacji.
Czerwiec 2008”, NBP.
3
W II kwartale 2008 r. stopa bezrobocia obliczana według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
prowadzonego przez GUS osiągnęła najniższy poziom od momentu rozpoczęcia badania w II kwartale 1992 r.
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ją także, że przedsiębiorstwa zamierzają ograni- rynku pracy, wpływając negatywnie na krajowy
czyć wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń.
popyt wewnętrzny.
Szybki wzrost wynagrodzeń może odbić się negatywnie na konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wyprzedza on bowiem wzrost wydajności, co skutkuje zwiększającymi się jednostkowymi kosztami pracy. Badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw wskazują ponadto na pogorszenie zarówno obecnego jak i oczekiwanego
klimatu koniunktury, zwłaszcza w sektorze eksporterów. Jest to spowodowane głównie obniżeniem opłacalności sprzedaży zagranicznej oraz
spadkiem ilości zamówień4 .
Wykres 2.1. Zdekomponowany wzrost PKB (r/r)
10%
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6%
4%
2%
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2.2.

Sytuacja na rynkach finansowych

Na międzynarodowym rynku finansowym utrzymywały się poważne zaburzenia, zapoczątkowane w sierpniu 2007 r. Prowadziły one do spadku cen ryzykownych instrumentów finansowych
oraz załamania płynności wielu segmentów rynku finansowego, w tym rynku depozytów międzybankowych w USA i strefie euro (zob. wykres 2.2). Znacznie wzrosła zmienność cen i premia za podejmowanie ryzyka inwestycyjnego.
Gwałtowne pogorszenie się płynności i wypłacalności niektórych dużych instytucji finansowych
w połowie września 2008 r. zmusiło rząd USA i
Rezerwę Federalną, jak również niektóre rządy
europejskie, do interwencji, obejmującej wsparcie instytucji finansowych środkami publicznymi.
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Wykres 2.2. Spread między oprocentowaniem trzymiesięcznych depozytów międzybankowych i transakcji OIS 3M
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Spowolnienie gospodarcze na rynkach zagranicz100
nych, w tym w krajach strefy euro będących
50
głównymi partnerami handlowymi Polski, może
mieć niekorzystny wpływ na przyszłą sytuację
0
makroekonomiczną w Polsce. Według projekcji
-50
banków centralnych strefy euro z września 2008
r. wzrost PKB dla strefy euro prognozowany jest
w przedziale 1,1%–1,7% w 2008 r. oraz 0,6%–
strefa euro
USA
Wielka Brytania
Polska
1,8% w 2009 r. wobec wzrostu o 2,6% w 2007 r.
Spowolnienie to może oddziaływać na polską gospodarkę zarówno bezpośrednio poprzez spadek Źródło: Bloomberg, Reuters.
popytu na polski eksport, jak również poprzez Wpływ wydarzeń na rynku międzynarodowym
ograniczenie inwestycji i pogorszenie sytuacji na na warunki panujące na rynku polskim pienięż4

„Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale
2008 r.”, NBP, lipiec 2008 r.
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nym był znaczny. Po wzroście niepewności w następstwie upadłości banku inwestycyjnego Lehman Brothers, transakcje na rynku międzybankowym ograniczyły się do transakcji na najkrótsze terminy, głównie overnight. Banki przestały zawierać transakcje lokat o długich terminach
zapadalności. Premia za ryzyko kredytowe kontrahenta zawarta w krótkoterminowych stopach
procentowych była jednak dużo niższa niż na
rynku dolara amerykańskiego i euro i wynosiła
około 20-30 punktów bazowych. Obroty na międzybankowym rynku pieniężnym uległy niewielkiemu ograniczeniu.

Długoterminowe stopy procentowe w Polsce zależały w dużej mierze od czynników o charakterze
krajowym, zwłaszcza od zmieniających się oczekiwań co do przyszłej inflacji i reakcji polityki
pieniężnej (zob. wykres 2.3). Na kształtowanie
się rentowności obligacji skarbowych miały również wpływ zaburzenia na rynkach finansowych.
Wskazuje na to wzrost premii za ryzyko kredytowe związane z posiadaniem polskich euroobligacji oraz ujemny spread między kwotowaniami
transakcji IRS5 i obligacji. Może to świadczyć o
obniżającej się skłonności inwestorów do utrzymywania w swoich portfelach polskich obligacji.
Inwestorzy zagraniczni ograniczyli swoje zaangażowanie na tym rynku (w stosunku do kwietnia br. – o około 10%). Skala oddziaływania tego
zjawiska na rentowność obligacji w Polsce była
podobna jak w innych krajach regionu. Jednocześnie obniżyły się obroty na rynku obligacji,
co może wynikać z dążenia banków do utrzymywania stabilnych portfeli płynnych aktywów.

%

Agresywna cenowa konkurencja niektórych banków o depozyty detaliczne i informacje od uczestników rynku świadczą o tym, że część banków
pożycza środki na rynku międzybankowym ze
znacznie większą premią za ryzyko niż wynikałoby to ze stawek WIBOR. Obawy o zdolność
kontrahentów do spłaty zobowiązań mogą niekorzystnie wpływać na sytuację na krajowym
rynku międzybankowym, prowadząc do wzro- Wykres 2.4. Zmienność kursu złotego
stu kosztu finansowania niektórych banków oraz
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Do lipca 2008 r. na rynku walutowym utrzymywał się trend aprecjacyjny złotego. Od tego
czasu kurs walutowy osłabił się i wzrosła jego
zmienność. Podobnie zachowują się kursy walut pozostałych krajów regionu. Wzrost zmien-

5

Dostępne kwotowania transakcji IRS dotyczą transakcji zawieranych między bankami o ratingu AA (przede wszystkim bankami aktywnymi na rynku londyńskim), zgodnie z konwencją rynkową.
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ności implikowanej w sierpniu i wrześniu 2008
r. (zob. wykres 2.4) może świadczyć o rosnącym
ryzyku odwrócenia się trendu na rynku złotego.
Wskazuje na to wzrost zmienności implikowanej
w dłuższym horyzoncie czasowym, co nie miało
miejsca w trakcie przejściowych korekt w okresie
utrzymywania się trendu aprecjacyjnego.
Wykres 2.5. Wybrane indeksy cen akcji
140
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do sytuacji na międzynarodowym rynku finansowym. W szczególności, gdyby dalej malała skłonność uczestników tego rynku do inwestowania w
aktywa z gospodarek klasyfikowanych jako rynki
wschodzące, mogłoby dojść do deprecjacji złotego, wzrostu krajowych stóp procentowych i dalszego spadku cen akcji. Podobne skutki mogłoby
mieć niespodziewane pogorszenie się sytuacji na
rynkach wschodzących, zwłaszcza tych, na których inwestują te same podmioty, co na rynku polskim. Ponadto utrzymywanie się poważnych napięć na rynkach pieniężnych krajów rozwiniętych może doprowadzić do dalszego wzrostu kosztów i ograniczenia wielkości finansowania
pozyskiwanego na rynkach zagranicznych przez
banki krajowe – również finansowania pozyskiwanego za pośrednictwem spółek-matek.
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Ceny akcji znajdowały się pod silnym wpływem
wydarzeń na międzynarodowym rynku finansowym. Mimo tego, że nie zaobserwowano silnego
odpływu inwestorów zagranicznych z tego rynku, zmiany indeksów cen akcji notowanych na
GPW były silnie dodatnio skorelowane ze zmianami indeksów cen akcji w USA i Europie. Spadki cen akcji były związane również z trwającym
od początku 2008 r. procesem wycofywania środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych
przez gospodarstwa domowe. Ceny akcji małych
i średnich spółek spadały mocniej niż ceny akcji
największych firm (zob. wykres 2.5). Skala spadku cen akcji w Polsce była zbliżony do spadku
odnotowanego na giełdach regionu, oraz większa
od średniej dla rynków rozwiniętych.

2.3.

Rynek mieszkaniowy

Od początku 2008 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych stabilizują się lub spadają – w zależności od miejscowości (zob. wykres 2.6 i 2.7).
Po okresie silnych wzrostów cen, kiedy rosła
wartość większości dostępnych na rynku lokali,
w 2008 r. następuje zróżnicowanie cen ze względu na standard i lokalizację. Najsilniejsze dostosowania cenowe występują głównie w tych miastach, gdzie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wzrosty cen były bardzo wysokie lub osiągnięty poziom cen nieruchomości w relacji do przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego był
najwyższy.

Dostosowania cen mają miejsce zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Na zahamowanie
wzrostu cen na rynku pierwotnym, oprócz niskiej
dostępności kredytowej mieszkań, wpływ mógł
mieć również dalszy wzrost podaży w głównych
aglomeracjach miejskich. W ciągu ośmiu miesięcy oddano ponad 92 tys. nowych lokali, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z analogicznym
okresem 2007 r. Pulę nowych mieszkań zwiększają lokale oddane do użytku w latach 2006-2007,
Źródłem poważnego ryzyka dla krajowego ryn- a dotychczas nie zamieszkałe. Część z tych lokaku finansowego pozostaje niepewność odnośnie li mogła być nabyta w celu inwestycyjnym i z
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tego względu ten segment rynku może być źró- latywnie wysokim poziomie przyrosty kwot kredłem dodatkowej podaży, jeśli utrzymałaby się dytów mieszkaniowych (zob. rozdział 3.2) oraz
tendencja spadku cen.
zmniejszająca się różnica miedzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi.
Wykres 2.6. Roczna zmiana cen mieszkań w największych miastach – rynek pierwotny
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Mimo wzrostu ilości oddawanych i budowanych
mieszkań, dane GUS w dalszym ciągu wskazują, że liczba gospodarstw domowych przewyższa liczbę istniejących mieszkań6 W warunkach
wzrostu realnych płac deficyt ten może być fundamentalnym czynnikiem mogącym ograniczać
znaczny spadek cen nieruchomości w dłuższym
okresie w skali całego kraju. W krótkim okresie,
z uwagi na spodziewane wyhamowanie wzrostu
gospodarczego oraz zaostrzenie polityki kredytowej banków, można ocenić że istotnie wzrosło
prawdopodobieństwo spadku cen nieruchomości
mieszkaniowych.

Warszawa

2.4.

Źródło: NBP na podstawie PontInfo.
Wykres 2.7. Roczna zmiana cen mieszkań w największych miastach – rynek wtórny

Rynek powierzchni biurowej

Na rynku nieruchomości komercyjnych utrzymuje się w 2008 r. wysoki popyt na powierzchnię biurową. Wysokie stawki czynszu w ścisłym
centrum stolicy spowodowały, że największy popyt dotyczący powierzchni biurowej występuje
na obrzeżach Warszawy. Poza ścisłym centrum
stolicy znajduje się również większość budowanej obecnie powierzchni biurowej.
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W ciągu pierwszego półrocza w Warszawie oddano7 kilka nowych biurowców o łącznej powierzchni 141 tys. m2 . Mimo tego, nadal spada wskaźnik wolnych powierzchni, który w Warszawie nie
Wrocław
Łódź
Kraków
Warszawa
przekracza poziomu 3%8 . Można się spodziewać,
Gdańsk
Gdynia
Poznań
że w Warszawie wskaźnik ten pozostanie na niŹródło: NBP na podstawie PontInfo.
skim poziomie, ponieważ większość budowanych
Obserwowana korekta cen na rynku nieruchomo- projektów znalazło już najemców (na podstawie
ści spowodowała ożywienie na rynku wtórnym. umów pre-lease). Wskazuje to, że stawki najmu
Świadczyć o tym mogą utrzymujące się na re- mogą pozostać nadal wysokie.
6-2008

2-2008

10-2007

6-2007

2-2007

10-2006

6-2006

2-2006

10-2005

6-2005

-10%

6

W 2006 r. relacja liczby mieszkań do szacowanej liczby gospodarstw domowych wynosiła 92%. Źródło: opracowania
GUS „Miasta w liczbach 2005-2006” oraz „Prognoza gospodarstw domowych na lata 2003-2030”.
7
Źródło: „Rynek powierzchni biurowych w Polsce - I połowa 2008”, Colliers International Poland.
8
Źródło: jw.
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Rozdział 3.

Stabilność sektora bankowego
Sytuacja sektora bankowego w I półroczu 2008 r. była dobra. Skala działalności i wyniki
finansowe rosły w szybkim tempie. Poprawiła się również bieżąca jakość portfela kredytowego. Po początkowym obniżeniu wypłacalności sektora w styczniu 2008 r. w wyniku
wprowadzenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, przeciętne wskaźniki
wypłacalności ustabilizowały się na poziomie niższym niż w 2007 r. Dalsza ekspansja
banków wymagać będzie podniesienia kapitału.
Perspektywy na najbliższy okres są mniej korzystne niż przy ostatniej edycji Raportu. Pojawiły się symptomy, ciągle jeszcze nieznaczne, narastającej presji z tytułu
kosztów ryzyka kredytowego. Wzrosła również niepewność odnośnie perspektyw wpływu
zaburzeń w gospodarce światowej na sytuację gospodarczą Polski i sytuację kredytobiorców. Ewentualne większy wpływ kryzysu niż uwzględniany w obecnych prognozach może
negatywnie wpłynąć na wyniki banków poprzez koszt tworzenia rezerw z tytułu trwałej
utraty wartości aktywów.
W krótkim okresie najważniejszymi wyzwaniami dla banków, których waga rośnie
szczególnie w warunkach zmniejszonego zaufania na rynkach globalnych, są: finansowanie
działalności oraz zabezpieczanie otwartych pozycji walutowych w bilansach operacjami z
nierezydentami. Podobnie jak w 2007 r., w bankach rośnie rola środków pozyskiwanych
z rynku finansowego, co w warunkach obniżonego zaufania na rynkach pociąga za sobą
wyższe koszty i ryzyko braku odnowienia kontraktu. Wzrasta również presja na wyniki finansowe banków na skutek konkurencji o bardziej stabilne źródła finansowania,
tj. depozyty gospodarstw domowych.
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3.1.

Wyniki finansowe banków

Nominalne wyniki finansowe sektora bankowego po raz kolejny osiągnęły rekordową
wartość, ale ich dynamika nieznacznie osłabła, co znalazło odzwierciedlenie w stabilizacji wskaźników zyskowności. Zwracają uwagę rosnące odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów, które w połączeniu ze zwiększającymi się kosztami pozyskiwania finansowania mogą w przyszłości ograniczyć możliwości osiągania równie dobrych zysków jak w
ostatnich dwóch latach.
W pierwszej połowie 2008 r. polski sektor bankowy osiągnął znacznie lepsze wyniki finansowe
niż w odpowiednim okresie poprzedniego roku
(zob. tabela 3.1). Dynamika wyniku netto była
jednak niższa9 , szczególnie w I kwartale 2008 r.,
co spowodowało zahamowanie poprawy wskaźników zyskowności (zob. tabela 3.3).

wzrostu kosztów odsetkowych, związanego z nasilającą się konkurencją o depozyty sektora niefinansowego i rosnącym udziałem zobowiązań wobec sektora finansowego w finansowaniu akcji
kredytowej. W ujęciu kwotowym przychody odsetkowe wzrosły bardziej niż koszty, a w ujęciu
procentowym bardziej niż aktywa. Za część tego wzrostu odpowiadają przychody odsetkowe z
papierów wartościowych – w pierwszej połowie
2008 r. banki odbudowały portfele dłużnych papierów wartościowych zmniejszane w roku 2007
(zob. tabela 3.6).
Drugim co do ważności źródłem wyniku z działalności bankowej pozostawał wynik z tytułu
prowizji. Dotychczasowy szybki wzrost tej pozycji silnie wyhamował. Można przypuszczać,
że było to rezultatem spadku przychodów banków z pośrednictwa przy dystrybucji jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zob. rozdział 4).
Wykres 3.1. Zysk z aktywów
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0,5%
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0,0%
12-2005

Zmniejszyła się liczba banków komercyjnych,
które odnotowały stratę netto (z 14 do 11),
i ich udział w aktywach banków komercyjnych
(z 2,5% do 1,9%). Wynika to przede wszystkim z
osiągnięcia po raz pierwszy zysku przez niektóre
oddziały instytucji kredytowych o krótkiej historii działalności w Polsce. Można zatem wnioskować, że zakończyły one etap organizacji działalności i uzyskały „sprawność operacyjną”.

2,5%

6-2005

Z dekompozycji wskaźnika ROE (zob. tabela 3.2)
wynika, że na rentowność kapitałów własnych
negatywnie wpływał spadek rentowności aktywów przychodowych. Banki były jednak w stanie
uzyskać wysoki zwrot z kapitału dzięki wzrostowi
dźwigni finansowej, czyli relacji aktywów do funduszy podstawowych (zob. rozdział 3.6). Zmalało także obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym, a udział aktywów przychodowych w aktywach nieznacznie się zwiększył.

Odstęp międzykwartylowy
Średnia
Mediana

Uwaga: dane annualizowane.
Wykresy rozproszenia w rozdziale 3 dotyczą banków
komercyjnych. Na koniec sierpnia 2008 r. aktywa banków komercyjnych stanowiły około 94% aktywów całego sektora bankowego.
W strukturze wyniku z działalności bankowej Źródło: NBP.

wzrosło znaczenie wyniku z tytułu odsetek. Stało się tak mimo dynamicznego (o ponad 50%) Warto podkreślić, że żadna z pozycji wyniko9

O ile nie zaznaczono inaczej, porównywane jest I półrocze 2008 r. z I półroczem 2007 r.
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wych rachunku zysków i strat nie była ujemna, mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Jest to związane ze stosunkowo małą skalą działalności inwestycyjnej polskich banków10
i koncentrowaniem się przede wszystkim na tradycyjnych operacjach depozytowo-kredytowych.
Niewykluczone jednak, że ewentualne upadłości
dużych banków globalnych, z którymi banki krajowe zawierały transakcje zabezpieczające pozycje w instrumentach na stałą stopę procentową
lub inne otwarte pozycje w instrumentach finansowych (w tym opcje związane ze strukturyzowanymi produktami depozytowym oferowanymi
od jakiegoś czasu przez część banków) odbiją się
negatywnie na wynikach finansowych ze względu na koszty związane z koniecznością odnowienia transakcji zabezpieczających w występujących obecnie trudnych warunkach rynkowych.

W rozdysponowaniu wyniku z działalności bankowej zwraca uwagę podwojenie odpisów netto
na kredyty zagrożone (zob. rozdział 3.2). W dalszym ciągu poprawiała się natomiast przeciętna
efektywność operacyjna sektora mierzona relacją
kosztów operacyjnych do aktywów. Utrzymuje
się tendencja poprawy efektywności operacyjnej
w największych bankach11 . Poprawa następuje,
mimo narastającej presji płacowej i konkurencji
o pracowników między bankami, a także dynamicznego rozwoju sieci placówek bankowych.
Ewentualne dalsze wzrosty odpisów z tytułu
utraty wartości aktywów, w połączeniu ze wzrostem presji na koszty finansowania działalności, mogą uniemożliwić utrzymanie w kolejnych
kwartałach obecnej dynamiki wyniku finansowego i obniżyć zwrot z kapitału.

Tabela 3.1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat sektora bankowego

Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji
Przychody z udziałów i akcji
Wynik operacji finansowych
Wynik z pozycji wymiany
Wynik działalności bankowej
Koszty działania banku
Amortyzacja
Różnica wartości rezerw i aktualizacji
- w tym: odpisy netto na kredyty zagrożone
Zysk brutto
Zysk netto

I półrocze 2007
(w mld zł)
19,88
8,47
11,41
5,30
0,90
0,83
1,89
20,34
10,10
1,11
0,76
0,48
8,75
7,17

I półrocze 2008
(w mld zł)
27,35
13,06
14,29
5,62
1,13
0,55
2,58
24,17
11,71
1,12
1,47
1,04
10,38
8,64

Zmiana
2007 (w %)
18,27
23,55
14,64
21,97
-9,41
211,38
6,37
17,28
11,97
0,17
-8,22
-40,01
26,56
23,63

Zmiana
2008 (w %)
37,60
54,23
25,26
6,09
25,18
-32,07
36,23
18,85
15,90
1,60
92,28
116,27
18,60
20,48

Źródło: NBP.

10
Udział papierów wyemitowanych przez podmioty niepubliczne w sumie aktywów sektora bankowego wyniósł na
koniec sierpnia 2008 r. 1,42%, z czego na papiery wyemitowane przez nierezydentów przypadało 0,26% (rok wcześniej
odpowiednio 1,56% i 0,44%).
11
Mediana wskaźnika koszty/dochody była wyższa od jego średniej o około 8 punktów procentowych, w porównaniu
z około 11 punktami rok wcześniej
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Tabela 3.2. Składniki dekompozycji wskaźnika ROE sektora bankowego

ROE
(wynik netto)
I półrocze
I półrocze
Dynamika
Dynamika

2007
2008
2007
2008

22,90%
22,94%
1,0507
1,0014

=

ROEA1
(brutto)
2,35%
2,20%
1,0618
0,9365

*

aktywa
przychodowe
do aktywów
93,50%
93,98%
1,0074
1,0051

*

aktywa do
funduszy
podstawowych
12,86
13,44
1,0159
1,0451

*

zysk netto
do zysku brutto
81,17%
82,63%
0,9669
1,0180

1

Zwrot z aktywów przychodowych.
Uwagi: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
Tabela 3.3. Wybrane wskaźniki operacyjne sektora bankowego

Procent przeciętnych aktywów

Wynik odsetkowy
Wynik nieodsetkowy
Koszty operacyjne1
Różnica wartości rezerw i aktualizacji
w tym: odpisy netto na kredyty zagrożone
Podatek dochodowy
Zysk brutto
Zysk netto
Zysk brutto do kapitałów (ROE)2
Zysk netto do kapitałów (ROE)2

I półrocze
2007
1,62 (3,27)
1,27 (2,36)
1,59 (3,29)
0,11 (0,24)
0,07 (0,13)
0,22 (0,41)
1,24 (2,19)
1,02 (1,78)
16,49 (28,22)
13,51 (22,90)

I półrocze
2008
1,71 (3,21)
1,18 (2,07)
1,53 (3,07)
0,17 (0,29)
0,12 (0,20)
0,21 (0,36)
1,24 (2,06)
1,03 (1,71)
17,33 (27,76)
14,42 (22,94)

Procent wyniku z działalności
I półrocze
2007
56,11
43,89
55,12
3,76
2,37
7,79
43,04
35,24
-

I półrocze
2008
59,14
40,86
53,09
5,97
4,20
7,22
42,96
35,74
-

1

Koszty operacyjne = koszty działania banku + odpisy amortyzacyjne.
W % funduszy podstawowych.
Uwaga: w nawiasach dane annualizowane.
Źródło: NBP.
2
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Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla gospodarstw domowych
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3.2.1.

Wykres 3.2. Przyrosty kredytów mieszkaniowych i
konsumpcyjnych gospodarstw domowych (r/r)

12-2005

W analizowanym okresie nieznacznie poprawiła się jakość portfela kredytowego. Jednocześnie utrwalił się trend wzrostu kwot
kredytów zagrożonych. Ponownie zwiększyło się zainteresowanie walutowymi kredytami mieszkaniowymi gospodarstw domowych,
powodując wzrost wrażliwości kredytobiorców na zmianę sytuacji na rynkach finansowych, jak również wzrost wyzwań dla banków z tytułu zabezpieczania pozycji bilansowych w walutach obcych w warunkach
zmniejszonego zaufania na rynkach globalnych. Niepewność odnośnie do wpływu zaburzeń w gospodarce światowej na sytuację
gospodarczą w Polsce powoduje, że średnioterminowe perspektywy spłacalności kredytów są gorsze niż przy ostatniej edycji Raportu.

Kredyty konsumpcyjne charakteryzowały się
gorszą jakością niż kredyty mieszkaniowe
(zob. wykres 3.4). Dotyczy to również szczególnego rodzaju kredytów konsumpcyjnych, tj. kredytów z tytułu kart kredytowych. Zarówno wykorzystanie kredytu, jak i kwoty kredytów zagrożonych szybko się zwiększały. Na podstawie
dostępnych danych nie jest jednak możliwe zweryfikowanie pojawiającej się w mediach hipotezy
o spłacaniu kredytów mieszkaniowych kredytem
z kart kredytowych przez część kredytobiorców
w trudniejszej sytuacji finansowej.

6-2005

Ryzyko kredytowe

mld zł

3.2.

Kredyty dla gospodarstw domowych nadal rosły w szybkim, choć malejącym tempie. PrzyMieszkaniowe
Konsumpcyjne
rosty nominalne wartości kredytów wskazują
na niesłabnące zainteresowanie gospodarstw do- Źródło: NBP.
mowych kredytami mieszkaniowymi oraz coraz Wykres 3.3. Półroczne zmiany kwot kredytów zawiększe - kredytami konsumpcyjnymi. W ciągu grożonych - osoby prywatne
ostatniego półtora roku wartość przyrostu kre1,0
dytów konsumpcyjnych (r/r) wzrosła dwukrotnie. (zob. wykres 3.2).
0,8
0,6
mld zł .
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Wskaźniki kredytów zagrożonych kontynuowały tendencję spadkową. Poprawa ta była jedynie nieznaczna i wynikała z powodów statystycznych, tj. wzrostu wartości portfela kredytów. Kwota kredytów zagrożonych zwiększała
się, co było szczególnie widoczne w przypadku
kredytów dla osób prywatnych. Półroczne przyrosty zagrożonych kredytów złotowych były coraz wyższe począwszy od połowy 2007 r., a tendencja nasiliła się w I półroczu 2008 r. (zob. wykres 3.3).

Walutowe

Źródło: NBP.
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Tabela 3.4. Wskaźniki kredytów zagrożonych

Sektor niefinansowy
1. Przedsiębiorstwa, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe
2. Gospodarstwa domowe, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe
2.1. Osoby prywatne, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe

2006
7,4
9,7
10,2
7,7
5,6
7,4
1,7
4,6
6,6
1,3

2007
5,2
6,8
7,5
4,6
4,2
5,3
1,0
3,5
4,8
0,9

6-2008
4,8
6,3
6,8
4,1
3,8
5,2
0,8
3,4
4,9
0,7

Uwaga: dane dotyczą rezydentów. Prawidłowa interpretacja wskaźników kredytów zagrożonych jest utrudniona ze względu na „zaleganie” w bilansach kredytów z kategorii stracone od dawna uznanych za nieodzyskiwalne i pokrytych rezerwami. Kwestie te były szczegółowo omawiane w poprzednich edycjach Raportu.
Wskaźnik kredytów zagrożonych, uwzględniający kwotę rezerw celowych na kredyty z kategorii stracone
(lub rezerw z tytułu trwałej utraty wartości – w bankach stosujących MSSF), wynosił na koniec czerwca
2008 r. około 2% (kwotę rezerw odjęto od licznika i mianownika wskaźnika, co można interpretować jako
spisanie kredytów w tej wysokości z aktywów i przeniesienie do ewidencji pozabilansowej lub ich sprzedaż
do tzw. specjalistycznych funduszy sekurytyzacyjnych zlecających ich odzyskanie firmom windykacyjnym).
Źródło: NBP.
Wykres 3.4. Wskaźniki kredytów zagrożonych w podziale na kredyty konsumpcyjne (lewy panel) i mieszkaniowe (prawy panel)
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Źródło: NBP.

W 2008 r. większość banków łagodziło politykę
kredytową odnośnie do kredytów konsumpcyjnych i nie zmieniało łagodnego nastawienia w polityce odnośnie do kredytów mieszkaniowych. Ze
względu na pogarszające się perspektywy wzro-
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stu gospodarczego może to budzić obawy o prawidłowość wyceny ryzyka kredytowego w części
banków.
Na skutek rosnącego zadłużenia sektora gospodarstw domowych zwiększa się przeciętne obcią-
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żenie dochodów do dyspozycji kredytami. W skali makroekonomicznej obciążenie sektora nie jest
jednak wysokie w porównaniu z krajami strefy
euro: na koniec czerwca 2008 r. wartość kredytów
mieszkaniowych wynosiła około 11,2%, a konsumpcyjnych 9,7% PKB (rok wcześniej 8,6% i
8,0%).
Wykres 3.5. Struktura kredytów mieszkaniowych
35%
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II kwartału 2008 r. typowy kredytobiorca, będący klientem jednego z ankietowanych banków,
dysponował dużą zdolnością do absorpcji szoków
skutkujących wzrostem raty kredytu mieszkaniowego. Można wyróżnić jednak grupę kilku dużych banków (o łącznym udziale w aktywach sektora bankowego wynoszącym około 30%), których klienci dysponowaliby znacznie niższymi
niż przeciętne buforami dochodowymi. Można
przypuszczać, że przeciętne bufory dochodowe
klientów małych banków nieobjętych ankietą do
przewodniczących komitetów kredytowych, które w szybkim tempie zwiększały akcję kredytową, również nie były wysokie.
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Wykres 3.6. Średnie kwoty kredytów mieszkaniowych według grup dochodowych kredytobiorców
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Dane ankietowe wskazują, że na zmieniającą
się sytuację na rynkach finansowych od jesieni
2007 r. banki odpowiedziały w zróżnicowany sposób. Część banków stosujących dotąd łagodną
politykę kredytową wyraźnie ją zaostrzyło (obecnie średnie obciążenia spłatą kredytu klientów
tych banków są niższe), część banków nadal jednak akceptuje wysokie lub - rzadziej - coraz wyższe obciążenia dochodów spłatą. Szacunkowe obciążenie dochodu netto gospodarstw domowych
spłatą kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w
I połowie 2008 r. nie przekraczało 22% – w momencie zaciągnięcia kredytu (kredytu zaciągniętego w 2007 r. – 25%, a w II połowie 2006 r.
– 21%12 ). Wartości te oznaczają, że na koniec

150 000
100 000
50 000
>=5

0
<4,5)

Uwaga: dane dotyczą kredytów udzielonych gospodarstwom domowym w danym roku (w 2008 r. - w ciągu siedmiu miesięcy).
Źródło: BIK.

200 000

<3,4)

2008

<2,3)

2007

<1,2)

2006

<1

2005

dochody kredytobiorcy (w tys.)
2005

2006

2007

2008

Uwaga: zob. wykres 3.5.
Źródło: BIK.

Mimo bezpiecznego poziomu przeciętnych obciążeń spłatą, istnieje liczna grupa gospodarstw domowych o wysokiej wrażliwości na zmiany stóp
procentowych i kursu walutowego. Dane jednostkowe wskazują, że w grupie kredytobiorców o
najniższych dochodach zwiększyło się obciążenie kwotą kredytów mieszkaniowych (zob. wykres 3.7). Za korzystne w tej sytuacji należy
uznać, że wzrost udziału kredytobiorców o naj-

12

Obecne obciążenia mogą się różnic ze względu na wzrost wynagrodzeń, podwyżki stóp procentowych i zmiany
kursu walutowego.
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niższych dochodach w strukturze kredytobiorców był stosunkowo niewielki w 2008 r. (zob. wykres 3.5). Uwagę zwraca jednak wzrost kwot
przeciętnych kredytów udzielonych kredytobiorcom o dochodach do 1 tys. zł i od 1 do 2 tys. zł
(wzrost odpowiednio o około 15% i 10% w ciągu
siedmiu miesięcy 2008 r.) (zob. wykres 3.6). Dane te wskazują, że część banków kontynuuje bardzo łagodną politykę kredytową, co może mieć
negatywne konsekwencje w przyszłości dla jakości kredytów.

ność regulacji wprowadzających dyrektywę CRD
w Polsce sprawia, że banki zobowiązane są utrzymywać wyższy bufor kapitałowy na pokrycie
tzw. strat nieoczekiwanych dla kredytów walutowych oraz kredytów o wysokich wskaźnikach
LtV13 . Nie wiadomo jednak, czy bufor ten byłby
wystarczająco wysoki dla zaabsorbowania strat
banków w przypadku jednoczesnego pogorszenia
koniunktury (powodującego konieczność egzekucji należności mieszkaniowych zabezpieczonych
hipotecznie) i ewentualnych spadków cen na rynku nieruchomości.

Wykres 3.7. Obciążenie dochodów kredytobiorców
Kredyty walutowe, stanowiące znaczną część
kwotą kredytów mieszkaniowych
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W 2008 r. zmniejszył się średni wskaźnik wartości kredytu do ceny nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie (LtV) w grupie ankietowanych banków. Wypowiedzi uczestników rynku
wskazują jednak, że średnie kwoty kredytów nadal są wysokie w porównaniu z ceną mieszkania:
około połowy udzielanych kredytów ma wskaźniki LtV powyżej 80%. Względna restrykcyj-

portfela kredytów mieszkaniowych, tradycyjnie
charakteryzowały się wyższą jakością niż kredyty udzielone w złotych. Wysoki przyrost kredytów walutowych, który dodatkowo przyspieszył
w 2008 r., po części tłumaczy utrzymywanie się
spadkowej tendencji wartości wskaźników jakości kredytów. Uwagę zwraca jednak, że odmiennie niż w przypadku kredytów złotowych, kwoty
kredytów walutowych zagrożonych (tj. o opóźnieniach powyżej trzech miesięcy) oraz kredytów
walutowych o najkrótszych opóźnieniach w spłacie (tzw. kredytów pod obserwacją) cały czas się
zmniejszają. Dane ankietowe wskazują, że najważniejsze znaczenie dla kształtowania się jakości portfela walutowego odgrywa niższe obciążenie ratami spłat. Poprawie jakości kredytów walutowych sprzyjały również dotychczasowe trendy na rynku walutowym.
Zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów będzie zależała przede wszystkim od sytuacji kredytobiorców i kształtowania się ceny kredytów
i kursu walutowego. Badania koniunktury wskazują na ograniczanie tempa wzrostu płac i zatrudnienia, a wysoka inflacja i oczekiwana wysoka zmienność kursu walutowego nie pozwalają

13

W metodzie standardowej wyznaczania wymogów kapitałowych (w 2008 r. stosowanej przez wszystkie banki działające w Polsce) waga ryzyka dla kredytów efektywnie zabezpieczonych nieruchomością wynosi 35% – dla kredytów
złotowych i 75% – dla kredytów udzielonych w walucie innej niż przychody kredytobiorcy; podwyższona waga ryzyka
dla kredytów walutowych jest wykorzystaniem tzw. opcji narodowej. Kredytowi lub części kredytu niezabezpieczonej
efektywnie przypisuje się wagę 100%. Kredyt uważany jest za zabezpieczony efektywnie, gdy wartość LtV nie przekracza 50/60% (w zależności od metody wyceny nieruchomości). Zob. Uchwała nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r.,
załącznik 4. Dla porównania warunkiem uznania kredytu za zabezpieczony efektywnie w Wielkiej Brytanii jest LtV
nie wyższe niż 80%, w Irlandii – niż 75%, w Hiszpanii – niż 80%, we Włoszech – niż 80%.
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oczekiwać obniżenia obciążeń dochodów kredytobiorców ratami kredytów. Z tego względu można spodziewać stopniowego wzrostu kwot kredytów zagrożonych i w konsekwencji pogarszania
się jakości kredytów. Łagodzenie przez dłuższy
czas polityki kredytowej odnośnie do kredytów
konsumpcyjnych wskazuje, że w pierwszej kolejności może to dotyczyć tej grupy kredytów.

nową spłatą zobowiązań kredytowych. Jednak
część przedsiębiorstw zgłasza pogarszającą się
terminowość realizacji zobowiązań handlowych.
Wykres 3.8. Przyrosty kredytów i depozytów
przedsiębiorstw (r/r)
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W 2008 r. utrzymuje się wysoki popyt na kre10
dyty ze strony sektora przedsiębiorstw. W cią5
gu ośmiu miesięcy 2008 r. sektor przedsiębiorstw
0
zwiększył zadłużenie wobec polskiego sektora
bankowego o 19%14 . Dalszemu obniżeniu ulega natomiast dynamika depozytów od przedsięKredyty
Depozyty
biorstw – w sierpniu 2008 r. wynosiła około 6%15 .
Zmniejszyły się przyrosty zarówno depozytów Źródło: NBP.
terminowych, jak i przyrosty wartości środków Utrzymujący się silny przyrost kredytów dla
na rachunkach bieżących.
sektora przedsiębiorstw nie powoduje większych
Obniżająca się dynamika depozytów może wska- zmian w relacji wielkości zobowiązań do aktyzywać na pogorszenie sytuacji płynnościowej wów przedsiębiorstw. Na niezmienionym pozioprzedsiębiorstw. Wskaźniki płynności I i II mie (w porównaniu z końcem 2007 r.) pozostastopnia spadły o odpowiednio 3,2 pkt proc. i ją: wskaźnik obciążenia kredytami oraz wskaź4,1 pkt proc. w stosunku do wartości maksy- nik obciążenia długiem. Brak zmian w warmalnych zanotowanych w końcu 2006 r. Poziomy tościach tych wskaźników wynika z wysokiego
tych wskaźników pozostają jednak w okolicach poziomu nakładów inwestycyjnych przekładająhistorycznych wartości maksymalnych, co jest cych się na wzrost aktywów trwałych i wzrost
wynikiem znacznego i systematycznego ich wzro- sumy bilansowej.
Stopniowemu zwiększeniu ulega natomiast
wzrost obciążenia wyniku operacyjnego odsetkami. Wzrost wartości wskaźnika spowodowany
jest przez szybszy przyrost kosztów odsetkowych
w porównaniu z wynikiem z działalności operacyjnej. Rosnące zadłużenie i zwiększający się
koszt kredytu częściowo tłumaczą te zmiany.

Na nieznaczne pogorszenie sytuacji płatniczej przedsiębiorstw wskazują również badania koniunktury NBP16 . Z badań tych wynika, że odsetek przedsiębiorstw terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec banków, utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie, ale już od kilku kwartałów nie ro- W ostatnim półroczu nieznacznemu obniżeniu
śnie. Obecnie ponad 95% badanych przedsię- uległy wskaźniki rentowności brutto. Mimo obbiorstw informuje o braku problemów z termi- niżenia wskaźnika rentowności obrotu brutto
14

Dane skorygowane o różnice kursowe.
jw.
16
„Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale
2008 r.”, NBP, lipiec 2008 r.
15
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w niektórych branżach, średni poziom rentow- całą produkcję na rynki zagraniczne. Oczekiwaności przedsiębiorstw utrzymuje się nadal na hi- ne zmniejszenie produkcji widoczne jest również
storycznie wysokim poziomie.
w prognozach zatrudnienia. Wskaźnik prognoz
zatrudnienia drugi kwartał z rzędu obniża swoją
Wykres 3.9. Obciążenie wyniku operacyjnego od- wartość.
setkami (3–okresowa średnia krocząca)
Wykres 3.10.
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Mimo wzrostu obciążeń odsetkowych, spadku
wskaźników płynności oraz spadku rentowności,
nie pogorszyła się jakość portfela kredytowego od
przedsiębiorstw. W porównaniu z końcem 2007 r.
przeciętne wskaźniki jakości portfela kredytowego od przedsiębiorstw poprawiały się (zob. wykres 3.10) i jedynie w niektórych branżach zanotowano ich nieznaczne pogorszenie (rybołówstwo, transport i łączność). W czerwcu 2008 r.
zanotowano jednak wzrost kwoty należności zagrożonych – po raz pierwszy od końca 2003 r.
(wzrost w II kwartale 2008 r. o około 3,9%).
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Z ankiety NBP kierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych wynika, że banki zaostrzają politykę kredytową wobec dużych
przedsiębiorstw. W segmencie małych i średnich
przedsiębiorstw 1/3 banków (ważonych kredytami) planuje złagodzenie polityki kredytowej.
Z zestawienia oczekiwań i ich realizacji wynika jednak, że deklaracje banków dotyczące łagodzenia polityki kredytowej wobec małych i
średnich przedsiębiorstw często nie są wprowadzane w życie19 . Zaostrzenie polityki kredytowej polega m.in. na podwyższeniu marż kredytowych. Głównym powodem zaostrzenia polityki
kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw są niekorzystne perspektywy makroekonomiczne oraz
pogarszająca się sytuacja kapitałowa banków.

Badania ankietowe NBP17 oraz GUS18 pokazują, że coraz więcej przedsiębiorstw spodziewa
się spowolnienia gospodarczego. Według badań
NBP, w III kwartale 2008 r., ankietowane przedsiębiorstwa oczekiwały spadku liczby zamówień.
Ponadto, drugi kwartał z rzędu obniżeniu uległ
wskaźnik prognoz produkcji. Największego spad- Na podstawie oczekiwań przedsiębiorstw i banku produkcji oczekują przedsiębiorstwa kierujące ków można spodziewać się obniżenia dynamiki
17
Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw.
2008”, Warszawa, 2008, NBP.
18
Zob. ”Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2008 r.”, Warszawa, 2008, GUS.
19
Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, NBP, edycje
z 2008 r.
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kredytów w nadchodzących kwartałach. O ile do- ło bardzo wysokie przyrosty kwot odpisów netto.
szłoby do spowolnienia wzrostu gospodarczego, Wydaje się, że dane te potwierdzają stosowanie
pogorszeniu może ulec jakość portfela kredyto- zbyt łagodnej polityki kredytowej.
wego.
W wyniku wspomnianego kształtowania się kwot
odpisów, pogorszyła się struktura marży od3.2.3. Wynagrodzenie za podejmowa- setkowej netto (wyniki odsetkowe do aktywów)
(zob. wykres 3.12). Nieco większą część zane ryzyko
robionych odsetek z działalności kredytowoW I półroczu 2008 r. banki poniosły wyższe kosz- depozytowej banki muszą przeznaczać na odpisy.
ty materializowania się ryzyka kredytowego niż Pozostała część jest jednak ciągle wysoka i wyw poprzednich kwartałach. W porównaniu z I nosi ponad 90% (rok wcześniej 93%). Prawdopopółroczem ub.r. kwota odpisów z tytułu utra- dobne dalsze umacnianie tej tendencji, odzwierty wartości kredytów zagrożonych podwoiła się ciedlającej słabnącą jakość kredytów, będzie niekorzystne dla zysków.
(zob. tabela 3.1).
Wykres 3.11. Relacja odpisów netto na kredyty o
trwałej utracie wartości do aktywów

Wykres 3.12. Marża odsetkowa netto
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Wskaźnik odpisów netto do aktywów jest niski
w porównaniu do średniej długookresowej. Niemniej jednak w I półroczu 2008 r. jego wartość
zaczęła się zwiększać ponad historycznie niski
poziom z 2007 r. (zob. wykres 3.11). Kwota odpisów netto na kredyty z kategorii stracone w I półroczu 2008 r. była taka sama jak po trzech kwartałach 2007 r. Jest to głównie związane z pogarszaniem się jakości kredytów konsumpcyjnych.
Kilka mniejszych banków specjalizujących się w
udzielaniu kredytów konsumpcyjnych odnotowa-

6-2008

3-2008

6-2005

0,0%
-0,1%

12-2007

0,0%

0,1%

9-2007

0,5%

0,2%

6-2007

1,0%

0,3%

3-2007

0,4%

12-2006

1,5%

9-2006

2,0%

0,5%

6-2006

0,6%

3-2006

2,5%

12-2005

0,7%

9-2005

3,0%

0,8%

przychody z papierów wartościowych
wyniki odsetkowe pozostałe*
odpisy netto na należności normalne i pod obserwacją
odpisy netto na należności zagrożone

* wyniki odsetkowe pozostałe są pomniejszone o odpisy na kredyty normalne, pod obserwacją i zagrożone.
Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

3.3.

Ryzyko rynkowe

Ekspozycje banków na ryzyko rynkowe pozostają niewielkie. Ograniczenie wzajemnych
limitów kredytowych instytucji finansowych
może utrudnić zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz zwiększyć jego koszty.
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Podobnie jak w poprzednich latach, ekspozycja banków na ryzyko rynkowe była bardzo niewielka. Niska wartość otwartych pozycji walutowych powodowała, że potencjalne straty z tytułu
bezpośredniego ryzyka walutowego stanowiły w
przypadku prawie wszystkich banków mniej niż
0,1% ich funduszy własnych. Ekspozycja banków
na łączne ryzyko walutowe i stopy procentowej
(w księdze bankowej i handlowej), również była
niska i nie stwarzała istotnego ryzyka dla stabilnej działalności banków (zob. wykres 3.13).

tucji finansowych, prowadzące do ograniczenia
wzajemnych limitów kredytowych, mogą utrudniać bankom krajowym zarządzanie ryzykiem
rynkowym, jak również zwiększać jego koszty.
Spadek liczby aktywnych uczestników rynku instrumentów pochodnych może utrudniać odnowienie transakcji zabezpieczających które wygasły bądź które zostały przedwcześnie zamknięte
z powodu problemów finansowych kontrahentów
zagranicznych. Ze względu na obniżenie limitów
kredytowych na wzajemne ekspozycje banków
polskich i zagranicznych wzrosło ryzyko braku
Wykres 3.13. Value at risk z tytułu ryzyka walu- możliwości zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko
towego i stopy procentowej
rynkowe (szczególnie ryzyko walutowe i ryzyko
stopy procentowej) przez banki polskie. Ewen4,5%
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3.4.

Ryzyko płynności

Rynkowe źródła finansowania oraz środki pochodzące od podmiotów dominujących
mają coraz większy udział w finansowaniu
akcji kredytowej banków. W 2008 r. zwiększało się również znaczenie depozytów od
podmiotów sektora niefinansowego. Ryzyko
nieodnawiania krótkoterminowego finansowania wzrasta w niektórych małych i średnich bankach pozyskujących finansowanie
głównie od innych instytucji finansowych.
Utrzymuje się nadwyżka jednomiesięcznych
zobowiązań banków nad aktywami z terminem zapadalności do jednego miesiąca.

Wynik osiągnięty przez banki na operacjach finansowych był w I półroczu 2008 r. niższy niż w
analogicznym okresie poprzedniego roku. Przyczynił się do tego spadek cen obligacji skarbowych, które stanowią główne źródło ryzyka rynkowego w działalności handlowej banków. Ponadto oprocentowanie transakcji IRS, służących
do zabezpieczenia portfela obligacji przed ryzykiem stopy procentowej, nie podążyło w pełni Dodatnia luka finansowania w systemie bankoza rentownością obligacji, banki mogły ponieść wym (nadwyżka kredytów nad depozytami21 )
straty związane z ryzykiem bazy20 .
wzrastała w 2008 r., choć tempo jej zmian
Problemy finansowe dużych zagranicznych insty- zmniejszyło się w porównaniu z 2007 r. Uwa20
Ryzyko bazy oznacza ryzyko poniesienia strat w wyniku odmiennych zmian wartości pozycji zabezpieczanej (np.
obligacji) i pozycji zabezpieczającej (np. kontraktu IRS). Ryzyko takie zmaterializowało się w znacznie większej
skali na rynku węgierskim w I kwartale 2008 r., gdy na skutek utraty płynności przez rynek węgierskich obligacji
skarbowych różnica rentowności obligacji i oprocentowania swapów była tymczasowo bliska 100 punktom bazowym.
21
Kredyty i depozyty gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i sektora rządowego i samorządowego.
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gę zwraca, że kurczące się nadwyżki depozytów
nad kredytami dla podmiotów niefinansowych
dotyczyły również części banków, które tradycyjnie miały ujemną lukę finansowania. W 2008 r.
ujemna luka finansowania w kilku największych
bankach zbliżyła się do zera. Zmniejsza się więc
liczba banków krajowych, które mogą dostarczać
finansowania innym bankom poprzez rynek lokat międzybankowych, co mogło przyczynić się
do obniżenia płynności tego rynku.

dytowego polskich banków na rynku euroobligacji (zob. wykres 3.15). W niektórych przypadkach przynależność banków do międzynarodowych grup finansowych może wpłynąć na ograniczenie możliwości pozyskiwania finansowania
przez bank działający w Polsce. Może tak się
stać, jeśli uczestnicy rynku uznają, że sytuacja
podmiotu dominującego w grupie uległa znacznemu pogorszeniu i może to mieć wpływ na sytuację finansową polskiej spółki zależnej.

Wykres 3.14. Luka finansowania

Wykres 3.15. Implikowany spread kredytowy dla
polskich banków na rynku obligacji
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Wobec utrzymywania się presji ze strony rosnących kwot aktywów, banki aktywnie poszukiwały źródeł finansowania akcji kredytowej.
W 2008 r. kilkanaście banków zapowiedziało programy emisji dłużnych papierów wartościowych
w najbliższych latach o wartości przekraczającej plany z lat poprzednich. Jednak w ciągu
pierwszych ośmiu miesięcy 2008 r. banki pozyskały tą drogą mniej środków niż w analogicznym okresie 2007 r. i 2006 r. Kryzys zaufania
na rynkach finansowych ma negatywny wpływ
na możliwości i koszty pozyskania finansowania
przez banki, zarówno na rynku polskim, jak i
na rynkach międzynarodowych. Przyczyniają się
do tego ich relatywnie niskie ratingi siły finansowej (zob. tabela 3.7). Potwierdzeniem możliwego
wzrostu kosztu finansowania jest systematyczne zwiększanie się implikowanego spreadu kre-

2007-07-01
2008-06-30

2008-01-01
2008-09-30

2008-04-30
2008-10-15

Uwaga: implikowany spread kredytowy oznacza różnicę między teoretyczną rentownością obligacji emitowanych na rynku strefy euro przez bank działający
w Polsce i posiadający rating A, a stawką kontraktu
IRS na dany termin zapadalności. Teoretyczne rentowności obligacji zostały oszacowane na podstawie
rentowności obligacji emitowanych przez banki europejskie o ratingu A oraz premii za ryzyko Polski obliczonej na podstawie notowań kontraktów CDS na
polskie euroobligacje skarbowe.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberg i Datastream.

W tej sytuacji wzrósł popyt banków na stabilne źródła finansowania, co widoczne było między innymi w konkurencji o depozyty podmiotów
niefinansowych. Intensywna konkurencja banków, w tym liczne oferty promocyjne, doprowadziła do wzrostu stawek oprocentowania nowych
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mld zł .

depozytów. W następstwie tych działań w strukWykres 3.17. Struktura finansowania w bankach
turze finansowania wzrósł udział środków pocho- finansujących się głównie środkami instytucji finandzących ze stabilnych źródeł, czyli od podmio- sowych
tów niefinansowych oraz od sektora rządowego
180
i samorządowego (zob. wykres 3.16). Jeśli deko160
niunktura na rynku kapitałowym i odpływ środ140
ków z funduszy inwestycyjnych do banków (zob.
120
rozdział 2.2 i 5.2) utrzymają się, to można się
100
spodziewać kontynuacji tej tendencji.
80
60

Wykres 3.16. Struktura finansowania w bankach
finansujących się głównie depozytami sektora realnego
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Legenda: zob. wykres 3.16.
Uwaga: wykres dotyczy banków, w których relacja
finansowania pozyskanego od podmiotów niefinansowych do sumy bilansowej jest niższa od mediany tego
wskaźnika wśród banków komercyjnych.
Źródło: NBP.
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Legenda: A – depozyty gospodarstw domowych, B –
depozyty przedsiębiorstw, C – zobowiązania wobec
instytucji rządowych i samorządowych, D – emisje
długoterminowych papierów wartościowych, E – zobowiązania wobec podmiotów finansowych – nierezydentów z terminem wymagalności powyżej 1 roku,
F – zobowiązania wobec podmiotów finansowych –
rezydentów z terminem wymagalności powyżej 1 roku, G – zobowiązania wobec podmiotów finansowych
– nierezydentów z terminem wymagalności poniżej 1
roku, H – zobowiązania wobec podmiotów finansowych – rezydentów z terminem wymagalności poniżej
1 roku, I – kapitały, J – pozostałe pasywa.
Uwaga: wykres dotyczy banków, w których relacja
finansowania pozyskanego od podmiotów niefinansowych do sumy bilansowej jest wyższa od mediany tego
wskaźnika wśród banków komercyjnych.
Źródło: NBP.
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Banki o niewielkiej bazie depozytowej zmuszone
były uzupełniać źródła finansowania również na
rynku finansowym oraz bezpośrednio u podmiotów dominujących. W kilku bankach, skupiających około 2% aktywów sektora, wzrosła wartość
finansowania, głównie krótkoterminowego, pochodzącego od nierezydentów (zob. wykres 3.17).
Z taką strategią finansowania działalności związane jest ryzyko nieodnowienia finansowania,
szczególnie jeśli pozyskiwane środki są krótkoterminowe. Ze względu na obniżenie wzajemnego
zaufania instytucji finansowych i spadek płynności rynku pieniężnego, wzrosło ryzyko związane
z taką strategią. Większość tych banków dysponuje niewielkimi portfelami skarbowych papierów wartościowych, co dodatkowo zwiększa ryzyko związane z tym modelem działalności. Banki pozyskujące finansowanie na rynkach zagranicznych są również narażone na wzrost kosztów
finansowania, ze względu na wzrost poziomu i
zmienności stóp procentowych na rynkach pie-
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niężnych krajów najwyżej rozwiniętych.
Krótkoterminowa luka płynności banków zwiększała się w I połowie 2008 r. (zob. wykres 3.18), co wynikało głównie z wysokiego tempa wzrostu długoterminowych kredytów mieszkaniowych. W tym okresie skorygowana jednomiesięczna luka płynności wzrosła, szczególnie
w małych i średnich bankach. W III kwartale
2008 r. tendencja ta jednak wyhamowała: w ponad połowie banków ujemna luka była mniejsza
w porównaniu z wartością z czerwca 2008 r.
Wykres 3.18. Jednomiesięczna luka płynności
50

Wykres 3.19. Relacja skorygowanej luki płynności
do aktywów zapadających do jednego miesiąca
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nia zapadających pasywów, dysponowanie niewielkim portfelem płynnych aktywów uniemożliwia bankowi szybkie pozyskanie płynności poprzez sprzedaż aktywów lub transakcje warunkowe. W takiej sytuacji bank byłyby zmuszony do wykorzystania linii kredytowych otrzymanych od spółek-matek. Aktywa wspomnianych
banków stanowiły na koniec lipca 2008 r. około
12% aktywów sektora bankowego, z czego niecałe 4% przypadało na oddziały instytucji kredytowych działające w Polsce.

Rożnica aktywów i pasywów do jednego miesiaca
Luka skorygowana

Odstęp międzykwartylowy
Mediana
Średnia

Źródło: NBP.

Pokrycie luki papierami płynnymi utrzymywało
się na niezmienionym poziomie – ponad połowa
banków, w tym prawie wszystkie duże i średnie, miała stuprocentowe pokrycie luki. Część
mniejszych banków, skoncentrowanych na udzielaniu kredytów (głównie gospodarstwom domowym) tradycyjnie posiadała niewielkie portfele
papierów skarbowych przy jednoczesnej znacznej, w stosunku do skali działalności, ujemnej luce płynności. Powodzenie takiego modelu finansowania działalności wiąże się obecnie z podwyższonym ryzykiem, gdyż w bardzo dużym stopniu
uzależnione jest od płynności rynku międzybankowego i możliwości odnowienia lokat międzybankowych przyjętych od rezydentów i nierezydentów. W sytuacji braku możliwości odnowie22

Uwaga: definicje w słowniczku.
Źródło: NBP.

Płynne papiery wartościowe mogą służyć również do uzupełniania płynności śróddziennej
banku poprzez wykorzystanie ich do zaciągnięcia kredytu technicznego w NBP. W okresie
czerwiec 2007 r.– sierpień 2008 r. relacja średnich dziennych obrotów realizowanych w systemie SORBNET22 do wartości płynnych papierów
w poszczególnych bankach obniżała się. Mediana tej relacji w bankach komercyjnych obniżyła
się w tym okresie z około 4,8 do 3,2, a banki o
wartości tej relacji mniejszej od mediany miały
udział około 75% w aktywach systemu bankowego. Jednocześnie niektóre banki, realizujące stra-

System rozliczeń wysokokwotowych w złotych prowadzony przez Narodowy Bank Polski.
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tegię maksymalizowania udziału kredytów w aktywach, miały ograniczone możliwości zaciągania kredytu technicznego. Realizowane przez nie
obroty w całym tym okresie wielokrotnie przekraczały kwoty utrzymywanych przez nie papierów skarbowych.
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Wykres 3.20. Obroty na rynku depozytów międzybankowych

Całość rynku - na podstawie danych z systemu SORBNET
Dane stanowiące podstawę do wyliczenia stawki POLONIA

Źródło: NBP.

Między lipcem a wrześniem 2008 r. nieznacznie
spadała wartość obrotów na rynku międzybankowym (zob. wykres 3.20). Spadek obrotów może
być symptomem obniżenia wzajemnego zaufania
banków, prowadzącego do redukcji limitów kredytowych.

3.5.

Pozycja kapitałowa banków i zdolność absorbowania strat

Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu akcji kredytowej oraz zmiany regulacyjne spowodowały obniżenie się współczynników wypłacalności banków w pierwszych ośmiu
miesiącach 2008 r., pomimo zwiększenia
przez banki funduszy własnych. W tym okresie zmniejszyła się również zdolność banków do zaabsorbowania strat, które mogłyby powstać w wyniku pogorszenia jakości
kredytów obecnie obsługiwanych terminowo.
Wzrost niepewności dotyczącej sytuacji gospodarczej w przyszłości wskazuje na konieczność prowadzenia przez banki ostrożnej
polityki dywidendowej, aby zapewnić wystarczający bufor do zaabsorbowania niekorzystnych skutków spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Dobre wyniki finansowe banków w poprzednich
latach sprzyjały wzrostowi ich funduszy własnych. Fundusze własne sektora bankowego23
zwiększyły się w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2008 r. o blisko 10%. W przeważającej
mierze składały się z najbardziej stabilnego elementu, tj. kapitałów podstawowych, co jest korzystne z punktu widzenia możliwości absorbowania ewentualnych strat (zob. tabela 3.5).
Wzrost kapitałów podstawowych sektora nastąpił głównie dzięki akumulacji zysku wypracowanego w 2007 r.24 oraz – w mniejszym stopniu –
dzięki zwiększeniu zobowiązań podporządkowanych przez dwa banki i pozyskaniu nowego kapitału akcyjnego przez 15 banków.

Nie można wykluczyć wystąpienia zjawiska odpływu płynności ze spółek zależnych instytucji
zagranicznych do ich krajów macierzystych. Skala i prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka są jednak trudne do oceny. Można przypuszczać, że ryzyko to może być ograniczone
przez już podjęte działania nadzorcze oraz przez Pomimo wzrostu kapitałów obniżyły się współodpowiedzialność prawną zarządów spółek kra- czynniki wypłacalności banków, jednak nadal
w przypadku wszystkich banków komercyjnych
jowych.
23
Analizie poddano banki krajowe, tj. banki działające w Polsce z pominięciem oddziałów banków zagranicznych
działających na terenie Polski. Na koniec sierpnia 2008 r. aktywa banków krajowych stanowiły około 94% aktywów
sektora bankowego.
24
Banki komercyjne przekazały na zwiększenie funduszy podstawowych około 37% zysku netto wypracowanego
w 2007 r.
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wzrostu aktywów wskazują na pewne ograniczenie skłonności banków do podejmowania ryzyka
kredytowego oraz chęć zwiększenia bufora płynnych aktywów.
Wykres 3.21. Aktywa krajowych banków komercyjnych według współczynnika wypłacalności
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na koniec sierpnia 2008 r. były one wyższe od
regulacyjnego minimum 8% (zob. wykres 3.21).
Głównym czynnikiem, który spowodował obniżenie współczynników wypłacalności w stosunku
do końca 2007 r. było wejście w życie wymogów Uchwały KNB 1/2007 wprowadzającej do
polskiego prawa przepisy Nowej Umowy Kapitałowej. Wprowadzenie nowego wymogu kapitałowego – na ryzyko operacyjne – spowodowało
obniżenie przeciętnego współczynnika wypłacalności o około 1 punkt procentowy. Jednocześnie
zmniejszono wagi ryzyka wyznaczające wymóg
na ryzyko kredytowe. Z tego względu wymóg
kapitałowy na ryzyko kredytowe wzrósł w niższym tempie niż akcja kredytowa. Na ograniczenie spadku współczynnika wypłacalności wpłynęła również struktura wzrostu aktywów sektora
bankowego w 2008 r. (zob.tabela 3.6) – wzrostowi kredytów dla podmiotów niefinansowych towarzyszył wzrost wartości portfela skarbowych
papierów wartościowych. Zmiany w strukturze

8-2008

Źródło: NBP.
Tabela 3.5. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności

Fundusze własne (w mld zł)
- w tym: fundusze podstawowe
Suma wymogów kapitałowych
- w tym z tytułu ryzyka operacyjnego
Współczynnik wypłacalności (w %)
Współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu
funduszy podstawowych (w %)

2007
63,4
–
41,0
–
12,0
–

3-2008
63,8
58,4
46,2
5,2
11,0
10,1

8-2008
67,8
62,1
49,4
5,3
11,0
10,1

Uwaga: fundusze własne – fundusze podstawowe i uzupełniające po uwzględnieniu pomniejszeń regulacyjnych, powiększone o kapitał krótkoterminowy. Fundusze podstawowe – fundusze podstawowe po uwzględnieniu pomniejszeń regulacyjnych dotyczących funduszy podstawowych, dane niezbędne do obliczenia tej
wielkości są dostępne od stycznia 2008 r. w nowej sprawozdawczości adekwatności kapitałowej COREP.
Źródło: NBP.
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Tabela 3.6. Roczne zmiany kwot wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe oraz wybranych pozycji
bilansu banków
2007
Aktywa, w tym:
- sektor niefinansowy
- sektor finansowy
- papiery wartościowe
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego
Fundusze własne

100,2
99,6
-10,1
-7,7
9,0
10,2

3-2008 8-2008
(w mld zł)
108,4
149,0
105,9
106,4
-16,5
-6,5
-1,3
15,8
7,7
7,2
11,5
11,7

2007

3-2008 8-2008
(w %)
15,6
20,8
32,2
28,1
-12,1
-5,6
-0,9
11,8
24,3
20,0
21,9
20,9

15,2
32,5
-8,6
-5,5
30,6
19,8

Źródło: NBP.

kości kredytów obsługiwanych terminowo poszczególne banki mogą zaabsorbować bez spadku współczynnika wypłacalności poniżej 8%.
Wykres 3.22. Aktywa banków komercyjnych według odsetka kredytów bez utraty wartości, którego
pogorszenie jakości obniżyłoby współczynnik wypłacalności do 8%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

3-2008

50%

40%

30%

Banki posiadają wystarczający kapitał, aby
wypełnić minimalne wymogi regulacyjne, jed12-2007
nak spadek współczynników wypłacalności
oraz przedstawione poniżej oceny wskazują na
Założenia symulacji:
zmniejszenie zdolności do absorbowania strat.

20%

10%

0%
0%

Skumulowane aktywa (w % aktywów banków
uwzględnionych w symulacji)

Spadek współczynników wypłacalności w porównaniu z końcem 2007 r. sprawia, że część banków
będzie zmuszona do zwiększenia kapitałów, jeśli
planuje rozwijać akcję kredytową w dotychczasowym tempie. Wolniejsze tempo wzrostu kredytów w 2008 r. oraz obniżenie wag ryzyka sprawiają, że skala tego problemu jest mniejsza niż
na koniec 2007 r. Przy założeniu braku zwiększenia funduszy własnych oraz utrzymaniu struktury i dynamiki akcji kredytowej z pierwszych siedmiu miesięcy 2008 r., w ciągu następnych 12 miesięcy siedem małych i średnich banków (o udziale w aktywach sektora wynoszącym 15%) zanotowałoby współczynniki wypłacalności poniżej
8%. W przypadku dziewięciu kolejnych banków,
o łącznym udziale w aktywach sektora na poziomie 24%, współczynniki wypłacalności spadłyby
poniżej 9%.

8-2008

1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza stwierdzenie
50% utraty wartości.
Symulacje zdolności absorbowania strat 2. Dodatkowe odpisy na utratę wartości w całości pokredytowych
mniejszają fundusze własne banku.
Przeprowadzono trzy symulacje mające na ce- 3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%.
lu określenie, czy kapitały banków wystar- 4. Brak rozwiązań odpisów na utratę wartości.
czają do zaabsorbowania ewentualnych strat Źródło: NBP.

z tytułu ryzyka kredytowego. Wyniki pierwszej symulacji (zob. wykres 3.22) odpowia- Symulacja przeprowadzona na danych z sierpnia
dają na pytanie, jaką skalę pogorszenia ja- 2008 r. wskazuje na zmniejszanie się zdolności
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Wyniki symulacji wskazują, że w 2008 r. odporność banków na straty, których źródłem mógłby być portfel kredytów o stwierdzonej utracie
wartości, utrzymywała się na wysokim poziomie – zmniejszenie współczynników wypłacalności w rozważanych scenariuszach było niewielkie (zob. wykres 3.23). Ze względu na niższy
niż w poprzednich latach poziom współczynników wypłacalności, w najbardziej pesymistycznym, trzecim scenariuszu, w trzech małych ban25

Wykres 3.23. Przeciętny współczynnik wypłacalności banków komercyjnych w scenariuszach pogorszenia się jakości kredytów o stwierdzonej utracie
wartości
16%
14%
12%
10%

6-2008

3-2008

12-2007

9-2007

6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

9-2005

8%
12-2005

Druga symulacja miała na celu wyznaczenie poziomu współczynnika wypłacalności w sytuacji
gwałtownego pogorszenia się jakości kredytów o
stwierdzonej utracie wartości oraz spadku wartości zabezpieczeń tych kredytów. Wyniki tej
symulacji wskazują, czy obecny portfel kredytów o zidentyfikowanej utracie wartości jest zagrożeniem dla wypłacalności banków. W pierwszym scenariuszu założono, że oszacowana utrata
wartości wszystkich kredytów ze zidentyfikowaną
utratą wartości jest równa wartości niezabezpieczonej części należności. W scenariuszach drugim
i trzecim założono dodatkowo spadek wartości
zabezpieczeń odpowiednio o 25% i 50%.

kach współczynniki wypłacalności spadają poniżej 8%. Pomimo obniżenia współczynników wypłacalności banków, potencjalny wpływ portfela kredytów o obniżonej jakości na wypłacalność
banków jest niewielki. Jest to spowodowane zarówno niskim udziałem tych kredytów w całości
portfela, jak i wysokim wskaźnikiem ich pokrycia
odpisami na trwałą utratę wartości (około 67%).

6-2005

banków do absorbowania strat w porównaniu do
końca 2007 r. Jest to widoczne w zwiększeniu
udziału banków, które są w stanie zaabsorbować
jedynie relatywnie niewielkie pogorszenie jakości
kredytów. Według danych na sierpień 2008 r. pogorszenie jakości 5% kredytów spowodowałoby,
że banki o udziale w aktywach sektora na poziomie 18% zanotowałyby spadek współczynnika wypłacalności do 8% lub poniżej. W grudniu
2007 r. identyczny szok spowodowałby obniżenie
współczynnika wypłacalności poniżej 8% w bankach posiadających 5,3% aktywów sektora, a w
marcu 2008 r – w bankach kontrolujących 18,7%
aktywów. Spadek zdolności banków do absorbowania strat wynikał w dużej mierze ze wzrostu
wymogów kapitałowych w wyniku zmian regulacyjnych na początku 2008 r. Zdolność do absorbowania strat nie uległa znacznym zmianom
w ciągu 2008 r. (wyniki symulacji według danych
z marca i sierpnia 2008 r. są zbliżone).

Współczynnik wypłacalności
Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%

Założenia symulacji:
1. Oszacowana utrata wartości wszystkich kredytów
ze zidentyfikowaną utratą wartości jest równa wartości niezabezpieczonej części kredytu.
2. Portfel kredytów bez zidentyfikowanej utraty wartości pozostaje bez zmian.
3. Dodatkowe odpisy na utratę wartości w całości pomniejszają fundusze własne banku.
4. W przypadku scenariuszy 2. i 3. odpisy na utratę
wartości są powiększane o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości zabezpieczeń w scenariuszu
2. i 50% w scenariuszu 3.).
Źródło: NBP.

Trzecia symulacja miała na celu zbadanie, jaki
wpływ na sektor bankowy wywarłaby jednoczesna upadłość trzech największych kredytobiorców sektora bankowego spośród klientów niefinansowych (według informacji na koniec lipca 2008 r.). W symulacji przyjęto, że w przy-

W obliczeniach uwzględniono dostępne dane o zabezpieczeniach tych kredytów przyjętych przez banki.
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padku wszystkich kredytów udzielonych tym firmom zostaje stwierdzona 100% utrata wartości25
oraz że koszty utworzonych odpisów pomniejszają fundusze własne banków, co skutkuje spadkiem współczynnika wypłacalności.

własne zostałyby wyczerpane. Porównanie tych
rezultatów z wynikami symulacji przeprowadzonej na danych z grudnia 2007 r. wskazuje na brak
znacznych zmian wrażliwości banków na ekspozycje wobec tej grupy kredytobiorców (na danych z końca 2007 r. dodatkowe koszty wyniosły
Upadłość trzech największych kredytobiorców 5 mld zł, a fundusze własne 4 małych banków
spowodowałaby znaczne uszczuplenie kapitałów zostały wyczerpane).
banków, lecz nie w skali niosącej zagrożenie systemowe. Bankructwo tych podmiotów byłoby Wyniki symulacji wskazują na ważną rolę sytuodczuwane przez 17 banków i spowodowałoby acji finansowej grupy największych kredytobiorzwiększenie kosztów tworzenia odpisów z tytu- ców dla bezpieczeństwa funkcjonowania sektora
łu utraty wartości o około 4,3 mld zł. Ta gru- bankowego.
pa banków posiadała łącznie 70% aktywów sek- Symulacje wskazują, że hipotetyczne straty, któtora bankowego. W dwóch bankach o łącznym rych źródłem mógłby być portfel kredytów o obudziale w aktywach sektora na poziomie 1,5% niżonej jakości, mogłyby zostać zaabsorbowane
współczynnik wypłacalności obniżyłby się poni- przez większość banków bez spadku współczynżej 8%, z czego w jednym banku fundusze własne nika wypłacalności poniżej 8%. Jednocześnie jedzostałyby wyczerpane. Porównanie tych rezulta- nak rośnie wrażliwość banków na pogorszenie jatów z wynikami analogicznej symulacji przepro- kości kredytów obecnie obsługiwanych terminowadzonej na danych z grudnia 2007 r. wskazuje wo. Wrażliwość banków na straty, których źróna wzrost wrażliwości banków na ekspozycje wo- dłem może być ten portfel, zwiększa się od 2006
bec największych kredytobiorców (w symulacji r., co jest spowodowane wysokim tempem wzroprzeprowadzonej na danych z końca 2007 r. do- stu kredytów, przewyższającym tempo przyrostu
datkowe koszty wyniosły 3,9 mld zł, a fundusze kapitałów banków.
własne żadnego z banków nie zostały wyczerpaZe względu na znaczną niepewność co do przyne).
szłej jakości portfela kredytowego banków, ważPrzeprowadzono również podobną symulację ba- ne jest utrzymanie przez banki wysokiego wydającą, jaki wpływ na banki może mieć upadłość posażenia w kapitał. Szybki wzrost akcji kredytrzech największych kredytobiorców z sektora fi- towej w warunkach łagodzenia polityki kredynansowego. W symulacji nie brano pod uwagę towej, szczególnie w segmencie kredytów hipoekspozycji wobec podmiotów zależnych i powią- tecznych, sprawia, że przyszła jakość tych krezanych, nie brano również pod uwagę ekspozy- dytów jest obciążona znaczną niepewnością. Niecji wobec innych banków. Wśród trzech najwięk- pewność tę zwiększa brak informacji o spłacalnoszych kredytobiorców nie ma instytucji analizo- ści niektórych kategorii kredytów, m.in. kredywanych w rozdziale 5, tj. zakładów ubezpieczeń, tów mieszkaniowych, w przekroju pełnego cyklu
funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i insty- koniunkturalnego. Z tego względu dla zapewnietucji zarządzających tymi funduszami. Upadłość nia stabilnego funkcjonowania banków w dłużtrzech największych kredytobiorców odczułoby szym okresie jest pożądane, aby banki utrzymy16 banków i spowodowałaby ona zwiększenie wały kapitały na poziomie pozwalającym na bezkosztów tworzenia odpisów o około 4,7 mld zł. Ta pieczne kontynuowanie działalności w przypadku
grupa banków miała łącznie 68% aktywów sek- znacznego pogorszenia jakości należności. Jest to
tora bankowego. W dwóch bankach (o łącznym szczególnie istotne ze względu na obowiązujące
udziale w aktywach sektora na poziomie 4,5%) regulacje księgowe (w szczególności MSSF), któwspółczynnik wypłacalności obniżyłby się poni- re uzależniają tworzenie rezerw na ryzyko kredyżej 8%, z czego w jednym małym banku fundusze towe przez banki od zdarzeń przeszłych. Z tych
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względów jest więc pożądane, aby banki prowaWykres 3.24. Indeks sektorowy WIG-Banki na tle
dziły ostrożną polityki dywidendową i kredyto- indeksu WIG
wą, tak by posiadany przez nie bufor kapitało130
wy pozwolił na zaabsorbowanie niekorzystnych
120
skutków ewentualnego spowolnienia wzrostu gospodarczego.
110
100

W okresie od ostatniego Raportu inwestorzy giełdowi oceniali sytuację finansową i perspektywy
polskich banków lepiej niż w przypadku innych
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unormowany indeks
WIG-Banki26 przewyższał unormowany indeks
WIG, szczególnie od okresu publikacji bardzo
dobrych wyników finansowych banków za I półrocze 2008 r. (zob. wykres 3.24). Spadki indeksu WIG-Banki pod koniec analizowanego okresu
wynikały prawdopodobnie ze spadków cen akcji
na rynkach rozwiniętych, a nie z oceny bieżącej
sytuacji spółek tworzących indeks.
Nie zmieniła się również istotnie ocena wystawiana polskim bankom przez agencje ratingowe.
Agencja Moody’s obniżyła ratingi BPH w związku z jego podziałem27 i przejęciem przez grupę
GE Money. Poddanie ponownej ocenie (z perspektywą obniżenia) BRE Banku, Lukas Banku
i Banku Handlowego wynikało ze zmian ratingu lub poddania ponownej ocenie spółek-matek
tych banków.

80
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WIG

10-2008

7-2008

4-2008

1-2008

50
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Od ostatniego Raportu ratingi depozytowe i
ratingi siły finansowej polskich banków były w większości stabilne. Wskutek kryzysu
na światowych rynkach finansowych ponownie pogorszyły się oceny ryzyka związanego
z inwestycjami w zagraniczne spółki-matki
polskich banków.

90

4-2007

Rynkowa ocena polskich
banków i ich spółek-matek

1-2007

3.6.

WIG-BANKI

Uwagi: indeksy giełdowe zostały przeskalowane do
100 na początek 2008 r. Wartości indeksów z zamknięcia sesji.
Źródło: Bossa.

Istotne zmiany zaszły w sytuacji finansowej
spółek–matek niektórych polskich banków i w
postrzeganym przez rynki i agencje ratingowe ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty
finansowe emitowane przez te spółki, szczególnie
w sierpniu i wrześniu 2008 r. Miało to związek
z nasilającym się kryzysem płynności na światowych rynkach finansowych (zob. rozdział 2.2).
Wskutek problemów z pozyskaniem finansowania trzy spółki–matki polskich banków (AIG,
Fortis, Dexia) były zmuszone ubiegać się o pomoc publiczną w krajach macierzystych. Uzyskane wsparcie pozwoli im zrestrukturyzować działalność, a wpływ na krajowy system finansowy
powinien przede wszystkim dotyczyć ewentualnej zmiany właściciela spółek w Polsce. Niewykluczone również, że kontrahenci tych spółek–
córek działających w Polsce zmniejszą limity na
operacje z tymi spółkami, co może rodzić dodatkowe wyzwania w ich funkcjonowaniu (w przy-

26

W skład indeksu WIG-Banki na koniec września 2008 r. wchodziło 13 banków notowanych na GPW, w tym jeden
bank zagraniczny (UniCredit). Banki polskie notowane na GPW posiadały łącznie 61,9% aktywów sektora bankowego
(według stanu na koniec czerwca 2008 r.).
27
http://www.bph.pl/pl/relacje inwestorskie/ratingi/archiwum
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padku zmniejszenia limitów na operacje z pod- do ogólnego wzrostu premii za ryzyko, wyrażomiotem dominującym analogiczne redukcje obej- nej w notowaniach kontraktów CDS na obligamują wszystkie podmioty grupy).
cje banków, w tym również innych spółek-matek
banków działających w Polsce (zob. wykresy 3.25
Problemy instytucji finansowych doprowadziły – 3.27).
Wykres 3.25. Kwotowania kontraktów CDS na obligacje spółek–matek wybranych polskich banków
2700

Wykres 3.26. Kwotowania kontraktów CDS na obligacje spółek–matek wybranych polskich banków
250

2400
200

2100
1800

150

1500
1200

100

900
600

50

AIG

Fortis

Unicredit

ING

Commerzbank

9-2008

6-2008

3-2008

12-2007

9-2007

0

6-2007

9-2008

6-2008

3-2008

12-2007

9-2007

0

6-2007

300

BCP

Uwaga: kwotowania kontraktów Credit Default Swap Uwaga: jak do wykresu 3.25.
oznaczają cenę ubezpieczenia posiadacza obligacji Źródło: Bloomberg.
podmiotu referencyjnego (tu: banku) od upadłości tego podmiotu w horyzoncie 5 lat.
Źródło: Bloomberg.

Wykres 3.27. Kwotowania kontraktów CDS na obligacje spółek–matek wybranych polskich banków
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Uwaga: jak do wykresu 3.25.
Źródło: Bloomberg.
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Tabela 3.7. Ratingi polskich banków i ich spółek-matek1 według Moody’s
Rating siły
finansowej
Pekao
PKO BP
ING
Bank Śląski
BRE Bank
BZWBK
Bank
Handlowy
Bank
Millennium
Kredyt
Bank
BGŻ
Getin Bank
BPH
Lukas Bank
BRE Bank
Hipoteczny

Perspektywa

Spółka-matka

C (C)
C (C)

Rating
depozytowy
długoterminowy
A2 (A2)
A2 (A2)

Rating siły
finansowej
spółki-matki
C+ (B-)
nie dotyczy

NEG (POS)
STA (STA)

UniCredit
nie dotyczy

D+ (D+)
D (D)
C- (C-)

A2 (A2)
A2 (A2)
A2 (A2)

STA (STA)
DNG (STA)
STA (STA)

ING
Commerzbank
AIB

C- (C-)

A2 (A2)

DNG (STA)

Citigroup

D (D)
D (D)

A3 (A3)
A2 (A2)

POS (POS)
STA (STA)

BCP
KBC

C+ (C+)
brak ratingu

D (D)
D (D)
D- (C-)
C- (C-)

A2 (A2)
Ba2 (Ba2)
Baa2 (A3)
A2 (A2)

STA (STA)
STA (STA)
UPG (RUR)
DNG (STA)

Rabobank
Getin Holding
GE
Credit
Agricole

B+ (B+)
brak ratingu
brak ratingu
B (B)

D- (D-)

A3 (A3)

DNG (STA)

Commerzbank

C (C+)

B (B)
C (C+)
B- (B-)
B (B)

1

Spółka–matka lub jej jednostka dominująca.
Uwagi: dane na dzień 6 października 2008 r., w nawiasie – na koniec 2007 r. Definicje ratingów w Słowniczku.
Źródło: www.moodys.com.
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Rozdział 4.

Niebankowe instytucje finansowe
Na sytuację sektora niebankowych instytucji finansowych (NIF) w okresie objętym analizą największy wpływ miało utrzymujące się pogorszenie koniunktury na rynkach finansowych. W jego wyniku nastąpił znaczny spadek aktywów funduszy inwestycyjnych, co
może prowadzić do pogorszenia wyników finansowych zarządzających nimi towarzystw.
Zmniejszyła się również rentowność sektora ubezpieczeń. Ze względu na specyfikę działalności sektora emerytalnego (obowiązkowy charakter uczestnictwa) zmiany koniunktury
miały mniejszy wpływ na towarzystwa emerytalne – ich przychody i zyski wzrosły dzięki
wzrostowi wartości napływających składek. Mimo spadku zyskowności niektórych NIF, ich
stabilność pozostaje na wysokim poziomie. Utrzymuje się wysoka rentowność towarzystw
emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, na co wpływ ma ponoszenie ryzyka inwestycyjnego przez klientów tych instytucji. Na wysokim poziomie pozostają nadal
przeciętne wskaźniki adekwatności kapitałowej w sektorze ubezpieczeń.

4.1.

Zakłady ubezpieczeń

W I półroczu 2008 r. zarówno sektor ubezpieczeń
na życie, jak i ubezpieczeń majątkowych zanotowały wysoki wzrost składki (zob. tabela 4.1),
co wynika przede wszystkim z szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu dochodów gospodarstw domowych. Spodziewany spadek składki z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym, został skompensowany wzrostem w pozostałych grupach ubezpieczeń
na życie, do czego przyczyniło się m.in. upowszechnienie oferty innych produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym (produkty strukturyzowane i tzw. lokaty antypodatkowe).

wynik techniczny w sektorze ubezpieczeń na życie w I półroczu 2008 r. obniżyły się (zob. tabela 4.1). Wprawdzie zysk netto i wynik na działalności lokacyjnej sektora ubezpieczeń majątkowych wzrósł w stosunku do I półrocza 2007 r.,
było to jednak spowodowane wyłącznie otrzymaniem przez PZU S.A. wysokiej (2,2 mld zł) dywidendy z PZU Życie S.A. Najważniejszą przyczyną obniżenia zysków sektora ubezpieczeń w I
półroczu 2008 r. były duże spadki cen na rynkach finansowych, głównie na rynku akcji. Dodatkowo w tym samym okresie ubiegłego roku
miał miejsce wysoki wzrost cen na tym rynku,
dlatego spadek zysków w I półroczu 2008 r. był
tak duży w porównaniu z poprzednim rokiem.

Mimo dużego wpływu sytuacji na rynku akcji na
Mimo wysokiego wzrostu składki, zysk netto i wynik ubezpieczycieli w I półroczu 2008 r. należy

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.

43

Zakłady ubezpieczeń I

Tabela 4.1. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń (w mln zł)
I półrocze 2007

I półrocze 2008

Zmiana (w %)

9 127
741
1 115
1 426

10 325
769
2 613
3 019

13,1
3,8
134,3
111,6

18
-3
1
1

48,8
-16,0
-36,4

Ubezpieczenia majątkowe:
- Składka przypisana brutto
- Wynik techniczny
Wynik z lokat
- Zysk netto
Ubezpieczenia na życie:
- Składka przypisana brutto
- Wynik z lokat
- Wynik techniczny
- Zysk netto

12
5
1
2

572
739
924
112

701
647
617
344

Źródło: KNF.

podkreślić, że ekspozycja sektora na ryzyko rynku akcji jest stosunkowo niewielka. Łączny udział
akcji w lokatach ubezpieczycieli spadł w końcu I
półrocza 2008 r. do 3,3% z 5,8% w końcu I półrocza ubiegłego roku.

mowych. Negatywny wpływ na wyniki sektora
ubezpieczeń miała z kolei sytuacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, która jest największą grupą ubezpieczeń majątkowych. Wysoka konkurencja oraz wstrzymanie się do końca
I kwartału 2008 r. części zakładów z podwyższaWykres 4.1. Wskaźnik monitorowania działalności niem składek ubezpieczeń komunikacyjnych OC
z tytułu finansowania z tego ubezpieczenia le800%
czenia ofiar wypadków drogowych spowodowa700%
ło, że wynik techniczny w tej grupie ubezpieczeń
600%
po I półroczu 2008 r. był ujemny.
500%

W I półroczu 2008 r. spadły przeciętne wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ubezpie300%
czeń (zob. wykres 4.1). Przyczynił się do tego
200%
szybki wzrost sektora powodujący wzrost wymo100%
gu kapitałowego oraz wypłata dywidendy przez
0%
PZU Życie S.A. (w poprzednim roku zysk został zatrzymany w spółce). Średni w sektorze poziom głównego wskaźnika adekwatności kapitałoUbezpieczenia na życie
wej (wskaźnik monitorowania działalności) nadal
Ubezpieczenia majątkowe
jednak znacznie przekracza wymagane minimum
(100%), szczególnie w dziale ubezpieczeń majątŹródło: KNF.
Zysk na działalności ubezpieczeniowej w sekto- kowych.
rze ubezpieczeń majątkowych nieznacznie wzrósł Mimo korzystnego kształtowania się średnich
w I półroczu 2008 r., głównie dzięki wysokiemu wskaźników adekwatności kapitałowej, w I półwzrostowi zysków w grupie ubezpieczeń komuni- roczu 2008 r. miało miejsce kilka incydentów niekacyjnych AC. Wzrost był spowodowany zwięk- spełnienia przez mniejsze zakłady ubezpieczeń
szeniem liczby samochodów oraz upowszechnie- wymogów kapitałowych i wymogu pokrycia reniem dobrowolnych ubezpieczeń AC m.in. dzię- zerw lokatami. Na koniec I kwartału br. dotyki poprawie sytuacji finansowej gospodarstw do- czyło to siedmiu zakładów, których łączny udział
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w składce wynosił 7,3%. Główną przyczyną tej
sytuacji był brak uzupełnienia w odpowiednim
terminie środków własnych przez niektóre bardzo szybko rozwijające się zakłady ubezpieczeń
na życie. Do końca czerwca br. udział w składce sektora zakładów niespełniających wymogów kapitałowych zmniejszył się do 5,0%, przy
czym wszystkie zakłady spełniły wymóg dotyczący pokrycia rezerw lokatami. Zakłady niespełniające wymogu kapitałowego podjęły działania związane z podwyższeniem kapitałów własnych, w tym część z nich złożyła wnioski do
Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację podwyższenia kapitału.

4.2.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

funduszy w akcje (około 10 mld zł w pierwszych
siedmiu miesiącach 2008 r.). Wielkość podaży
akcji ze strony funduszy inwestycyjnych mogła
przyczynić się do pogłębienia spadków indeksów
giełdowych w tym okresie. Wpływ tej podaży został w części zrównoważony popytem na akcje
ze strony funduszy emerytalnych (OFE). Fundusze emerytalne, dzięki stałemu napływowi składek, wykazały w tym okresie dodatnie saldo inwestycji w akcje w wysokości około 3,1 mld zł.

Mimo dużego spadku aktywów funduszy inwestycyjnych, ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) jest niewielkie, biorąc pod uwagę obecną wielkość aktywów funduszy. W poprzednich latach rentowność towarzystw była bardzo wysoka, także w okresach,
w których towarzystwa zarządzały funduszami o
znacznie niższej wartości niż obecnie (zob. wykres 4.2). TFI praktycznie nie ponoszą ryzyka
inwestycyjnego związanego z lokatami funduszy.
W okresach gorszej koniunktury na rynkach finansowych TFI ograniczają też z reguły akcje
marketingowe, co przyczynia się do zmniejszenia
kosztów.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2008 r. nastąpił
znaczny odpływ netto środków z funduszy inwestycyjnych (zob. tabela 4.2). Główną przyczyną
była utrzymująca się od II połowy 2007 r. niekorzystna sytuacja na rynku akcji. Największy
odpływ netto środków miał miejsce w przypadku funduszy akcyjnych, mieszanych i stabilnego
wzrostu. Odpływu środków z tych funduszy nie
skompensował napływ środków do pozostałych
Wykres 4.2. Zysk z kapitału TFI na tle aktywów
typów funduszy (zob. tabela 4.2).
funduszy inwestycyjnych

120
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20%
0%

0

Aktywa netto

Wycofywanie środków przyczyniło się do powstania wysokiego ujemnego salda inwestycji Źródło: GUS, Analizy Online.
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Źródło: Analizy Online.

mld zł .

100

60%

2006

I-VIII.2008
-7 597
-10 395
-7 455
-39
1 511
188
-23 785

2005

I-VIII.2007
19 523
9 024
1 746
-1 278
763
-214
29 563

140

80%

2004

Rodzaj funduszu
Akcyjne
Mieszane
Stabilnego wzrostu
Dłużne
Gotówkowe i pieniężne
Pozostałe
Razem

90%

2003

Tabela 4.2. Saldo wpłat i umorzeń w funduszach
inwestycyjnych (w mln zł)

ROE
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Powszechne towarzystwa emerytalne i otwarte fundusze emerytalne I

Tabela 4.3. Wyniki finansowe i rentowność techniczna PTE (w mln zł)

Przychody z zarządzania OFE, w tym
- przychody z opłat od wpłacanych składek
- wynagrodzenie za zarządzanie OFE
Koszty zarządzania OFE
Zysk techniczny z zarządzania OFE
Zysk netto PTE
Rentowność techniczna na zarządzaniu OFE (w %)

I połowa 2007
823
498
285
454
369
331
45

I połowa 2008
951
607
299
497
454
403
48

Zmiana (w %)
15,6
21,9
4,9
9,5
23,0
21,8
-

Uwaga: rentowność techniczna – relacja zysku technicznego do przychodów z zarządzania OFE.
Źródło: KNF.

Pogorszenie koniunktury na rynku akcji w pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 r. było główną przyczyną znacznego obniżenia stóp zwrotu funduszy. Istotnie spadła też różnica między
najniższą stopą zwrotu osiągniętą przez OFE a
minimalną wymaganą stopą zwrotu (zob. wykres 4.3). W obecnych warunkach regulacyjnych
OFE nie mają możliwości zabezpieczania inwestycji przed ryzykiem rynkowym, czego efektem
jest spadek wartości środków gromadzonych w
systemie emerytalnym przez jego beneficjentów
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Poza jednym towarzystwem, wszystkie PTE zanotowały dodatni wynik finansowy. Niewielka
strata jednego z towarzystw była spowodowana
agresywną strategią pozyskiwania klientów, czego odzwierciedleniem był bardzo wysoki udział
kosztów akwizycji w kosztach zarządzania OFE
(52%).

Wykres 4.3. Trzyletnie stopy zwrotu OFE

12-2006

Mimo niewielkiego spadku aktywów OFE
w I półroczu 2008 r., zyski i rentowność sektora
powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE)
wzrosły (zob. tabela 4.3). Było to możliwe dzięki zwiększaniu się wartości napływających składek. Opłaty od składek stanowią najważniejsze
źródło przychodów OFE. Do zwiększenia wartości składek przyczynił się wysoki wzrost płac i
zatrudnienia.

w okresie dekoniunktury rynkowej.

9-2006

Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte fundusze emerytalne

punkty procentowe

4.3.

Różnica

Uwaga: MWSZ/NSZ/Różnica – Minimalna Wymagana Stopa Zwrotu / najniższa stopa zwrotu/Różnica
między NSZ a MWST. Do 30.09.2008 r. wartości zrealizowane, po 30.09.2008 r. – według symulacji.
Źródło: KNF.

Utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych może spowodować dalszy spadek różnicy między najniższą osiągniętą stopą zwrotu OFE a Minimalną Wymaganą Stopą
Zwrotu (MWSZ), co zwiększy ryzyko nie osiągnięcia przez któryś z funduszy MWSZ. Wyniki symulacji zakładającej utrzymanie się na koniec marca i września 2009 r. wartości jednostek uczestnictwa we wszystkich OFE na pozio-

Narodowy Bank Polski

Niebankowe instytucje finansowe

mie z końca września br. pokazują, że wartość
średniej ważonej stopy zwrotu spadłaby wtedy
z poziomu 31,5% w marcu 2008 r. do odpowiednio 5,7% i 1,8% na koniec marca i września
2009 r. (zob. wykres 4.3). Najniższa osiągnięta
przez OFE stopa zwrotu na koniec marca i września 2009 r. byłaby w takim przypadku wyższa
od MWSZ tylko o 1,0% i 1,1%. Wyniki symulacji sugerują, że jeżeli zła koniunktura na rynkach
finansowych będzie się utrzymywać, ryzyko nieosiągnięcia MWSZ może wzrosnąć. Zagrożenie

stabilności finansowej z tego tytułu wydaje się
jednak niewielkie. Symulacja wskazuje, że stopą
zwrotu bliską MWSZ charakteryzować się może jeden z małych funduszy emerytalnych. Poziom kapitałów własnych zarządzającego nim towarzystwa emerytalnego jest wysoki, co z dużym
prawdopodobieństwem pozwoliłoby mu na wyrównanie ewentualnego niedoboru wynikającego
z osiągnięcia przez OFE stopy zwrotu niższej niż
minimalna wymagana.
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Wskaźniki stabilności finansowej

Wskaźniki stabilności finansowej
Według metodologii Międzynarodowego Funduszu Walutowego (ang. Financial Soundness Indicators)

Adekwatność kapitałowa
Fundusze własne do aktywów ważonych ryzykiem
(współczynnik wypłacalności)
Fundusze podstawowe
do aktywów ważonych ryzykiem
Kredyty zagrożone
pomniejszone o rezerwy do kapitałów
Jakość i struktura aktywów
Kredyty zagrożone do kredytów ogółem:
- Sektor niefinansowy
- Wszystkie sektory
Struktura kredytów dla sektora niefinansowego:
- Kredyty dla gospodarstw domowych
- Kredyty dla przedsiębiorstw
Zyskowność
Zwrot z aktywów
Zwrot z funduszy podstawowych
Wynik odsetkowy
do wyniku z działalności bankowej
Koszty operacyjne
do wyniku działalności bankowej (C/I)
Wynik odsetkowy do aktywów (NIM)
Wynik nieodsetkowy do aktywów
Płynność
Aktywa płynne do aktywów
Aktywa płynne
do zobowiązań krótkoterminowych
Wrażliwość na ryzyko walutowe
Otwarte pozycje walutowe netto
do kapitałów

3-2007

6-2007

9-2007

12-2007

3-2008

6-2008

12,5%

12,4%

11,8%

12,1%

11,0%

10,8%

12,5%

12,5%

11,9%

11,8%

10,7%

10,7%

14,7%

13,6%

12,4%

11,5%

11,3%

12,2%

6,8%
4,8%

6,3%
4,6%

5,6%
4,2%

5,2%
4,0%

4,9%
3,9%

4,8%
3,8%

57,2%
42,6%

57,7%
42,0%

58,5%
41,2%

59,3%
40,4%

59,4%
40,3%

59,5%
40,1%

1,7%
22,7%

1,8%
22,9%

1,8%
23,6%

1,7%
22,1%

1,6%
22,1%

1,7%
22,9%

58,5%

58,1%

58,3%

59,4%

60,6%

60,8%

59,2%
3,2%
2,3%

58,4%
3,3%
2,4%

57,6%
3,3%
2,3%

59,8%
3,1%
2,1%

59,5%
3,1%
2,0%

58,2%
3,2%
2,1%

19,1%

18,0%

17,5%

17,1%

17,1%

16,9%

27,1%

25,6%

25,2%

24,2%

24,4%

24,5%

0,3%

0,7%

0,9%

0,7%

1,9%

1,3%

Uwaga: metadata dostępne na http://dsbb.imf.org/Applications/web/fsi/fsihome/
Źródło: NBP.
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Kalendarium kryzysu na rynkach
globalnych
Najważniejsze wydarzenia we wrześniu i październiku 2008 r.
Data
7 września

Wydarzenie
Przejęcie przez rząd USA kontroli
nad Fannie Mae i Freddie Mac

9 września

Początek wyraźnych spadków akcji
Lehman Brothers (LB)

12 września

Komunikat Departamentu Skarbu
USA
Informacje o możliwym przejęciu
Lehman Brothers

13-14 września

Próby rozwiązania problemów
Lehman Brothers: rozmowy Fed,
Skarbu i przedstawicieli czołowych amerykańskich instytucji
finansowych

Szczegóły
a. dokapitalizowanie przez Skarb obu instytucji w
kwocie po 1 mld USD;
b. gwarancja pomocy finansowej do 100 mld USD;
c. wykup przez państwo obligacji tych instytucji
(pierwsza emisja - 5 mld USD).
Przejęcie było konsekwencją ogłoszonego w dniu 13
lipca 2008 r. przez Sekretarza Skarbu USA Henry
Paulsona planu pomocy zakładającego wsparcie finansowe w postaci linii kredytowej oraz bezpośredniego dostępu do finansowania z Fed.
Spadek akcji o prawie 45% do poziomu najniższego
od 1998 r.
Bezpośrednią przyczyną była informacja o wycofaniu
się Korean Development Bank z inwestycji w LB (LB
od kilku miesięcy poszukiwał nowego kapitału, a jego
kłopoty wiązały się z kryzysem subprime).
Informacje, że Skarb nie zaangażuje środków publicznych w ratowanie LB.
Chętnym miało być konsorcjum Bank of America,
JC Flowers & Co. i China Investment Corp. (chiński
sovereign wealth fund ).
Rozważane opcje:
a. zakup przez instytucje finansowe aktywów związanych z nieruchomościami na kwotę około 30 mld
USD,
b. zakup banku inwestycyjnego przez konsorcjum
Bank of America (BoA), JC Flowers & Co.i China
Investment Corp. skupione wokół BoA,
c. zakup przez brytyjski Barclays części zarządzającej aktywami.
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Data

15 września

Wydarzenie
Problemy amerykańskiego AIG

Szczegóły
a. spadek akcji AIG na giełdzie w USA,
b. straty AIG w wysokości 18 mld USD w poprzednich 3 kwartałach,
c. informacja o zwróceniu się AIG do Fed o 40 mld
USD pożyczki pomostowej.
Wcześniej nie powiodły się negocjacje z firmami private equity i funduszem Warrena Buffetta – Berkshire Hathaway – oraz inicjatywa Fed utworzenia funduszu pożyczkowego o wartości 70–75 mld USD dla
AIG przez JPMorgan Chase i Goldman Sachs.

Komunikat Fed o gotowości zapewnienia płynności rynkom finansowym oraz rozszerzeniu programów
płynnościowych.

Rozszerzenie przez Fed listy zabezpieczeń udzielanego wsparcia płynnościowego w ramach Primary Dealer Credit Facility (PDCF) o akcje oraz zwiększenie
częstotliwości oraz wielkości oferty aukcji w ramach
Term Securities Lending Facility (TSLF). Programy
PDCF i TSLF wprowadzono w marcu 2008, by udostępnić okno dyskontowe Fed szerszej grupie instytucji (także niebankowych) pod szerszy zestaw zabezpieczeń.
Wycofanie się z przejęcia LB banków: Barclays oraz
BoA (BoA zainwestował 44 mld USD w Merrill
Lynch).

Upadłość Lehman Brothers

Wspólny program ratowania płynności banków w USA: Bank of
America, Barclays, Citigroup, Merill Lynch, Morgan Stanley i UBS

Założenia programu:
a. zapewnieniu wzajemnych zabezpieczonych pożyczek,
b. utworzenie wspólnego funduszu na kwotę 7 mld
USD,
c. możliwa pomoc płynnościowa z funduszu do poziomu maksymalnie 1/3 wartości utworzonego funduszu.

Początek aktywnych działań banków centralnych

Aktywne dostarczanie płynności w ramach operacji otwartego rynku: Fed, Europejski Bank Centralny (EBC), banki centralne Anglii (BoE), Australii,
Kanady, Szwajcarii, Norwegii i Rosji. Specjalne komunikaty o monitorowaniu sytuacji i / lub gotowości wsparcia: EBC, banki centralne Anglii, Niemiec,
Szwajcarii i Japonii.
a. pomoc stanu Nowy York: możliwość użycia 20 mld
USD od spółek zależnych AIG jako zabezpieczeń,
b. pożyczka z Fed w wysokości 85 mld USD w zamian
za przejęcie 79,9 % udziałów w AIG (karne oprocentowanie pożyczki w wysokości 11%: Libor 3M + 8,5
pkt. proc. marży).
Potencjalni zainteresowani:
- Wachovia Corp.
- CITIC - konglomerat kontrolowany przez Chiny,
posiadającym firmę brokerską CITIC Securities.

16 września

Pomoc dla AIG:
- pomoc stanu Nowy York
- pożyczka 85 mld USD dla AIG z
Fed

17 września

Morgan Stanley - poszukiwanie inwestora
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Data

18 września

Wydarzenie
Informacje o poszukiwaniu nabywcy Washington Mutual

Szczegóły

Komunikat Banku Anglii w sprawie przedłużenia Specjalnego Programu Płynnościowego

Specjalny Program Płynnościowy (Special Liquidity Scheme) - wprowadzony w kwietniu 2008r., początkowo do 21 października 2008 r. - jego celem było umożliwienie instytucjom czasowej wymiany trudnych do sprzedania papierów zabezpieczonych kredytami hipotecznymi na bony skarbowe.
Wartość transakcji 123 mld GBP.

Zgoda Lloyds TSB na zakup HBOS
Skoordynowana akcja banków centralnych

19 września

Zakazy krótkiej sprzedaży wydane
przez:
- brytyjskie FSA (do 16 stycznia
2009r.)
- amerykańską SEC (do 8, a następnie do 17 października 2008r.).
Komunikat Fed

20-21 września

Zwiększenie linii swapowych z EBC o 55 mld USD
(do 110 mld USD), z Narodowym Bankiem Szwajcarii (SNB) o 15 mld USD (do 27 mld); wprowadzenie
linii z BoE - 40 mld USD, Bankiem Japonii (BoJ) - 60
mld USD i Bankiem Kanady - 10 mld USD (pierwsza
w historii możliwość zaoferowania finansowanie O/N
w dolarach przez EBC, BoE i SNB oraz BoJ).

Informacje o planie ratunkowym
Skarbu USA (Plan Paulsona)

Zmiana statusu Goldman Sachs i
Morgan Stanley

Fed – poszerzenie system pożyczek dla banków, aby
te mogły dokonywać zakupu na rynku finansowym
„wysokiej jakości” papierów komercyjnych zabezpieczonych aktywami (ABCP)
Założenie Planu: skupowanie przez rząd przez najbliższe 2 lata „złych” aktywów każdej instytucji finansowej do równowartości 700 mld USD.
Zmiana ze statusu banków inwestycyjnych w spółki
holdingowe regulowane przez Fed: w efekcie szerszy
dostęp do środków Fed oraz zwiększona możliwość
nabywania banków detalicznych.

Zakaz krótkiej sprzedaży wydany
przez BaFin (do końca 2008 roku)
Przejęcie udziałów w Morgan Stanley przez japoński Mitsubishi UFJ
Upadek Ameribank Inc.
23 września

Przekazanie przez FDIC ośmiu oddziałów banku i
wkładów innym lokalnym bankom.

Pomoc płynnościowa banku Danii
dla banku Ebh

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.
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Data

24 września

Wydarzenie
Nabycie azjatyckiej części Lehman
Brothers przez japoński bank Nomura

Szczegóły

Informacja AIG o możliwości
sprzedaży części aktywów
Formalne podpisanie przez AIG
umowy z Fed o pożyczkę 85 mld
USD
Inwestycja funduszu Warrena Buffetta w Goldman Sachs w wysokości 5 mld USD
Nowe linie swapowe Fed

25 września

Problemy belgijsko-holenderskiego
banku Fortis

26 września

Rozszerzenie linii swapowych Fed

27 września

Informacja Fortis o możliwości
sprzedaży części aktywów
Zamknięcie Washington Mutual

Pomoc dla Fortis
29 września
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Linie z bankami centralnymi Australii (10 mld USD),
Szwecji (10 mld USD), Danii (5 mld USD), Norwegii
(5 mld USD).
Wyraźny spadek akcji o 20 % do najniższego poziomu od 1995 roku. Informacja o stratach w wysokości
2,49 mld EUR w 2008 r. w związku z kryzysem subprime.
Rozszerzenie linii swapowych między Fed a BoE,
ECB oraz SNB: możliwość oferowania środków 1tygodniowych oraz zwiększenie linii z ECB o 10 mld
USD (do 120 mld USD) i z SNB o 3 mld USD (do
30 mld USD).

Washington Mutual - największa w USA instytucja
typu savings and loan association - przejęta przez
regulatora, następnie aktywa bankowe kupione za 1,9
mld USD przez JP Morgan Chase.
Pomoc w postaci 11,2 mld EUR kapitału od rządów
krajów Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg).

Informacja o nieprzyjęciu przez
Kongres Planu ratunkowego Paulsona
Przejęcie przez rząd Islandii trzeciego co do wielkości banku Glitnir

Zakup 75% udziałów za 600 mln EUR. Bank miał
problemy z finansowaniem swojej działalności; zawieszono obrót jego akcjami.

Decyzja rządu UK o nacjonalizacji
Bradford & Bingley (B&B)

B&B - dziewiąty co do wielkości bank specjalizujący
się kredytach hipotecznych w Wielkiej Brytanii. Sieć
oddziałów przejęta przez hiszpański bank Santander.

Pomoc dla niemieckiego Hypo Real
Estate

Zapowiedź 35 mld EURO od konsorcjum banków niemieckich z gwarancjami rządowymi.

Narodowy Bank Polski
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Data

30 września

2 października

Wydarzenie
Początek spadków ceny akcji UniCredit na giełdzie w Mediolanie

Szczegóły
Dwukrotne zawieszenie obrotu akcjami UniCredit na
giełdzie w Mediolanie; w efekcie spadek ceny akcji o
10%.

Rozszerzenie linii swapowych Fed

Rozszerzenie z ogólnej wartości 290 mld USD do 620
mld USD (ECB będzie mógł zaoferować 240 mld
USD, Bank Japonii 120 mld USD, Bank Anglii 80
mld USD, SNB 60 mld USD, Bank Kanady 30 mld
USD, Bank Rezerwy Australii 30 mld USD, Bank
Szwecji 30 mld USD, Bank Danii 15 mld USD, Bank
Norwegii 15 mld USD).

Zwiększenie wielkości środków Fed
dostępnych na aukcjach terminowych

Term Auction Facility wprowadzono w grudniu
2007 r. by instytucje depozytowe mogły pożyczać od
Fed na określone terminy pod ten sam zestaw zabezpieczenia jak w discount window (operacje 28 i 84
dniowe)
- zwiększenie z 150 mld USD do 300 mld USD
- zapowiedź dwóch dodatkowych aukcji w listopadzie
(150 mld USD).

Informacja o planowanym kupnie
aktywów Wachovia Corp. przez Citigroup
Oświadczenie Paulsona o kontynuacji prac nad Planem Ratunkowym
Ogłoszenie kolejnego pakietu antykryzysowego w Rosji

M.in. refinansowanie zagranicznych długów rosyjskich koncernów i banków na sumę do 50 mld
USD za pośrednictwem państwowego Banku Rozwoju oraz uproszczenie zasad refinansowania banków
przez bank centralny Rosji.

Wsparcie kapitałowe dla belgijskofrancuskiej grupy finansowej DEXIA

Pomoc w wysokości 6,4 mld EUR od rządów Belgii,
Francji i Luksemburga.

Decyzja rządu Irlandii o wprowadzeniu na 2 lata pełnych gwarancji
depozytów dla największych banków

Zmiana dotyczy: Allied Irish Bank, Bank of Ireland,
Anglo Irish Bank, Irish Life and Permanent, Irish
Nationwide Building Society i Educational Building
Society (wcześniej 20 września podwyższono kwotę
gwarancji z 20 000 do 100 000 EUR).
Dodatkowe założenia do Planu: powiększony ze
100 000 do 250 000 USD limit gwarancji depozytów
bankowych, wprowadzony limit na płace i odprawy
szefów banków korzystających z pomocy w ramach
planu, przedłużone obowiązywanie ulg podatkowych
dla przedsiębiorstw, o łącznej wartości 110 mld USD,
stymulujących wzrost gospodarczy.

Uchwalenie przez Senat USA zmienionego planu ratunkowego (Emergency Economic Stabilization Act)

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.
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Data
3 października

6 października

Wydarzenie
Informacja o możliwym przejęciu
Wachovia Corp. przez Wells Fargo
& Co

Szczegóły

Nacjonalizacja holenderskiej części
Fortis
Podwyższenie limitu depozytów
gwarantowanych w Wielkiej Brytanii
Wprowadzenie pełnych gwarancji
depozytów bankowych w Grecji
Nacjonalizacja belgijskiej części
Fortis

Wykup akcji za 16,8 mld EUR.

Pomoc dla niemieckiego Hypo Real
Estate

Zwiększona pomoc konsorcjum bankowego z 35 do
50 mld EUR.

Dalsze problemy UniCredit

Zawieszenia notowań akcji na giełdzie w Mediolanie. Zapowiedź podniesienia kapitału w wysokości 6,6
mld EUR.

Podwyższenie z 35 000 do 50 000 GBP (z możliwością
dalszego zwiększania).

Nabycie przez rząd Belgii pozostałych udziałów oraz
zgoda na przejęcie 75% Fortis Bank oraz 100% Fortis Insurance Belgium przez francuski BNP Paribas
(wartość transakcji ok. 14,5 mld EUR).

Wprowadzenie pełnych gwarancji
depozytów bankowych osób prywatnych w Niemczech
Wprowadzenie pełnych gwarancji
depozytów bankowych w Danii

W ramach umowy z bankami tworzącej Fundusz Likwidacyjny w kwocie 6,5 mld USD.

Wprowadzenie pełnych gwarancji
depozytów w Islandii
Zwiększenie kwoty depozytów
gwarantowanych w Szwecji

Podwojenie kwoty gwarantowanych depozytów do
wysokości 500 000 SEK oraz możliwość rozszerzenia gwarancji na oddziały instytucji kredytowych w
Szwecji w przypadkach, gdy gwarancja kraju macierzystego dla takiej instytucji jest niższa.

Zapowiedż wprowadzenia pełnych
gwarancji osób prywatnych w Austrii
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Zwiększenie środków Fed oferowanych na krótkoterminowych aukcjach

Zwiększenie środków Term Auction Facility do
900 mld USD, w tym planowane dwie listopadowe
aukcje po 150 mld USD.

Spór o przejęcie Wachovia Corp.

Zangażowanie Fed w spór pomiędzy Citigroup i Wells
Fargo.

Narodowy Bank Polski
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Data
7 października

8 października

Wydarzenie
Zmiana zasad gwarantowania depozytów w UE

Szczegóły
Porozumienie Ministrów Finansów krajów UE w
sprawie podniesienia kwoty depozytów gwarantowanych z 20 000 do 50 000 EUR.

Islandia - eskalacja problemów

a. przejęcie przez rząd kontroli nad systemem bankowym (uprawnienia rządu do upaństwawiania banków, zmuszania do fuzji, zmiany prezesów i ustanawiania limitów ich wynagrodzeń);
b. przejęcie kontroli nad Landsbanki Islands hf, drugim największym bankiem w kraju, przez islandzki
urząd nadzoru finansowego;
c. wprowadzenie currency peg dla korony islandzkiej:
131 ISK za euro.

Obniżka stóp procentowych Banku
Rezerwy Australii

Obniżka o 100 punktów bazowych.

Zmiany w zasadach gwarantowania
depozytów

Hiszpania - zapowiedź podniesienia gwarancji dla depozytów do 100 000 EUR;
Holandia – decyzja o podniesieniu gwarancji dla depozytów do 100 000 EUR;
Tajwan – zapowiedź podwojenia gwarancji (z 1,5 mln
do 3 mln dolarów tajwańskich, czyli 92 tys. USD);
Belgia - zapowiedź podniesienia do 100 000 EUR;
Czechy - zapowiedź podniesienia do 50 000 EUR
Fed, EBC, Bank Anglii, Bank Kanady, Bank Szwecji
oraz Narodowy Bank Szwajcarii - obniżka podstawowych stóp o 50 punktów bazowych (w przypadku
Szwajcarii o 25 pb).

Skoordynowana akcja banków centralnych

Kolejne obniżki stóp innych banków centralnych

Chiny o 27 pb, Hong Kong o 100 pb, Kuwejt o 135
pb, Zjednoczone Emiraty Arabskie o 50 pb.

Włochy - pakiet antykryzysowy

Utworzenie w trybie pilnym funduszu ochronnego
dla banków, przeżywających ewentualne trudności,
w wysokości 20 mld EUR.

Plan pomocy finansowej dla banków w Wielkiej Brytanii

a. dostarczenie krótkoterminowej płynności przez
bank centralny w wysokości 200 mld GBP
b. dostarczenie nowego kapitału do banków i towarzystw budowlanych przez rząd w wysokości do 50
mld GBP
c. zapewnienie systemowi bankowemu funduszy niezbędnych do utrzymania stabilności finansowania w
średnim okresie – z gwarancjami instytucji rządowej
do 250 mld GBP. Banki objęte programem: Abbey,
Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide
Building Society, Royal Bank of Scotland i Standard
Chartered.

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.
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Data

9 października

10 października

Wydarzenie
Zmiany w zasadach gwarantowania
depozytów

Szczegóły
Austria - wprowadzenie zapowiadanych wcześniej
pełnych gwarancji depozytów;
Finlandia – zwiększenie do 50 000 EUR;
Słowacja - propozycja rządu wprowadzenia pełnych
gwarancji;
Cypr - zapowiedź podniesienia gwarancji depozytów
do 100 000 EUR;
Węgry - zapowiedź wprowadzenia pełnych gwarancji
depozytów;
Rumunia - zapowiedź podniesienia gwarancjidepozytów do 50 000 EUR.

Islandia - niewypłacalność banku Icesave

a. niewypłacalność islandzkiego banku - Icesave
(bank należący do Landsbanki, operujący w Holandii; dzień wcześniej ogłoszenie niewypłacalności
przez oddział Icesave operujący w Wielkiej Brytanii);
b. przejęcie kontroli nad Glitnir Bank przez islandzki urząd nadzoru FSA (kilka dni wcześniej państwo
przejęło 75 proc. udziałów w tym banku kosztem (w
przeliczeniu) 600 milionów EUR;
c. pomoc banku centralnego Szwecji dla oddziału
największego banku islandzkiego Kaupthing.

Dodatkowa pomoc płynnościowa
dla AIG

Komunikat Fed w sprawie dostarczenia dodatkowej
płynności dla AIG – pożyczenie papierów wartościowych od AIG o wartości 37,8 mld USD w zamian za
gotówkę.

Islandia - przejęcie przez regulatora największego banku Islandii Kaupthing
Gwarancje rządów Francji, Belgii i
Luksemburga dla zobowiązań Dexii
Ukraina - pomoc banku centralnego dla Banku Nadra
Rozszerzenie gwarancji Irlandii na
znaczące filie banków zagranicznych

Możliwe rozszerzenie pomocy dla
banków włoskich
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Kredyt refinansowy w wysokości 1,5 mld hrywn (300
mln USD).
Gwarancjami objęto pięć zagranicznych instytucji finansowych z siedzibą w Irlandii: północnoirlandzki
Ulster Bank, First Active z Wielkiej Brytanii, Halifax Bank of Scotland, IIB Bank z Belgii i niemiecki
Postbank.
Minister finansów Włoch Giulio Tremonti przygotowuje plan ”B”, aby umożliwić bankom większą płynność i gwarantować kredyty - banki, które cierpią na
brak gotówki, mogłyby otrzymywać gwarancje rządowe. Minister konsultował się w tej sprawie z władzami Banku Włoch.

Narodowy Bank Polski
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Data

Wydarzenie
Problemy na Ukrainie

11-12 października

Przyjęcie elastycznego planu pomocy przesz kraje strefy euro

Zakaz krótkiej sprzedaży akcji w
Grecji
Zmiany w zasadach gwarantowania
depozytów

13 października

Plany pomocowe krajów strefy Euro w związku z przyjętym wspólnym planem

Szczegóły
a. zawieszenie operacji walutowych dla ludności
przez kilka banków;
b. wprowadzenie przez nadzór zarządu komisarycznego w Prominwestbanku – szósty co do wielkości
banku kraju - oraz dokapitalizawanie w wysokości 2
mld hrywien;
c. pomoc dla Nadra Bank - siódmego co do wielkości
banku.
Gwarancje państw strefy euro dla pożyczek międzybankowych na czas ograniczony do końca 2009 roku w celu zapewnienia bankom płynności finansowej
oraz umożliwienie dokapitalizowania banków.
Zakaz obowiązuje do 31 października 2008r.
Australia – pełne gwarancje na 3 lata dla depozytów
w uniach kredytowych oraz towarzystwach budowlanych;
Nowa Zelandia - pełne gwarancje na 2 lata.
Francja – pakiet 320 mld EUR na gwarancje dla pożyczek międzybankowych i 40 mld EUR na podwyższenie kapitału własnego zagrożonych banków;
Niemcy – pakiet 400 mld EUR gwarancji dla pożyczek międzybankowych oraz 100 mld EUR na dokapitalizowanie banków i gwarancje;
Portugalia - gwarancje dla banków krajowych do 20
mld EUR;
Hiszpania – możliwość gwarancji do 100 mld EUR
dla nowych długów banków;
Włochy – fundusz ochrony banków w wysokości 20
mld EUR;
Holandia - gwarancje na pożyczki międzybankowe
200 mld EUR;
Austria – zapowiedź gotowości pomocy do 100 mld
EUR.

Rozszerzenie linii swapowych Fed z
bankami centralnymi

Mozliwość oferowania przez EBC, Narodowy Bank
Szwajcarii, Bank Anglii nieograniczonej wielkości
środków dolarowych w ramach aukcji środków 7, 18
i 84 dniowych na stałą stopę procentową.

Ukraina – zakaz przedterminowego
wycofywania pieniędzy z lokat bankowych

Zakaz wydany przez bank centralny.
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Data
14 października

15 października

Wydarzenie
Plan pomocowy w USA - realizacja
pierwszej części

Szczegóły
Umożliwienie zakupu przez rząd udziałów w bankach
o wartości do 250 mld USD. W pierwszym etapie
przejęcie udziałów w 9 bankach za 125 mld USD:
Bank of America; Merill Lynch; Citigroup; JPMorgan Chase; Wells Fargo; Goldman Sachs; Margan
Stanley; Bank of New York; State Street.

Węgry – zawieszanie udzielania
kredytów w walutach zagranicznych przez niektóre banki

Węgierski oddział banku Bayerische Landesbank zawieszenie udzielania klientom kredytów w zagranicznej walucie (największy węgierski bank OTP i
oddział Erste Banku rozważają podjęcie podobnych
kroków).

Decyzja Banku Japonii o dołączeniu do nieograniczonych linii swapowych w USD
Pomocowy program płynnościowy
w krajach Azji Południowej

Grecja - plan pomocowy
16 października
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Ukraina - ograniczenia w wypłatach gotówkowych

Bank Światowy zapewni 10 mld USD kapitału początkowego. Fundusze zostaną użyte na zakup ”toksycznych” aktywów i rekapitalizację banków.
28 mld EUR na pomoc finansową dla systemu bankowego.
Decyzje banków o ograniczeniach w wypłatach środków za pośrednictwem bankomatów.

Szwajcaria - pomoc dla dwóch największych banków

Pomoc finansowa dla UBS i Credit Suisse Group.

Węgry - umowa banku centralnego
z EBC

Dostarczanie dodatkowej płynności bankom węgierskim w wysokości 5 mld EUR w ramach operacji repo.

Narodowy Bank Polski

Słowniczek

Słowniczek
Aktywa przychodowe – suma należności od sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego
oraz papierów wartościowych i należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.
Credit Default Swap (CDS) – kredytowy instrument pochodny, którego wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy określoną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia
kredytowego dotyczącego strony trzeciej (podmiotu referencyjnego), w zamian otrzymując premię. Zdarzeniem kredytowym może być ogłoszenie upadłości podmiotu referencyjnego, określona w
umowie zmiana wiarygodności kredytowej tego podmiotu, lub zmiana ratingu określonego dłużnego
papieru wartościowego.
Jednomiesięczna luka płynności – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności
nie dłuższym niż 1 miesiąc a wartością pasywów z terminem wymagalności nie dłuższym niż 1
miesiąc.
Jednomiesięczna luka płynności skorygowana – różnica miedzy wartością aktywów z terminem zapadalności nie dłuższym niż 1 miesiąc (skorygowaną o wartość należności, których termin
zapadalności upłynął, oraz o wartość bonów skarbowych wyodrębnionych na pokrycie funduszu
środków gwarantowanych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) a nadwyżką depozytów sektora
niefinansowego o terminie do 1 miesiąca ponad osad oraz pozostałymi zobowiązaniami o terminie
nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Kredyty konsumpcyjne – m.in. kredyty w rachunku bieżącym, kredyty z tytułu kart kredytowych, kredyty ratalne.
Kredyty zagrożone – w bankach stosujących polskie standardy rachunkowości: kredyty z kategorii
poniżej standardu, wątpliwe, stracone; w bankach stosujących MSSF: kredyty, w przypadku których
bank stwierdził, na podstawie obiektywnych przesłanek, trwałą utratę wartości.
Luka finansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora niefinansowego, rządowego i
samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości
kredytów.
Marża kredytowa – nadwyżka oprocentowania kredytu powyżej stopy rynku międzybankowego.
Marża odsetkowa netto – (ang. Net Interest Margin relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w
danym okresie do średniej wartości aktywów w tym okresie.
Odpisy netto / Różnica wartości rezerw i aktualizacji – odpisy na rezerwy pomniejszone o
rozwiązania rezerw z określonego tytułu.

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.

61

Słowniczek I

Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego
kwartyla rozkładu zmiennej.
Osad w depozytach – stabilna część depozytów sektora niefinansowego. Na potrzeby analiz w
NBP przyjmuje się wysokość osadu na poziomie 70% wartości depozytów. Poziom ten jest minimalną wartością podaną przez osiem banków, do których NBP skierował pytanie o oszacowanie
stabilnej części depozytów złożonych przez podmioty sektora niefinansowego.
Rating depozytowy (długoterminowy) – miara zdolności instytucji finansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności 1 roku lub dłuższym. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz
skalę potencjalnych strat w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.
Rating siły finansowej – miara długookresowej zdolności instytucji finansowej do samodzielnego
działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana przez agencję Moody’s na podstawie danych
fundamentalnych, wartości badanej instytucji oraz skali dywersyfikacji działalności, a także stopnia
rozwoju systemu finansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły gospodarki.
Składka zarobiona – część składki przypisanej brutto należna zakładowi ubezpieczeń za ryzyko
ponoszone w danym okresie sprawozdawczym (ustalana jako składka przypisana w okresie sprawozdawczym pomniejszona o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o
stan rezerwy składek na początek okresu sprawozdawczego).
Stopa kapitalizacji – relacja dochodu z nieruchomości do ceny jej zakupu.
Stopa techniczna – stopa procentowa używana przy kalkulacji rezerw techniczno–ubezpieczeniowych
dotyczących ubezpieczeń na życie oraz rezerw na skapitalizowaną wartość rent.
Wartość zagrożona (value-at-risk ) – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych
historycznych.
Wskaźnik koszty/dochody – relacja kosztów działalności bankowej do wyniku z działalności
bankowej.
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów zagrożonych do kredytów ogółem.
Wskaźnik monitorowania działalności – relacja środków własnych ubezpieczyciela do ustawowego wymogu kapitałowego, którym jest wartość marginesu wypłacalności lub kapitał gwarancyjny
(w zależności od tego, która z tych wielkości jest wyższa).
Wskaźnik obciążenia kredytami (sektor gospodarstw domowych) – iloraz kredytów dla
gospodarstw domowych (rezydentów) przez ich roczne dochody do dyspozycji brutto. Dane o kredytach dla gospodarstw domowych pochodzą ze statystyki monetarnej NBP, a dochody do dyspozycji
brutto - z rachunków narodowych GUS.
Wskaźnik obciążenia długiem (sektor przedsiębiorstw) – iloraz zobowiązań (łącznie wobec rezydentów i nierezydentów) i sumy bilansowej. Zarówno na poziomie całego sektora, jak i
pojedynczych przedsiębiorstw do obliczeń wykorzystuje się dane ze sprawozdań F-01 GUS.
Wskaźnik obciążenia kredytami (sektor przedsiębiorstw) – iloraz kredytów bankowych
i pożyczek (łącznie od rezydentów i nierezydentów) oraz sumy bilansowej. Zarówno na poziomie
całego sektora, jak i pojedynczych przedsiębiorstw do obliczeń wykorzystuje się dane ze sprawozdań
F-01 GUS.
Wskaźnik obciążenia spłatą kredytu (sektor gospodarstw domowych) – iloraz sumy rat
kapitałowo-odsetkowych płaconych przez gospodarstwa domowe przez ich dochody do dyspozycji.
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Dla wskaźników zagregowanych dla sektora suma rat kapitałowo-odsetkowych jest szacowana na
podstawie informacji ze statystyki bankowej o wielkości zadłużenia, średniego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i pozostałych oraz średniej zapadalności kredytów. Dane
o dochodach do dyspozycji brutto pochodzą z rachunków narodowych GUS. Wskaźniki na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych liczone są na podstawie danych z badań Budżetów
Gospodarstw Domowych GUS.
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia – relacja inwestycji krótkoterminowych (krótkoterminowych aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu
wartości tych aktywów) do zobowiązań krótkoterminowych (zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy).
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia – relacja sumy inwestycji krótkoterminowych (krótkoterminowych aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów) i należności krótkoterminowych (należności z tytułu dostaw i usług
oraz całości lub części należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które
stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy) do zobowiązań krótkoterminowych (zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy).
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku pozaodsetkowego
(wynik z tytułu prowizji, przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, wynik operacji finansowych, wynik
z pozycji wymiany).
Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi
przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty
administracyjne i akwizycji), tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów z
lokat.
Zysk / strata techniczna PTE na zarządzaniu OFE – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania OFE (m.in. opłaty od wpłacanych składek i wynagrodzenie za zarządzanie
OFE) a kosztami z tytułu zarządzania OFE (m.in. prowizje dla ZUS od wpłacanych składek, koszty
akwizycji, koszty ogólne PTE.).
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AC
BIK
CRD
DEV
DNG
EBC
EURO
STOXX 50
FI
GUS
GPW
IRS

KDPW
KNB
KNF
KSF
LtV
MSSF/MSR
MSCI EM

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyłączeniem szynowych –
grupa III ubezpieczeń majątkowych
Biuro Informacji Kredytowej
Capital Requirements Directive (Dyrektywa w sprawie podejmowania i
prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe)
Perspektywa rozwojowa ratingu (warunkowa względem zajścia
określonego zdarzenia)
Rating jest weryfikowany przez agencję w celu ewentualnego obniżenia
(ang. downgrade)
Europejski Bank Centralny
Indeks 50 dużych spółek ze strefy euro obliczany przez firmę Stoxx Ltd
– wspólne przedsięwzięcie giełd z Niemiec i Szwajcarii oraz firmy Dow
Jones & Co.
Fundusze inwestycyjne
Główny Urząd Statystyczny
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych (ang.
Interest Rate Swap). Transakcja zobowiązująca obie strony do
wymiany okresowych płatności odsetkowych od określonej kwoty
nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności odsetkowe
są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej
ustalonej dla każdej ze stron. Stawki kontraktów IRS prezentowane w
Raporcie to wysokość stopy stałej płaconej w zamian za otrzymywanie
odsetek naliczonych według zmiennej stopy WIBOR.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja Nadzoru Finansowego
Komitet Stabilności Finansowej
Relacja wysokości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie kredytu (ang. loan-to-value)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Indeks spółek z 26 gospodarek wschodzących obliczany przez firmę
MSCI Barra – spółkę zależną Morgan Stanley

Przegląd stabilności systemu finansowego – październik 2008 r.

65

Wykaz skrótów I

mWIG40
MWSZ
NBP
NIF
OC
OFE
OIS

POS
PTE
ROA
ROE

ROEA
STA
sWIG80
TFI
ufk
UPG
VaR
WIG20
ZU
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Indeks 40 średniej wielkości spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Narodowy Bank Polski
Niebankowe instytucje finansowe
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Otwarte Fundusze Emerytalne
Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych oparta o
jednodniową stopę O/N (ang. Overnight Index Swap). Transakcja
zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych płatności
odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres.
Dokonywane płatności odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i
obliczane według stopy procentowej ustalonej dla każdej ze stron.
Stawki kontraktów OIS prezentowane w Przeglądzie to wysokość stopy
stałej płaconej w zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według
średniej stopy O/N w okresie obowiązywania kontraktu.
Perspektywa pozytywna ratingu - przewidywana poprawa.
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
Zysk jednostki wyrażony jako procent średniej wartości jej aktywów
Zysk jednostki wyrażony jako procent średniej wielkości jej kapitału (w
przypadku banków definiowanego jako regulacyjne fundusze
podstawowe)
Zysk banku wyrażony jako procent średniej wielkości jej aktywów
przychodowych (ang. return on earning assets)
Perspektywa stabilna ratingu
Indeks 80 małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Rating jest weryfikowany przez agencję w celu ewentualnego
podniesienia (ang. upgrade)
Wartość zagrożona (ang.Value at Risk )
Indeks 20 dużych spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
Zakłady Ubezpieczeń
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