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Narodowy Bank Polski

Niniejszy Raport 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 zadania
działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego.
„Raport o 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.
Dotychczas Narodowy Bank Polski przedstawiał wyniki swoich analiz w obszernych rocznych „Raportach o stabilności systemu finansowego” oraz krótszych „Przeglądach stabilności systemu finansowego”, publikowanych w drugiej połowie danego roku. Mając na uwadze siłę występujących
obecnie zaburzeń w gospodarce światowej i wynikającą z tego konieczność zapewnienia bardziej
szczegółowych informacji o ryzyku podejmowanym przez instytucje finansowe, od 2009 r. Narodowy Bank Polski będzie publikował pełny „Raport o stabilności systemu finansowego” dwa razy do
roku. Scenariusz bazowy w testach warunków skrajnych prezentowanych w poszczególnych edycjach
Raportu będzie odnosić się do projekcji makroekonomicznych NBP z czerwca i października danego
roku.
Analiza przeprowadzona w niniejszym Raporcie dotyczy okresu od końca pierwszej połowy 2008 r.
i opiera się na danych dostępnych do dnia 10 czerwca 2009 r. Raport został przyjęty przez Zarząd
Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2009 r.
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Rozdział 1.

Ocena stabilności finansowej i
perspektyw ryzyka
Od momentu publikacji ostatniego „Przeglądu stabilności systemu finansowego” warunki
działania krajowego systemu finansowego uległy znacznemu pogorszeniu w wyniku globalnego kryzysu. Ponieważ polskie instytucje finansowe weszły w okres trudnych warunków
działania w dobrej sytuacji finansowej, wpływ globalnego kryzysu na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony.
W ciągu najbliższych kwartałów należy spodziewać się pogorszenia zyskowności instytucji
finansowych. Przedstawione w „Raporcie” analizy wskazują jednak, że system finansowy
będzie w stanie zaabsorbować skutki wolniejszego niż w poprzednich latach tempa wzrostu
gospodarczego bez istotnego wpływu na swoją stabilność.
W średnim okresie głównym ryzykiem dla zachowania stabilności systemu finansowego
będzie możliwość wystąpienia silniejszego spowolnienia gospodarczego niż obecnie oczekiwane, prowadzącego do pogorszenia wyników finansowych banków. Pogorszenie zysków
sektora bankowego wynikałoby zarówno z możliwości wzrostu kosztów ryzyka kredytowego
(odpisów z tytułu utraty wartości kredytów) i kosztów finansowania, jak i spadku przychodów banków z powodu ograniczenia tempa wzrostu kredytów. Stosunkowo niska dostępność
kapitału i jego wysoki koszt mogłyby skłonić banki do ograniczania akcji kredytowej, co
rodziłoby ryzyko procyklicznego pogłębienia spowolnienia gospodarczego. Innymi czynnikami, które w średnim okresie będą wpływać na stabilność systemu finansowego, są: kształtowanie się kursu walutowego oraz sytuacja finansowa zagranicznych banków – właścicieli
banków działających w Polsce.
W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. obniżyło się krótkookresowe ryzyko dla stabilności
systemu finansowego wynikające ze spadku płynności krajowego rynku międzybankowego.
Banki pozyskujące dotąd dużą część środków z krajowego rynku międzybankowego otrzymały środki od swoich zagranicznych inwestorów strategicznych. Banki, które miałyby problemy z pozyskaniem płynności na rynku lub z zabezpieczeniem ryzyka walutowego mogą
skorzystać z instrumentów oferowanych przez Narodowy Bank Polski w ramach „Pakietu
Zaufania”.
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Od momentu publikacji ostatniego „Przeglądu
stabilności systemu finansowego” w październiku 2008 r. warunki działania krajowego systemu finansowego uległy znacznemu pogorszeniu.
Było to spowodowane wzrostem siły oddziaływania globalnego kryzysu na gospodarkę Polski.
Wpływ kryzysu był widoczny w przeniesieniu
się zaburzeń z rynków globalnych na rynek polski, co spowodowało obniżenie płynności krajowych rynków finansowych i wystąpienie silnej deprecjacji złotego, w skali nie mającej uzasadnienia w czynnikach fundamentalnych. Innym skutkiem kryzysu globalnego było również pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do wzrostu ryzyka dla stabilności systemu finansowego.
Podsumowanie dotychczasowej oceny wpływu
kryzysu globalnego na stabilność polskiego systemu finansowego zawiera tabela 1.1, oparta na
analizie kanałów transmisji zidentyfikowanych w
rozdziale 3.7. „Raportu o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2008 r.”.
Instytucje finansowe weszły w okres trudnych
warunków działania w dobrej sytuacji finansowej. Wynika to między innymi z bardzo wysokich zysków wypracowanych przez instytucje finansowe w 2008 r. i historycznie dobrej jakości
aktywów w bankach. Wysokie wyniki finansowe
wypracowały w tym okresie zarówno banki, zakłady ubezpieczeniowe jak i instytucje zarządzające funduszami. W warunkach niskiej dostępności kapitału ze źródeł rynkowych, wysokie wyniki finansowe stały się źródłem zwiększenia bufora
kapitałowego w instytucjach finansowych, przede
wszystkim w bankach, co korzystnie wpływa na
możliwości zaabsorbowania skutków spowolnienia gospodarczego.

latach. Wśród przyczyn spodziewanego obniżenia wyników finansowych banków można wymienić wzrost kosztów ryzyka kredytowego, wzrost
kosztów finansowania, jak i obniżenie przychodów w wyniku niższego wzrostu akcji kredytowej.
Obecna i oczekiwana sytuacja makroekonomicznej Polski wskazuje na duże prawdopodobieństwo dalszego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego ponoszonych przez banki. Perspektywy
wzrostu gospodarczego pogorszyły się przede
wszystkim w wyniku recesji w gospodarkach
głównych partnerów handlowych Polski. Od października 2008 r. nastąpiło silne – choć nie tak
duże jak w innych krajach regionu – spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. Było ono wzmocnione przez pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw oraz zaostrzenie polityki kredytowej banków. Ze względu na wysoką niepewność co do perspektyw światowego wzrostu gospodarczego, prognozy gospodarcze dla Polski są obarczone dużą niepewnością. Zgodnie z projekcją NBP z czerwca 2009 r.
wzrost polskiego PKB w 2009 r. pozostanie jednak dodatni.

Ze względu na wysoki udział kredytów walutowych w portfelu kredytów mieszkaniowych,
kształtowanie się kursu złotego jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na ryzyko kredytowe związane z tym portfelem. Wpływ silnej deprecjacji złotego w analizowanym okresie
na koszty obsługi kredytów walutowych został
ograniczony przez spadek stóp procentowych w
Szwajcarii, wyznaczających oprocentowanie walutowych kredytów mieszkaniowych. Ewentualna
dalsza trwała deprecjacja mogłaby jednak negatywnie wpłynąć na jakość aktywów banków.
Niekorzystne warunki działania powodują, że w Czynniki fundamentalne nie wskazują jednak,
nadchodzących kwartałach wyniki finansowe in- aby dalsza silna i trwała deprecjacja była prawstytucji finansowych będą gorsze niż w ostatnich dopodobna.
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Tabela 1.1. Kanały wpływu kryzysu globalnego na polski system finansowy

Kanał wpływu
Kanał kredytowy

Kanał
wania

finanso-

Kanał rynkowy

Kanał makroekonomiczny

Kanał kapitałowy

Pośredni kanał
rynkowy

Pośredni kanał
kredytowy

Mechanizm transmisji
Ocena wpływu na polski sektor finansowy
Bezpośrednie kanały transmisji
Bieżące i potencjalne Banki nie poniosły istotnych strat w związku z należnościaekspozycje kredytowe mi od zagranicznych instytucji finansowych. Skala ekspozycji
banków wobec zagra- kredytowych wobec tych podmiotów została znacznie ograninicznych instytucji fi- czona począwszy od III kwartału 2008 r. w związku z dążeniem
nansowych
banków do utrzymywania płynnych aktywów w złotych i działaniami nadzorczymi KNF.
Finansowanie pozyski- Ryzyko wycofania finansowania nie zrealizowało się. Począwwane przez banki kra- szy od września 2008 r. banki otrzymały znaczne wsparcie
jowe od zagranicznych płynnościowe od zagranicznych instytucji finansowych, przede
instytucji finansowych wszystkim od swoich właścicieli (zob. rozdział 3.4).
Posiadane przez krajo- Zmiana wartości posiadanych papierów wartościowych emitowe instytucje finanso- wanych przez nierezydentów miała niewielki wpływ na wyniki
we papiery wartościo- finansowe banków. Papiery te stanowią bardzo małą część suwe emitowane przez my bilansowej sektora.
nierezydentów
Pośrednie kanały transmisji
Spowolnienie wzrostu Najważniejszy mechanizm transmisji kryzysu gospodarczego.
gospodarczego w Pol- Recesja u głównych partnerów handlowych Polski prowadzi
sce spowodowane przez do znacznego spadku dynamiki polskiego PKB, co prawdopozdarzenia w innych go- dobnie przełoży się na wzrost bezrobocia i pogorszenie jakości
spodarkach
portfeli kredytowych banków (zob. rozdziały 2, 3.2.2 i 3.5).
Zależność
polityki Mimo strat ponoszonych przez wiele zagranicznych spółekdywidendowej i zwięk- matek, większość polskich banków zdecydowała o przeznaczeszania kapitału od niu zysków z 2008 r. na zwiększenie funduszy własnych. Część
zagranicznych
pod- banków otrzymała również pożyczki podporządkowane od właścicieli (zob. rozdział 3.5).
miotów dominujących
Zależność sytuacji na Spadła płynność rynku instrumentów finansowych służących
krajowym rynku finan- zabezpieczeniu ryzyka rynkowego przez banki, co utrudnia zasowym od wydarzeń rządzanie tym ryzykiem. Jednak ze względu na dostępność opena międzynarodowym racji z bankami–matkami i z NBP (w przypadku swapów walutowych), banki mogą zabezpieczać posiadane pozycje (zob.
rynku finansowym
rozdział 3.3). Wzrost globalnej awersji do ryzyka przyczynił się
do deprecjacji złotego, znacznie głębszej niż wynikałoby to z
czynników fundamentalnych (zob. rozdział 2).
Ekspozycja
kredy- W sektorze gospodarstw domowych wzrost obciążeń kredytotobiorców na ryzyko biorców spłatą kredytów wynikający z deprecjacji złotego zorynkowe, w tym ryzyko stał w znacznym stopniu skompensowany przez spadek zagrawalutowe związane z nicznych stóp procentowych (zob. rozdział 3.2.2). W sektorze
zaciągniętymi kredyta- przedsiębiorstw część firm poniosła znaczne koszty finansowe
mi mieszkaniowymi w spowodowane deprecjacją złotego, związane z rewaluacją strawalutach obcych
tegii zabezpieczających i spekulacją na rynku walutowym (zob.
rozdział 3.2.1). Pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
nie ma charakteru zjawiska systemowego i nie zagraża stabilności funkcjonowania banków.
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Kanał wpływu
Kanał zaufania

Mechanizm transmisji
Spadek zaufania do poszczególnych instytucji
finansowych i całości
sektora bankowego

Ocena wpływu na polski sektor finansowy
Spadek wzajemnego zaufania pomiędzy bankami na rynkach
globalnych po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers
doprowadził do obniżenia wzajemnych limitów kredytowych
dla banków polskich i do ograniczenia transakcji na rynku lokat międzybankowych. W październiku 2008 r. informacje o
złych wynikach finansowych banków globalnych doprowadziły również do krótkoterminowego spadku zaufania klientów do
banków działających w Polsce, co spowodowało wystąpienie
przejściowego odpływu środków ulokowanych przez gospodarstwa domowe w niektórych bankach. Zjawisko to nie doprowadziło jednak do wystąpienia problemów płynnościowych banków.

Uwaga: szersza analiza poszczególnych kanałów wpływu kryzysu na globalnym rynku finansowym na stabilność polskiego systemu finansowego została przedstawiona w rozdziale 3.7. „Raportu o stabilności systemu
finansowego – czerwiec 2008 r.”, NBP, Warszawa 2008 r.

Obecne warunki rynkowe sprawiają, że wyzwaniem dla banków będzie utrzymanie dodatniej
dochodowości portfeli kredytów, w szczególności
udzielonych na długie okresy kredytów mieszkaniowych. Ze względu na wzrost kosztów finansowania – w tym depozytów podmiotów niefinansowych – oraz kosztów zabezpieczenia ryzyka walutowego, a także stałe marże na kredytach mieszkaniowych, w niektórych bankach przychody odsetkowe z tych kredytów mogą nie pokrywać
związanych z nimi kosztów. Czynnikiem zwiększającym przychody banków związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych jest
różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży walut stosowanymi przez banki przy spłacie kredytów walutowych. W połowie 2009 r. wejdzie w
życie rekomendacja nadzoru bankowego umożliwiająca klientom spłatę zadłużenia bezpośrednio
w walucie kredytu. Trudno jednak z wyprzedzeniem ocenić wpływ tego rozwiązania na wyniki
banków, ze względu na trudność w ocenie odsetka kredytobiorców, którzy skorzystają z tej
możliwości, a także ze względu na możliwe dostosowania w bankach do nowej sytuacji.

na rynku nieruchomości. W Polsce, po okresie
dynamicznego wzrostu cen, od połowy 2008 r.
obserwowane są umiarkowane ich spadki w niektórych miastach. W nadchodzących kwartałach
można spodziewać się utrzymania tych tendencji. Przy stosunkowo wysokich poziomach wskaźników LtV, zwłaszcza dla kredytów udzielonych
w latach 2007–2008, spadek cen nieruchomości
może kreować ryzyko w systemie bankowym, ponieważ można spodziewać się równoległego spadku cen nieruchomości i pogorszenia sytuacji finansowej części kredytobiorców.

W okresie spadku płynności krajowego rynku
lokat międzybankowych i zmniejszenia wzajemnych ekspozycji banków, część z nich otrzymała zwiększone wsparcie od swoich zagranicznych
podmiotów dominujących. Zwiększa to stabilność finansowania z powodu mniejszego prawdopodobieństwa, w porównaniu do finansowania
pozyskiwanego od innych uczestników rynku, że
bank–matka nie odnowi finansowania dla swojej
spółki–córki. Jednocześnie wzrosło ryzyko koncentracji finansowania, poprzez wzrost uzależnienia stabilności i perspektyw rozwoju banków polW wielu krajach źródłem ryzyka jest spadek cen skich od kondycji finansowej ich podmiotów do-

10

Narodowy Bank Polski

Ocena stabilności finansowej i perspektyw ryzyka

minujących.
Banki, w których wartość kredytów przekraczała wartość depozytów klientów niefinansowych
i które dotychczas pozyskiwały znaczną część
finansowania z rynku międzybankowego, były
szczególnie aktywne w pozyskiwaniu lokat klientów. Wydaje się, że ta grupa banków przebudowuje strukturę swojego bilansu tak, aby zwiększyć rolę stabilnych źródeł finansowania oraz
ograniczyć lukę finansowania. W tym celu banki
te agresywnie konkurują na rynku depozytów gospodarstw domowych oraz mogą silnie zaostrzać
politykę kredytową.
Dynamika akcji kredytowej zmniejszyła się w
analizowanym okresie i można spodziewać się jej
dalszego ograniczenia. W odpowiedzi na pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego
banki zaostrzyły politykę kredytową, zarówno w
zakresie kredytów dla przedsiębiorstw, jak i kredytów dla gospodarstw domowych. Badania ankietowe NBP wskazują również, że banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej.
Niepewność dotycząca przyszłych tendencji gospodarczych jest głównym czynnikiem skłaniającym banki do zaostrzania polityki kredytowej.
Zaostrzanie polityki kredytowej przez banki jest
widoczne również we wzroście odsetka przedsiębiorstw spotykających się z odmową przyznania
kredytu.
Niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego
jednocześnie skłaniają klientów banków do ograniczania popytu na kredyt. Jest to widoczne zarówno w planach zmian zadłużenia przez przedsiębiorstwa, jak i w popycie na kredyt obserwowanym przez banki. Zmniejszenie dynamiki
kredytu może mieć negatywny wpływ na możliwości zwiększania przychodów przez banki. Badania ankietowe NBP prowadzone wśród przedsiębiorstw wskazują również, że rośnie odsetek
przedsiębiorstw wskazujących trudności w uzyskaniu kredytu jako barierę dla prowadzenia
działalności gospodarczej. W dłuższym okresie
niska dostępność kredytu może również wywrzeć
negatywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców (w szczególności ich sytuację płynno-

ściową) i przyczynić się do pogorszenia jakości
portfela kredytowego.
W wyniku wysokiego wzrostu akcji kredytowej
w ostatnich latach bufory kapitałowe banków
zmniejszyły się, pomimo zwiększenia przez banki funduszy własnych. Symulacje przedstawione w niniejszej publikacji wskazują, ze zmniejszyła się zdolność banków do zaabsorbowania
kosztów ryzyka kredytowego, które mogłyby powstać w przypadku pogorszenia jakości portfela
kredytowego. Makroekonomiczne symulacje szokowe wskazują jednak, że nawet w warunkach
istotnego obniżenia przychodów banków, większość sektora jest w stanie zaabsorbować hipotetyczne koszty ryzyka kredytowego uzyskiwanymi przychodami i posiadanym buforem kapitałowym bez zagrożenia dla swojej wypłacalności.
W warunkach zwiększonej niepewności dotyczącej perspektyw gospodarczych zmniejszające się
bufory kapitałowe są jednak dodatkowym czynnikiem skłaniającym banki do ograniczenia podaży kredytu, na co wskazują badania ankietowe
NBP.
Analiza przedstawiona w niniejszym „Raporcie”
pozwala na zidentyfikowanie czterech procesów,
od przebiegu których może zależeć stabilność
polskiego systemu finansowego w średnim terminie. Pierwszym z nich jest rozwój sytuacji makroekonomicznej w krajach Unii Europejskiej.
Wystąpienie recesji głębszej niż obecnie oczekiwana może doprowadzić do wystąpienia recesji
w Polsce i silnego pogorszenia wyników instytucji finansowych. Ze względu na dużą zmienność
prognoz wzrostu gospodarczego ryzyko związane
z tym procesem utrzymuje się na wysokim poziomie.
Drugim czynnikiem który będzie kształtował
stabilność krajowego systemu finansowego jest
sytuacja finansowa banków - matek. Ich znaczenie dla stabilności finansowej wzrosło w analizowanym okresie ze względu na wsparcie płynnościowe, którego udzieliły swoim podmiotom zależnym. Ze względu na szeroki zakres wsparcia
udzielonego przez władze krajów macierzystych
międzynarodowym grupom bankowym, znacznie

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.

11

Ocena stabilności finansowej i perspektyw ryzyka I

obniżyło się prawdopodobieństwo silnego pogorszenia ich sytuacji finansowej, pociągającego za
sobą konieczność szybkiego wycofania się z krajów Europy Środkowej.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na stabilność polskiego systemu finansowego jest kształtowanie się kursu złotego i jego zależność od sytuacji gospodarczej krajów regionu (ryzyko regionalne). Do silnego osłabienia złotego w analizowanym okresie przyczyniły się spadek skłonności inwestorów globalnych do podejmowania
ryzyka, traktowanie przez część z nich krajów Europy Środkowej jako regionu jednolitego
pod względem ryzyka inwestycyjnego. W takich
warunkach pesymistyczne informacje dotyczące
perspektyw gospodarczych krajów regionu wpływały na notowania na rynku polskim. Komentarze uczestników globalnego rynku finansowego w
ostatnim okresie wskazują jednak, że inwestorzy
w większym stopniu różnicują swoją politykę inwestycyjną w zależności od sytuacji gospodarczej
poszczególnych krajów. Zjawiska te wraz z oceną
fundamentów gospodarczych Polski wskazują, że
dalsza silna i trwała deprecjacja złotego wydaje
się mało prawdopodobna.
Ostatnim procesem o istotnym znaczeniu dla
stabilności systemu finansowego w Polsce jest
kształtowanie polityki kredytowej banków działających w Polsce. W tym obszarze istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych sprzężenia zwrotnego, w postaci silnie procyklicznego ograniczenia podaży kredytu przez banki. Ryzyko to może
wystąpić w wyniku pogarszania się wyników finansowych banków w warunkach niskiej dostępności kapitału i jego wysokiego kosztu. Innym
czynnikiem, który może przyczynić się do materializacji tego ryzyka jest dążenie części banków

do ograniczenia luki finansowania. Ograniczenie
podaży kredytu mogłoby przyczynić się do wystąpienia głębszego niż obecnie prognozowane
spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce,
pociągającego za sobą znaczne pogorszenie jakości aktywów banków. Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka wzrosło w porównaniu z
sytuacją opisaną w ostatniej edycji „Przeglądu
stabilności systemu finansowego”. Jej wpływ może być ograniczony ze względu na nadal niską
skalę finansowania gospodarki kredytem.
W porównaniu z oceną przedstawioną w październikowym „Przeglądzie stabilności systemu
finansowego” obniżyło się krótkoterminowe ryzyko wystąpienia problemów płynnościowych banków w następstwie niskiej płynności krajowego
rynku pieniężnego. Do obniżenia ryzyka przyczyniły się operacje NBP w ramach „Pakietu zaufania” zasilające banki w płynność i umożliwiające jej redystrybucję w systemie bankowym, jak
również otrzymanie przez część banków finansowania od inwestorów strategicznych.
Krótkoterminowe ryzyko dla stabilności systemu finansowego obniżyło się w okresie analizowanym w niniejszej publikacji, jednak średnioterminowe ryzyko pozostaje na podwyższonym
poziomie. Sytuacja finansowa instytucji finansowych najprawdopodobniej pogorszy się w ciągu
najbliższych kwartałów. Jednak ich dobra sytuacja finansowa w momencie wejścia w okres niższego wzrostu gospodarczego oraz mniejsza skala nierównowag w gospodarce Polski niż w innych krajach regionu pozwalają sądzić, że polski
system finansowy będzie funkcjonował w sposób
bezpieczny również w okresie spowolnienia gospodarczego.

∗∗∗
Od października 2008 r. Narodowy Bank Polski i rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmują działania, które mają na celu podtrzymanie wzrostu gospodarczego w warunkach globalnego kryzysu
finansowego i recesji w gospodarkach wysoko rozwiniętych. Działania te są zgodne z konkluzjami
podjętymi na posiedzeniu rady ECOFIN w dniu 7 października 2008 r.
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Działania Narodowego Banku Polskiego
„Pakiet Zaufania” Narodowego Banku Polskiego, ogłoszony 13 października 2008 r., ma na celu:
umożliwienie bankom pozyskiwania środków złotowych na okres dłuższy niż jeden dzień, pozyskiwania środków walutowych oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania płynności złotowej. W ramach
„Pakietu Zaufania” Narodowy Bank Polski:
• wprowadził 3-miesięczne operacje zasilające repo pozwalające bankom pozyskać krótkoterminowe finansowanie pod zabezpieczenie papierów wartościowych;
• wprowadził transakcje swapów walutowych na parach walutowych EUR/PLN, USD/PLN
i CHF/PLN pozwalające bankom zabezpieczyć otwartą pozycję walutową przed ryzykiem
zmiany kursu złotego; standardowo operacje swap były prowadzone z terminem zapadalności
1 tygodnia;
• rozszerzył listę zabezpieczeń operacji otwartego rynku i zmniejszył haircut przy określeniu
wartości poziomu zabezpieczeń dla kredytu lombardowego;
• utrzymał emisję 7-dniowych bonów pieniężnych jako podstawowego instrumentu sterylizacji
nadpłynności.
Narodowy Bank Polski udostępnia bankom operacje swap, finansując je na podstawie porozumień
zawartych z Europejskim Bankiem Centralnym w dniu 6 listopada 2008 r. i z Narodowym Bankiem
Szwajcarii (SNB) w dniu 7 listopada 2008 r. W ramach tych porozumień SNB zawarł z Narodowym
Bankiem Ppolskim umowę swapa walutowego, pozwalającą pozyskać franki szwajcarskie w zamian
za euro, natomiast EBC udostępnił NBP linię kredytową w formie transakcji repo na łączną kwotę
do 10 mld euro. Dotychczas nie było potrzeby korzystania z udostępnionej przez EBC linii repo,
a NBP pozyskiwał franki szwajcarskie z SNB wykorzystując środki w euro z rezerw walutowych.
Skala operacji swapowych z bankmi jest niewielka – na koniec kwietnia 2009 r. wartość zasilenia
banków w waluty wynosiła 1,8 mld zł.
W dniu 31 marca 2009 r. Narodowy Bank Polski ogłosił modyfikację „Pakietu Zaufania”, zgodnie
z którą, poczynając od maja 2009 r., NBP oferuje bankom operacje repo o terminie zapadalności
6 miesięcy oraz swapy walutowe o terminie zapadalności 1 miesiąca, jak również rozszerzył zakres
papierów wartościowych przyjmowanych jako zabezpieczenie w operacjach repo.
Równolegle Narodowy Bank Polski podejmował działania na rzecz kontynuacji wzrostu akcji kredytowej. W dniu 22 stycznia 2009 r. Zarząd NBP zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji
wyemitowanych przez NBP w 2002 r. w celu absorpcji środków uwolnionych przez obniżkę stopy
rezerwy obowiązkowej. Łączna wartość wykupionych obligacji wyniosła 8,2 mld złotych (wraz z
odsetkami naliczonymi). Ponadto, na przełomie kwietnia i maja 2009 r. NBP zorganizował cykl
spotkań z przedstawicielami sektora bankowego i instytucji publicznych, których celem było wypracowanie rozwiązań sprzyjających utrzymaniu dodatniej dynamiki akcji kredytowej. Wnioski z
tych spotkań zostały przedstawione Komitetowi Stabilności Finansowej.
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Działania rządu RP
Pakiet regulacyjny Ministerstwa Finansów
W ramach pakietu regulacyjnego Ministerstwo Finansów przygotowało zbiór ustaw służących poprawie działania sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce i przygotowaniu mechanizmów antykryzysowych. Pakiet regulacyjny obejmuje następujące akty prawne:
• Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej;
• Ustawa zmieniająca ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;
• Ustawa o wsparciu instytucji finansowych przez Skarb Państwa;
• Ustawa o rekapitalizacji zagrożonych instytucji finansowych.
Ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej ma na celu wzmocnienie współpracy między Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowym Bankiem Polskim oraz prawne
ugruntowanie tej współpracy w ramach Komitetu Stabilności Finansowej. Komitet ten, spotykający się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zajmuje się m.in. oceną krajowego systemu finansowego.
Ustawa ta powierzyła również Narodowemu Bankowi Polskiemu zadanie działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Ustawowe umocowanie tego zadania wynika z ważnej roli
sprawnego funkcjonowania systemu finansowego dla gospodarki. Po wejściu w życie ustawy, Narodowy Bank Polski dołączył do grona banków, których mandat do wspierania stabilności systemu
finansowego jest umocowany ustawowo. Ustawa ta weszła w życie w dniu 13 grudnia 2008 r.
Ustawa zmieniająca ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym podnosi poziom ochrony depozytów z dotychczasowej sumy 22.500 euro do 50.000 euro przy rezygnacji z zasady koasekuracji –
obecnie depozyty są gwarantowane w pełnej wysokości. Ustawa ta weszła w życie w dniu 13 grudnia
2008 r., przy czym część dotycząca limitów gwarancji depozytów obowiązuje od dnia 28 listopada
2008 r.
Ustawa o wsparciu instytucji finansowych przez Skarb Państwa przewiduje, że na wniosek instytucji
finansowej Skarb Państwa może udzielić jej pomocy w postaci:
• gwarancji Skarbu Państwa;
• pożyczek skarbowych papierów wartościowych;
• sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z rozłożeniem płatności na raty;
• sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do określonej instytucji finansowej,
przy czym wsparcie takie może zostać udzielone do dnia 31 grudnia 2009 r. Gwarancje udzielone
na mocy tej ustawy miałyby charakter odpłatny. Ustawa weszła w życie w dniu 13 marca 2009 r.
Ustawa o rekapitalizacji zagrożonych instytucji finansowych, będąca obecnie przedmiotem prac
Sejmu, pozwala Ministrowi Finansów udzielić instytucji finansowej gwarancji zwiększenia funduszy
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własnych lub dokapitalizować ją poprzez objęcie wyemitowanych akcji, obligacji lub bankowych
papierów wartościowych. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów, po zasięgnięciu opinii
Prezesa NBP i Przewodniczącego KNF, może przejąć problemową instytucję finansową, gdy będzie ona miała szczególne znaczenie systemowe lub gdyby brak było przesłanek uzasadniających
udzielenie instytucji finansowej gwarancji zwiększenia jej funduszy własnych. W przypadku ustabilizowania się sytuacji instytucji finansowej, Skarb Państwa będzie mógł wycofać się z zaangażowania
w taką instytucję.
Plan Stabilności i Rozwoju
Celem Planu Stabilności i Rozwoju, ogłoszonego 30 listopada 2008 r., jest dostarczenie gospodarce
impulsów stymulujących popyt inwestycyjny i konsumpcyjny. W ramach tego planu przewiduje się
między innymi:
1. wzrost limitu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, ustalonego w ustawie budżetowej, do 40
mld zł, przy czym gwarancje te mogłyby zostać wykorzystane na realizację projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach pomocy z UE lub systemu partnerstwa publicznoprywatnego, projektów eksportowych lub zamówień przez przedsiębiorstwa;
2. wzmocnienie systemu poręczeń kredytowych, co umożliwiłoby zwiększenie akcji kredytowej o
20 mld zł w 2009 r.;
3. przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, poprzez wzrost planowanych
na rok 2009 wydatków kwalifikowanych, certyfikowanych przez Komisję Europejską o wartości
16,8 mld zł przy jednoczesnym zwiększeniu ich faktycznej realizacji do 21,4 mld zł;
4. zmiany w podatku VAT, przyspieszające zwrot podatku;
5. utrzymanie decyzji o wprowadzeniu dwustopniowej skali PIT, pozwalające na istotny wzrost
popytu konsumpcyjnego.
Wzmocnienie systemu poręczeń kredytowych, w tym podniesienie kapitału Banku Gospodarstwa
Krajowego, będzie możliwe na mocy ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm 2 kwietnia 2009 r. Ustawa ta przewiduje, że
BGK może udzielać we własnym imieniu i na własny rachunek gwarancji lub poręczeń w ramach
rządowych programów społeczno-gospodarczych, uchwalonych przez Radę Ministrów. Uruchomiony zostanie nowy instrument wspierania eksportu, polegający na bezpośrednim udzielaniu przez
BGK kredytów zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług. Zmiany w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne mają na celu
ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania (głównie w formie kredytów) małym i średnim
przedsiębiorcom. Ustawa weszła w życie w dniu 15 maja 2009 r.
Rząd szacuje, że realizacja proponowanych działań przyniesie dodatkowy impuls popytowy w wysokości 91,3 mld zł.
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Elastyczna Linia Kredytowa
W dniu 6 maja 2009 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał Polsce, na wniosek Rządu
RP, Elastyczną Linię Kredytową (FCL) w wysokości 13,69 mld SDR na okres roczny. Linia ta jest
traktowana jako instrument zapobiegawczy, który utwierdzi zaufanie inwestorów do polskiej polityki gospodarczej i zdolności Polski do oparcia się niekorzystnym procesom w otoczeniu zewnętrznym
polskiej gospodarki oraz pozwoli zachować dostęp do finansowania zagranicznego poprzez międzynarodowy rynek finansowy. Władze Polski nie zamierzają korzystać z przyznanej linii kredytowej.
Elastyczna Linia Kredytowa stanowi nowy instrument Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
stworzony w ramach reformy instrumentarium MFW ogłoszonej 24 marca 2009 r. Linia taka może
być przyznana krajom o silnych podstawach makroekonomicznych, które stosują właściwą politykę
gospodarczą. Celem Elastycznej Linii Kredytowej jest przede wszystkim zapobieganie kryzysom.
W odróżnieniu od typowych pożyczek i linii kredytowych udzielanych przez MFW, Elastyczna Linia
Kredytowa ma charakter bezwarunkowy. Zatem beneficjent pomocy Funduszu nie podejmuje żadnych zobowiązań co do prowadzonej polityki gospodarczej. Decyzja Międzynarodowego Funduszu
Walutowego o udzieleniu Elastycznej Linii Kredytowej opiera się na kompleksowej ocenie wnioskującego o nią kraju członkowskiego. Ocena taka obejmuje weryfikację podstaw makroekonomicznych
i instytucjonalnych ram polityki gospodarczej, ocenę zasadności prowadzonej polityki gospodarczej
oraz perspektyw przyszłej polityki gospodarczej.
Inne kraje, które uzyskały Elastyczną Linię Kredytową, to Meksyk i Kolumbia. Wysokość linii
kredytowych przyznanych tym krajom to odpowiednio 31,5 mld SDR oraz 6,966 mld SDR.
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Rozdział 2.

Najważniejsze uwarunkowania
działania instytucji finansowych
Kryzys finansowy w gospodarkach wysoko rozwiniętych nasilił się w II półroczu 2008 r. Na
międzynarodowym rynku finansowym doszło do bardzo poważnych zaburzeń, skutkujących
istotnym spadkiem aktywności gospodarczej w wielu krajach. W związku z tym nastąpiło
silne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce, dodatkowo wzmocnione
przez pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw. Utrzymuje się wysoka
zmienność prognoz światowego wzrostu gospodarczego, co przekłada się na to, że również
prognozy gospodarcze dla Polski są obarczone dużą niepewnością. W odróżnieniu od
gospodarek wysoko rozwiniętych, w 2009 r. jest oczekiwany niewielki wzrost polskiego
PKB.
Na krajowym rynku finansowym utrzymują się poważne napięcia związane z ograniczonymi możliwościami oceny ryzyka kredytowego kontrahentów przez uczestników
rynku i dążeniem banków do lokowania nadwyżek środków w najbardziej bezpieczne inwestycje. Utrzymują się zaburzenia funkcjonowania rynku pieniężnego, rynku walutowego i
rynku obligacji. W związku z kombinacją czynników globalnych i lokalnych, w tym braku
różnicowania poszczególnych rynków przez inwestorów, doszło do deprecjacji złotego do
poziomów słabszych niż uzasadnione fundamentalnie. Polski rynek finansowy jest bardzo
podatny na informacje napływające z gospodarek wysoko rozwiniętych i innych krajów
regionu.
W 2008 r. miał miejsce spadek cen nieruchomości mieszkaniowych. Przyczyniły
się do tego utrudnienia w uzyskaniu finansowania ich zakupu oraz pogorszenie nastrojów
konsumentów. Utrzymują się oczekiwania dalszego spadku cen mieszkań. Dla sytuacji
na rynku mieszkaniowym w 2009 r. istotne znaczenie będzie miała polityka kredytowa
banków. Na rynku powierzchni biurowej wzrosła podaż nowych powierzchni biurowych,
nieznacznie wzrosły czynsze i zmniejszył się odsetek powierzchni niewynajętej. W 2009 r.
można jednak oczekiwać obniżenia czynszów na rynku powierzchni biurowej.
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zapasów miały zdecydowanie mniejsze znaczenie, a w IV kwartale ich dynamika była ujemna.
W I kwartale 2009 r. tempo wzrostu gospodarczego ponownie obniżyło się, choć w odróżnieniu
od wielu krajów Unii Europejskiej pozostało dodatnie. Odwrotnie niż w poprzednich kwartałach
eksport netto dodatnio wpływał na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzrost PKB wynikał również z utrzymującego się wzrostu spożycia
oraz w niewielkim stopniu z nakładów na środki
trwałe.

Pod koniec 2008 r. recesja związana z globalnym
kryzysem finansowym dotknęła dużą liczbę krajów, zarówno tych rozwiniętych finansowo i gospodarczo, jak i krajów rozwijających się. Polska gospodarka również znacznie zwolniła tempo
wzrostu, jednak do końca 2008 r. realny wzrost
PKB r/r pozostawał dodatni i w całym roku wyniósł 4,9%. Oznacza to zmniejszenie dynamiki
wzrostu gospodarczego w porównaniu z danymi
przedstawionymi w ostatnim Przeglądzie. Tempo Wykres 2.2. Wybrane prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w 2009 r.
wzrostu gospodarczego w Polsce systematycznie
6%
obniża się od III kwartału 2007 r. i zgodnie z cen5%
tralną projekcją NBP z czerwca 2009 r. wyniesie
1
4%
0,4% w 2009 r. w ujęciu rocznym .
3%

Wykres 2.1. Zdekomponowany wzrost PKB (r/r)
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Źródło: dane GUS, szacunki NBP.

Dodatnie tempo rocznego wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2008 r. (2,9%), podobnie jak w całym roku, wynikało przede wszystkim ze znacznego wzrostu popytu wewnętrznego. Przyczyniła się do tego zarówno dynamika spożycia ogółem, jak i dynamika nakładów na środki trwałe
brutto, chociaż tempo wzrostu inwestycji znacznie spadło w porównaniu z pierwszą połową roku (zob. wykres 2.1). Eksport netto i przyrost
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Źródło: NBP.

Od IV kwartału 2008 r. znacznie spadła również
dynamika spożycia indywidualnego i inwestycji.
Spadek ten wynikał z pogorszenia nastrojów konsumentów i przedsiębiorców, a także z decyzji
banków dotyczących polityki kredytowej. Banki
rozpoczęły cykl zaostrzania polityki kredytowej
pod koniec 2007 r., ale zjawisko to nasiliło się w
IV kwartale 2008 r. Ponieważ spadek podaży kredytu oddziałuje na gospodarkę z opóźnieniem, to
będzie on miał istotny wpływ na tempo wzrostu
gospodarczego w 2009 r. Zjawiska te wpłynęły na
znaczne pogorszenie prognoz wzrostu polskiego
PKB obserwowane od IV kwartału 2008 r. (zob.
wykres 2.2).

1

Szerzej nt. bieżącej sytuacji gospodarczej i jej przewidywań na najbliższe kwartały w: ”Raporcie o inflacji. Czerwiec
2009”, NBP.
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Tabela 2.1. Aktualny i prognozowany wzrost gospodarczy w gospodarkach ważnych partnerów handlowych
Polski (w ujęciu rocznym)
Wzrost PKB w
2008 r. (w % r/r)
Unia Europejska
Strefa euro
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Włochy
Stany Zjednoczone
Rosja
Ukraina
Chiny

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

Wzrost PKB w
Wzrost PKB w
2009 r. (w % r/r)
2010 r. (w % r/r)
Prognozy
-4,0 (-4,0)
-0,3 (-0,1)
-4,2 (-4,0)
-0,4 (-0,1)
-5,6 (-5,4)
-1,0 (0,3)
-4,1 (-3,8)
-0,4 (0,1)
-3,0 (-3,0)
0,4 (-0,2)
-4,5 (-4,4)
-0,4 (0,1)
-2,7 (-2,9)
0,0 (0,9)
-6,0 (-3,8)
0,5 (1,5)
-8,0
1,0
6,5 (6,1)
7,5 (7,8)

Źródło: dane za 2008 r. - Eurostat i MFW. Prognozy: prognoza MFW z publikacji „World Economic Outlook”
z dnia 22 kwietnia 2009 r., prognoza Komisji Europejskiej (dane w nawiasach) z dnia 4 maja 2009 r.

Ramka 1. Struktura krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego Polski
Międzynarodowy kryzys finansowy spowodował wzrost obaw o zdolność krajów Europy
Środkowej i Wschodniej do pozyskania finansowania zagranicznego niezbędnego do odnowienia
zapadających zobowiązań zagranicznych oraz pokrycia deficytu obrotów bieżących. Ze względu
na niedostępność dokładnych danych wielkość zobowiązań zagranicznych Polski, która powinna
zostać spłacona w 2009 r. była szacowana przez ośrodki analityczne sporządzające prognozy
gospodarcze dla Polski. Szacunki takie często wskazywały na bardzo wysokie potrzeby refinansowania zadłużenia zagranicznego, co mogło prowadzić do nadmiernie pesymistycznych ocen
dotyczących przyszłych zmian w bilansie płatniczym Polski.
W dniu 18 maja 2009 r. Narodowy Bank Polski podał1 szacunki kwot zadłużenia zagranicznego
Polski przypadających do spłaty w 2009 r. Łącznie kwota zobowiązań zapadających w 2009 r.
oraz spłat długoterminowego zadłużenia przypadających w 2009 r. wynosi 63,9 mld EUR, z czego
57,5 mld EUR stanowią zobowiązania sektora prywatnego (przedsiębiorstw niefinansowych - 33,5
mld EUR i banków - 24,0 mld EUR). Większość zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych (58%)
to kredyty handlowe.
Struktura zobowiązań sektora prywatnego jest korzystna z punktu widzenia ryzyka nieodnowienia
finansowania zagranicznego. Blisko 60% zadłużenia sektora prywatnego przypadającego do spłaty
w 2009 r. ma charakter wewnątrzgrupowy – są to zobowiązania wobec udziałowców w ramach grup
kapitałowych. W przypadku sektora bankowego udział transakcji z podmiotami powiązanymi w
całości zobowiązań zagranicznych przypadających do spłaty w 2009 r. wynosi 76,8%.
W 2009 r. sektor rządowy i samorządowy muszą spłacić łącznie 4,7 mld EUR zobowiązań wobec
podmiotów zagranicznych. Większa część spłat wynika z konieczności wykupu papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych. W lutym i maju 2009 r. Ministerstwo Finansów
emitowało obligacje zagraniczne nominowane w euro o łącznej wartości 1,75 mld EUR, zatem
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część zobowiązań zagranicznych Skarbu Państwa przypadających do spłaty w 2009 r. została już
refinansowana.
Dane dotyczące bilansu płatniczego Polski w I kwartale 2009 r. potwierdzają, że ryzyko nieodnowienia finansowania zagranicznego jest niewielkie. Pomimo bardzo poważnych zaburzeń na
międzynarodowym rynku finansowym i pogorszenia rynkowej oceny ryzyka inwestycyjnego Polski
napływ kapitału do sektora przedsiębiorstw i banków w I kwartale 2009 r. w zasadzie zrównoważył wymagane spłaty zadłużenia. W szczególności właściciele polskich banków dostarczyli swoim
spółkom zależnym w Polsce niezbędnego finansowania.
1

„Zadłużenie zagraniczne przypadające do spłaty w 2009 roku”, komunikat NBP z 18 maja 2009 r.

Silny spadek produkcji przemysłowej i eksportu począwszy od końca 2008 r. był spowodowany przede wszystkim nagłym pogorszeniem koniunktury gospodarczej w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski, w szczególności w krajach Unii Europejskiej
(zob. tabela 2.1). W I kwartale 2009 r. gospodarka krajów strefy euro skurczyła się średnio o
4,9% r/r (wobec spadku o 1,8% r/r w IV kwartale 2008 r.), natomiast tempo wzrostu PKB w
Stanach Zjednoczonych wyniosło -2,5% r/r (wobec -0,8% r/r w IV kwartale)2 . Rosja i Chiny także zanotowały spowolnienie wzrostu PKB, chociaż gospodarki tych krajów w dalszym ciągu rosły w IV kwartale. Bieżące prognozy gospodarcze
wskazują, że w 2009 r. w gospodarkach wysoko
rozwiniętych wystąpi głęboka recesja, natomiast
faza ożywienia gospodarczego rozpocznie się w
latach 2010-2011.

Zakres nierównowagi zewnętrznej polskiej gospodarki stopniowo się zmniejszał. Deficyt obrotów
bieżących (5,5% PKB) w 2008 r. był wynikiem
ujemnego salda obrotów towarowych i ujemnego
salda dochodów. Znaczna część ujemnego salda
dochodów związana była jednak z reinwestycjami zysków osiąganych przez inwestorów zagranicznych, zatem nie wymagała dodatkowych źródeł finansowania. Na początku 2009 r. nastąpił
znaczny spadek deficytu obrotów bieżących3 , na
co złożyła się głównie poprawa salda obrotów towarowych. Spadek skali importu był wyższy niż
eksportu, czemu sprzyjały tak struktura polskiego handlu zagranicznego, jak i osłabienie złotego.
Obniżenie dynamiki popytu wewnętrznego dotyka przede wszystkim inwestycji, które generują
wyższy popyt na import niż konsumpcja. Czynniki te, jak również transfery bieżące otrzymywane przez Polskę z Unii Europejskiej, sprzyjają
dalszej poprawie salda obrotów bieżących.

Dalsza globalna recesja prognozowana na 2009 r.
może wpłynąć na osłabienie popytu na polski
eksport. Z drugiej strony, znaczne osłabienie kursu złotego względem głównych walut, które nastąpiło w IV kwartale 2008 r. i w I kwartale 2009 r. spowodowało wzrost konkurencyjności polskiego eksportu i prawdopodobnie osłabi
popyt na towary importowane.

Korzystna struktura krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego Polski (zob. ramka 1), tzn.
duży udział kredytów handlowych i zobowiązań wobec podmiotów powiązanych kapitałowo,
ogranicza ryzyko związane z finansowaniem zobowiązań zagranicznych rezydentów.
Biorąc pod uwagę obniżający się istotnie defi-

2
Dane o PKB w USA są zwyczajowo podawane w postaci zannualizowanej zmiany w stosunku do poprzedniego
kwartału, skorygowanej o czynniki sezonowe. W tym ujęciu spadek PKB USA w czwartym kwartale 2008 r. wyniósł
6,3% w skali roku, a w pierwszym kwartale 2009 r. - 5,5% w skali roku.
3
W IV kwartale 2008 r. deficyt wyniósł średnio około 1,7 mld euro miesięcznie. W styczniu, lutym i marcu 2009 r.
saldo obrotów bieżących wyniosło odpowiednio -1,069 mld euro, +0,915 mld euro i +0,075 mld euro.
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cyt obrotów bieżących oraz korzystną strukturę zobowiązań zagranicznych można oceniać, że
prawdopodobieństwo istotnego nasilenia trudności płatniczych polskich podmiotów wobec nierezydentów jest niskie.

alny (zob. tabela 3.15). Działania te zapobiegły
masowym upadłościom banków, jednak na rynku finansowym utrzymywała się wysoka niepewność odnośnie sytuacji banków. Funkcjonowanie
międzynarodowego rynku finansowego nadal pozostaje zaburzone (zob. wykres 2.3).

2.2.

Wykres 2.3. Premia za ryzyko na rynku depozytów
międzybankowych

Sytuacja na rynkach finansowych
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trwałej utraty wartości aktywów oraz niemożność pozyskania nowego kapitału ze źródeł rynkowych powodowały wzrost obaw o sytuację finansową banków w krajach wysoko rozwiniętych,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych, krajach
strefy euro i Wielkiej Brytanii. Bardzo silnie spadały ceny akcji banków, co było związane z narastającym ryzykiem ich całkowitej lub częściowej
nacjonalizacji.
Zagrożenie upadłością systemowo ważnych banków skłoniło rządy i banki centralne wielu krajów do podjęcia szeroko zakrojonych działań
antykryzysowych. Stosowano różne instrumenty wsparcia systemu finansowego, w tym udostępnienie finansowania instytucjom finansowym
przez banki centralne, obniżki stóp procentowych, dokapitalizowanie banków, skup dłużnych
papierów wartościowych przez banki centralne,
gwarancje spłaty zobowiązań przez banki i gwarancje dla kredytów zaciąganych przez sektor re-
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Poważne zaburzenia, trwające na międzynarodowym rynku finansowym od lata 2007 r., nasiliły się po bankructwie banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. Dążenie inwestorów do ochrony kapitału, zmniejszania dźwigni finansowej i ograniczania ryzyka
pogłębiło wcześniejszy spadek płynności rynków
finansowych. W połączeniu ze znacznym pogorszeniem perspektyw światowego wzrostu gospoPolska
strefa euro
darczego, doprowadziło to do wzrostu premii za
USA
Wielka Brytania
ryzyko inwestycyjne do bardzo wysokiego pozioUwagi:
premia
za
ryzyko
wyznaczona
jako różnica
mu. Wzrost premii za ryzyko w największym
stopniu dotknął instytucje finansowe oraz pod- między oprocentowaniem 3-miesięcznych depozytów
międzybankowych a stawkami 3-miesięcznych transmioty o niskiej wiarygodności kredytowej.
akcji Overnight Index Swap (OIS). Premia ta może
być zaburzona ze względu na trwałe odchylenie stóp
overnight, a zatem i stawek OIS, od stóp referencyjnych banków centralnych.
Źródło: Bloomberg, Thomson Reuters.

Polityka pieniężna w gospodarkach najbardziej
rozwiniętych została silnie złagodzona. Oficjalne
stopy procentowe w strefie euro, USA, Szwajcarii
i Wielkiej Brytanii znalazły się na bardzo niskim
poziomie, między 0% a 1%. Jednak, ze względu na osłabienie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej wynikające z ograniczeń kapitałowych w sektorze bankowym i niepewność co do
przyszłego stanu gospodarki światowej, poprawa
koniunktury w wyniku obniżek stóp procentowych może nastąpić ze znacznym opóźnieniem.
Ponadto, ze względu na bardzo niski poziom stóp
nominalnych, dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przy pomocy narzędzi konwencjonalnych nie
jest możliwe. Dlatego niektóre banki centralne
zdecydowały się prowadzić politykę zwiększania

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.

21

Sytuacja na rynkach finansowych I

płynności sektora bankowego w formie zakupu znacznej nierównowadze zewnętrznej (Stand-By
aktywów finansowych4 .
Agreement.
Wykres 2.4. Oczekiwana różnica stawek depozytów
międzybankowych i kontraktów OIS
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punkty bazowe.
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Oczekiwania uczestników międzynarodowego
rynku finansowego sugerują, że zaburzenia na
rynkach finansowych będą trwały co najmniej
do końca 2009 r. (zob. wykres 2.4), lecz nie powinny już się nasilać. Przewidywania te odzwierciedlają stopniowe wyhamowanie pogorszenia sytuacji makroekonomicznej największych gospodarek i związane z tym zapotrzebowanie banków
na kapitał. W przypadku realizacji bardziej pesymistycznego scenariusza niż scenariusz zdyskontowany przez uczestników rynku może jednak
nastąpić ponowne nasilenie zaburzeń na międzynarodowym rynku finansowym.

strefa euro
Wielka Brytania

Uwaga: oczekiwania wyznaczone na podstawie kwotowań transakcji OIS o zapadalności od 3 do 6 miesięcy i FRA 3x6.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych serwisów Bloomberg i Thomson Reuters.

Rynki wschodzące również znalazły się
pod silnym wpływem kryzysu. Przeważające
do III kwartału 2008 r. oceny, że sytuacja
na rynkach wschodzących pozostanie niezależna od niekorzystnego rozwoju wypadków na
rynkach rozwiniętych, nie sprawdziły się. Pogorszenie światowej koniunktury, spadek napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich i odpływ zagranicznych inwestycji portfelowych były
głównymi przyczynami przeniesienia się kryzysu
na rynki wschodzące. Region Europy Środkowej i Wschodniej został w największym stopniu
dotknięty zaburzeniami. Uczestnicy rynku finansowego wycofywali się z tych rynków głównie ze
względu na duże nierównowagi zewnętrzne notowane w niektórych krajach tego regionu. Kraje
najbardziej narażone na skutki kryzysu otrzymały pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego w postaci pożyczek i linii kredytowych
na podstawie dwustronnych porozumień o krótkoterminowej pomocy finansowej dla krajów o

2.2.1.

Stopy procentowe

Sytuacja na krajowym rynku pieniężnym wskazuje na znaczne napięcia o charakterze płynnościowym oraz niewielkie wzajemne zaufanie
uczestników rynku. Chociaż maksymalny termin zapadalności pożyczek międzybankowych
uległ wydłużeniu w porównaniu z październikiem 2008 r., premie za ryzyko kredytowe i ryzyko płynności związane z transakcjami na rynku
pieniężnym nadal znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Arbitraż między poszczególnymi
segmentami tego rynku nie funkcjonuje ze względu na znaczne zmniejszenie poziomu limitów na
ryzyko kredytowe kontrahenta w bankach oraz
małą liczbę uczestników rynku pieniężnego.
Od października 2008 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjną stopę procentową
łącznie o 225 punktów bazowych do poziomu
3,75%. Kwotowania z rynku terminowego wskazują, że pomimo spodziewanych przez analityków dalszych obniżek stopy referencyjnej NBP,
stawki WIBOR utrzymają się na niezmienionych
poziomach przez kolejny rok (zob. wykres 2.5).
Ze względu na minimalną płynność rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych stawki

4

Polityka taka prowadzi do powiększania bazy monetarnej i zwiększenia zasobów płynnych aktywów w systemie
finansowym. Określa się ją angielskimi terminami quantitative easing i credit easing.
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WIBOR nie odzwierciedlają faktycznej ceny pie- silną tendencję do poszukiwania płynnych i bezniądza krótkoterminowego.
piecznych inwestycji na polskim rynku finansowym.
Wykres 2.5. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR
Wykres 2.6. Stopy procentowe NBP i stawka POLONIA
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Źródło: Bloomberg.

Sektor bankowy poszukuje możliwości lokowania
nadwyżek płynności w instrumentach o wysokiej
płynności i bardzo niskim ryzyku kredytowym.
Banki zgłaszają wysoki popyt na bony pieniężne
NBP. Stopy procentowe overnight kształtowały
się poniżej stopy referencyjnej, zbliżając się do
stopy depozytowej NBP (zob. wykres 2.6). Było
to związane ze sposobem prowadzenia operacji
otwartego rynku przez NBP.
Wzrost skłonności inwestorów do utrzymywania bardzo płynnych aktywów widać również
na rynku pierwotnym bonów skarbowych. Mimo wzrostu płynności rynku bonów oraz możliwości wykorzystania ich w transakcjach warunkowych (repo lub sell-buy-back ), rentowność
52-tygodniowych bonów skarbowych przewyższa
oprocentowanie swapów o identycznym terminie
zapadalności o około 60-100 punktów bazowych5 .
Premia ta jest mniejsza w przypadku bonów o
krótszym terminie zapadalności. Taka struktura
terminowa premii za ryzyko wskazuje na bardzo
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Źródło: NBP.

Zaburzenia na rynku pieniężnym przeniosły się
na rynek swapów walutowych. Zabezpieczenie
otwartej pozycji walutowej przy pomocy transakcji forward lub FX swap jest znacznie bardziej kosztowne niż wynikałoby to z dysparytetu rynkowych stóp procentowych między Polską a rynkami bazowymi (zob. wykres 2.7). Wynika to z trzech czynników, których wpływ na
oprocentowanie swapów walutowych trudno wyizolować: oceny ryzyka kredytowego kontrahentów – polskich banków, konieczności zabezpieczania przez część banków bilansowej pozycji walutowej6 , oraz posiadania przez niektóre banki
znacznych nadwyżek krótkoterminowej płynności w złotych7 . Ponadto, silne zaburzenia występowały także na rynku swapów walutowych
EUR/CHF i USD/CHF, co przekładało się na
dodatkowy wzrost kosztu zabezpieczenia pozycji
polskich banków we frankach szwajcarskich.

5

Przykładowo, średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych na przetargu 27 kwietnia 2009 r. wyniosła
4,957%, podczas gdy roczny IRS był kwotowany na poziomie 4,35%. Premia ta częściowo wynika z różnicy ratingu
kredytowego Polski (A-) i ratingu kontrahenta przyjmowanego w kwotowaniach swapów (AA).
6
Niektóre banki stosują w tym celu długoterminowe transakcje CIRS lub pozyskują pasywa walutowe w formie
depozytów lub otrzymanych kredytów i pożyczek.
7
W warunkach braku płynności rynku depozytów międzybankowych powyżej 1 miesiąca, w wycenie swapów walutowych istotną rolę mogą odgrywać stawki OIS, odzwierciedlające oczekiwany poziom stopy overnight.
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Wykres 2.7. Marże na rynku swapów walutowych
300
250
punkty bazowe.

200
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50

jać utrzymywaniu się zaburzonego oprocentowania swapów. Kontrahenci tych banków przypuszczalnie kwotują swapy z dużą marżą zakładając, że banki polskie muszą zabezpieczyć otwartą pozycję walutową niezależnie od ceny. Górnym ograniczeniem marży na rynku swapów jest
marża implikowana z cen swapów oferowanych
bankom przez NBP.

0

Ocena ryzyka kredytowego polskich banków,
które są głównymi dostarczycielami złotych w
transakcjach swap, jest o tyle istotna, że rozliczenie swapów dokonywane jest przez dostawę
waluty. Zatem gdy rynkowa ocena wiarygodności kredytowej polskich banków pogarsza się8 ,
ich kontrahenci będą oczekiwać większego wynagrodzenia za ryzyko, że w momencie rozliczenia
swapa będą musieli sprzedać pozyskane złote po
kursie rynkowym, który może być znacznie mniej
korzystny niż kurs terminowy ustalony w transakcji swap.
Niektóre polskie banki wykorzystują swapy walutowe jako najważniejszy instrument zabezpieczający ryzyko walutowe i stopy procentowej związane z portfelem kredytów walutowych
udzielonych sektorowi niefinansowemu. Uzależnienie tych banków od rynku swapów walutowych, które ze względu na krótki termin zapadalności muszą być często odnawiane, może sprzy-
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Uwaga: marże zdefiniowano jako różnicę między dysparytetem stóp procentowych implikowanym z kwotowań swapów walutowych a dysparytetem stóp procentowych obserwowanym na rynku depozytów międzybankowych. Podano marże dla transakcji trzymiesięcznych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberga.
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Wykres 2.8. Rentowność polskich obligacji skarbowych
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Źródło: Bloomberg.

Długoterminowe stopy procentowe w silnym
stopniu reagowały na zmiany sytuacji na międzynarodowym rynku finansowym. Podobnie jak w
przypadku bonów skarbowych, rentowności obligacji skarbowych znacznie przewyższały oprocentowanie transakcji IRS o podobnej zapadalności (zob. wykres 2.8). Wynikało to z trzech
głównych czynników: awersji do ryzyka inwestowania na rynkach regionu, wysokiej oczekiwanej podaży obligacji związanej między innymi
z ryzykiem wzrostu deficytu budżetu państwa i
koniecznością wykupu zapadających skarbowych
papierów wartościowych oraz wzrostu skłonności
inwestorów do lokowania środków w aktywa o
bardzo wysokiej płynności. Rentowności obligacji podlegały silnym wahaniom. Po silnym spadku w październiku 2008 r., zaangażowanie nierezydentów na rynku obligacji powróciło stop-

8

Na pogorszenie rynkowej oceny wiarygodności kredytowej polskich banków w IV kwartale 2008 r. i na początku
2009 r. wskazują wzrost implikowanego kosztu finansowania polskich banków na rynku euroobligacji oraz obniżenie
ich ratingów bądź perspektyw ratingów, zob. rozdział 3.6.
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niowo do poziomów notowanych przed upadkiem dowym rynku finansowym (zob. wykres 2.10).
Lehman Brothers.
Skala i szybkość deprecjacji złotego w okresie
wrzesień 2008 r. - luty 2009 r. były najwiękCena zabezpieczenia przed ryzykiem niespłacesze od momentu przyjęcia przez Polskę systemu
nia przez rząd Polski wyemitowanych euroobligapłynnego kursu walutowego. Polska waluta ulecji bardzo silnie wzrosła od września 2008 r. (zob.
gła największej deprecjacji spośród walut krajów
wykres 2.9). Wzrost premii CDS na dług polskieregionu.
go rządu był w znacznej mierze związany z ogólnoświatową tendencją do bardzo ostrożnej wyce- Skala deprecjacji kursu złotego nie znajduje uzany ryzyka kredytowego oraz ujemnym wpływem sadnienia w przepływach kapitałowych o charaksytuacji w regionie na percepcję ryzyka inwesty- terze realnym, które pokazuje bilans płatniczy
cji w Polsce. Premie CDS dla wszystkich kra- Polski. Inwestorzy zagraniczni sprzedawali poljów Europy Środkowej znacznie wzrosły. Praw- skie papiery wartościowe, jednak odpływ kapitadopodobieństwo niewypłacalności rządu Polski, łu z tego tytułu był z nadwyżką kompensowaimplikowane z cen CDS, było znacznie większe ny napływem lokat i kredytów do banków, poniż wskazywałyby ratingi Polski9 .
chodzących przede wszystkim od zagranicznych
właścicieli banków. W dalszym ciągu napływały
Wykres 2.9. Premie za ryzyko euroobligacji krajów do Polski środki związane z zagranicznymi inweEuropy Środkowej
stycjami bezpośrednimi.
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Wykres 2.10. Kurs złotego i jego zmienność
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2.2.2.

Rynek walutowy

W sierpniu 2008 r. zakończył się czteroletni trend
aprecjacji złotego, podczas którego złoty umocnił się wobec euro o blisko 35%. Od końca września kurs złotego uległ bardzo silnej i nagłej deprecjacji pod wpływem sytuacji na międzynaro-

Zmienność kursu złotego wzrosła skokowo we
wrześniu 2008 r. (zob. wykres 2.10) wraz ze wzrostem zmienności kursów najważniejszych walut
świata i walut rynków wschodzących stosujących
system kursu płynnego. W połączeniu z wysoką,
dodatnią korelacją zmian kursu waluty polskiej
i innych walut regionu (zob. wykres 2.11) wskazuje to, że deprecjacja złotego wynikała głównie z czynników globalnych i regionalnych. Czyn-

9

Rating Polski implikowany z cen CDS wynosi BBB, wobec ratingów agencji Moody’s na poziomie A2, zaś agencji
S&P i Fitch – A-.
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niki te to przenoszenie kapitału przez inwestorów zagranicznych na rynki rozwinięte oraz słaba
kondycja niektórych państw Europy Środkowej i
Wschodniej. Waga tego drugiego czynnika wynikała po części z tego, że w niektórych analizach i
rekomendacjach uznawano cały region za homogeniczny, mimo znacznych różnic dzielących poszczególne kraje w zakresie sytuacji makroekonomicznej, w tym bilansu płatniczego, polityki
fiskalnej oraz struktury i kondycji sektorów bankowych.

ro sprzyjał utrzymywaniu się na rynku znacznej
niepewności i mógł wzmagać deprecjację złotego.
W I kwartale 2009 r. kurs złotego był słabszy niż
kurs uzasadniony czynnikami fundamentalnymi.
Świadczy o tym między innymi duża odległość
kursu rynkowego od progu opłacalności polskiego eksportu.

2.2.3.

Rynek akcji

Indeksy cen akcji spółek notowanych na GiełWykres 2.11. Korelacja kursu EUR/PLN i kursów dzie Papierów Wartościowych w Warszawie konwybranych walut
tynuowały spadki rozpoczęte latem 2007 r. (zob.

wykres 2.12). Było to związane z pogorszeniem
perspektyw zysków polskich firm, które było wyraźnie widoczne w wynikach finansowych za IV
kwartał 2008 r., oraz z czynnikami globalnymi
- silnymi spadkami cen akcji na giełdach zagranicznych. Negatywny wpływ na cenę akcji niektórych spółek miały ujawnione informacje o
stratach walutowych części firm na rynku walutowych instrumentów pochodnych oraz o ujemnej wycenie zawartych transakcji zabezpieczających. Na rynku akcji na GPW występowała barEURCZK
EURHUF
EURUSD
dzo wysoka zmienność cen akcji. Od połowy marUwaga: współczynniki korelacji liniowej implikowane ca 2009 r. na GPW, podobnie jak na rynkach
z modelu MGARCH-BEKK oszacowanego na pod- rozwiniętych, rozpoczęła się korekta wzrostowa.
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Źródło: obliczenia NBP.

Wykres 2.12. Indeksy polskich i światowych rynków akcji
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silniej spadły ceny akcji średnich spółek. Od poWykres 2.13. Dynamika cen ofertowych mieszkań
czątku 2009 r. obserwowano także znaczny spa- na rynku pierwotnym w największych miastach (r/r)
dek indeksu WIG20 na skutek przede wszystkim
130%
znacznego obniżenia cen akcji banków (zob. roz110%
dział 3.6).
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Podaż akcji na GPW pochodziła przede wszystkim od krajowych funduszy inwestycyjnych, które, podobnie jak w I półroczu 2008 r., sprzedawały akcje na skutek umorzeń jednostek uczestnictwa przez inwestorów. Saldo transakcji inwestorów zagranicznych w badanym okresie było
bliskie zeru (zob. rozdział 4.5).
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych
PONT Info.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Wykres 2.14. Dynamika cen ofertowych mieszkań
na rynku wtórnym w największych miastach (r/r)
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Korekta cenowa na rynku mieszkaniowym była
większa niż wskazują na to dane o cenach ofertowych. Różnica między cenami transakcyjnymi a
ofertowymi zwiększyła się w 2008 r. i na początku 2009 r. do około 6-12%, w zależności od lokalizacji10 . Upusty stosowane przez deweloperów na
rynku pierwotnym miały zazwyczaj formę dołączania do mieszkania bezpłatnego garażu, miejsca parkingowego lub wykończenia mieszkania.
Istniała również możliwość indywidualnego negocjowania cen mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

90%
75%
60%
45%
30%
15%
0%

Wrocław
Warszawa
Poznań

Łódź
Gdańsk

3-2009

12-2008

9-2008

6-2008

3-2008

12-2007

9-2007

6-2007

-15%
3-2007

Po okresie dużych wzrostów cen mieszkań w latach wcześniejszych, w II połowie 2008 r. i I
kwartale 2009 r. ceny ofertowe mieszkań w większości miast wykazywały tendencję spadkową.
Ceny mieszkań obniżyły się o 1% do 25% r/r
(zob. wykresy 2.13 i 2.14). Większe spadki cen
mieszkań miały miejsce na rynku pierwotnym.
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Ceny mieszkań i ceny wynajmu
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych
PONT Info.

Stagnacja na rynku mieszkaniowym spowodowała, że w 2008 r. i na początku 2009 r. rosły ceny
wynajmu mieszkań11 . W nadchodzących miesiącach do stabilizacji stawek najmu mogą przyczynić się zapowiadane decyzje deweloperów o przeznaczaniu pod wynajem niesprzedanych mieszkań.

10

Dane dla rynku warszawskiego.
Przykładowo, średnia cena wynajmu najczęściej wynajmowanych mieszkań dwupokojowych wzrosła w lutym 2009
r. w Warszawie o 4,3% (r/r). Źródło: „Raport Szybko.pl i Expandera. Analiza wtórnego rynku nieruchomości - luty
2009 r.”, www.szybko.pl.
11
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Czynniki podażowe determinujące poziom cen
Czynniki popytowe determinujące poziom cen
mieszkań
mieszkań
W 2008 r. i na początku 2009 r. zmniejszył
się efektywny popyt na rynku mieszkaniowym,
co wynikało m.in. z ograniczenia możliwości finansowania zakupu mieszkań kredytem udzielonym gospodarstwom domowym. Pojawienie się
niepewności odnośnie sytuacji finansowej deweloperów znacznie zmniejszyło z kolei możliwość
uzyskania kredytu bezpośrednio przez inwestoSpadek popytu w 2008 r. przyczynił się do wyrów.
hamowania procesów podażowych. W ubiegłym
roku liczba mieszkań, na których budowę zosta- W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. sprzeły wydane zezwolenia zmniejszyła się o 7,1%, a daż mieszkań na rynku pierwotnym spadła o 40liczba mieszkań których budowa została rozpo- 50% r/r. W IV kwartale 2008 r. spadek obrotów
częta o 5,6%. Poważne problemy z pozyskaniem na rynku mieszkaniowym pogłębił się, osiągafinansowania przez deweloperów zaczęły przekła- jąc około 80% r/r. Inaczej niż w poprzednich ladać się na rezygnację z realizacji części rozpo- tach, ze względu na spadek popytu wzrósł udział
czętych projektów. Pod koniec 2008 r. dewelo- transakcji dotyczących mieszkań gotowych lub
perzy zapowiadali zmniejszenie skali inwestycji z bliskim planowanym terminem oddania. W
w 2009 r. i wstrzymanie realizacji około 80-90% 2007 r. udział ten nie przekraczał 2-3%, co było
budów. W pierwszych czterech miesiącach 2009 spowodowane niedostateczną podażą mieszkań.
r. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto Dostępne były przede wszystkim mieszkania o
zmniejszyła się o 35% w porównaniu do analo- odległych terminach realizacji. Pomimo spadku
gicznego okresu w 2008 r., a liczba wydanych po- obrotów na rynku mieszkaniowym, liczba gotozwoleń o 19,1%. Zahamowanie produkcji w bu- wych, niesprzedanych mieszkań na koniec gruddownictwie wielorodzinnym zaowocuje w kilku- nia 2008 r. nie przekraczała w żadnym z dużych
letniej perspektywie spadkiem podaży, w konse- miast kilkunastu procent. Wzrost podaży mieszkwencji zahamowaniem spadków cen mieszkań, kań wraz ze spadkiem efektywnego popytu przya następnie najprawdopodobniej wzrostem cen. czynił się do powiększania nierównowagi na rynku mieszkaniowym na początku 2009 r.
Na rynku wtórnym również był widoczny spadek liczby przeprowadzanych transakcji. Niektó- Istotnym czynnikiem wpływającym na zachoware banki zaczęły różnicować politykę kredytową nia nabywców były również obawy co do sytuacji
w stosunku do mieszkań będących w budowie i płynnościowej firm deweloperskich, a w konsemieszkań gotowych na korzyść tych ostatnich. kwencji skali zagrożenia upadłością dewelopera.
Polityka taka może powiększać zastój na rynku Ograniczony dostęp do informacji na temat sytupierwotnym, sprzyjając względnemu wzrostowi acji firm deweloperskich powoduje, że nabywcy
liczby transakcji na rynku wtórnym w porówna- poszukują mieszkań bliskich ukończenia, realizoniu do rynku pierwotnego. Do wzrostu podaży wanych przez doświadczonych deweloperów lub
mieszkań na rynku wtórnym przyczyniło się rów- przenoszą się na rynek wtórny.
nież wycofywanie się części inwestorów, którzy w Od połowy 2008 r. można zaobserwować spadek
minionych latach kupowali mieszkania w celach zainteresowania inwestorów krajowych i zagrainwestycyjnych.
nicznych rynkiem mieszkaniowym. Wpływ na to
miało osiągnięcie przez ceny mieszkań wysokiego poziomu i braku oczekiwań co do ich dalszego
W 2008 r. podaż mieszkań na rynku pierwotnym znacznie wzrosła. Do użytkowania oddano
165,8 tys. mieszkań, co oznaczało wzrost o 24%
w porównaniu do 2007 r. Wzrost liczby mieszkań
oddawanych do użytku w pierwszych miesiącach
2009 r. był niższy niż w 2008 r. i wyniósł 9%
(wzrost w kwietniu 2009 r.).
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wzrostu.
Wykres 2.15. Siła nabywcza konsumenta na wybranych rynkach mieszkaniowych
35
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Uwagi: symulacja przedstawia wielkość mieszkania na
rynku pierwotnym (w metrach kwadratowych), które byłaby w stanie kupić osoba uzyskująca przeciętne
miesięczne dochody w danym województwie i finansująca zakup mieszkania kredytem. Założenia obliczeń: wkład własny 20%, kredytobiorca jest gospodarstwem jednoosobowym, wysokość dochodów kredytobiorcy - średnia pensja brutto w danym województwie według GUS, miesięczna wysokość środków, jakie pozostają kredytobiorcy po spłaceniu raty kredytu min. 1000 zł, kredyt zaciągany na 25 lat
i spłacany w ratach malejących (kredytobiorca jest
w stanie pokryć najwyższą ratę).
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych
PONT Info i GUS.

Perspektywy
Kryzys na światowym rynku finansowym prowadzi do korekty nierównowagi na polskim rynku mieszkaniowym. Na obecne nastroje konsumentów istotny wpływ ma niepewność na rynku finansowym, ograniczenia w udzielaniu kredytów mieszkaniowych oraz obawy o spadek tempa wzrostu gospodarczego a w rezultacie pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Duże znaczenie dla zachowań potencjalnych nabywców mają
również oczekiwania dalszego spadku cen mieszkań. Wyrażone w ankietach oczekiwania banków
odnośnie dalszego zaostrzania polityki kredytowej powodują, że w 2009 r. nie należy oczekiwać
wzrostu efektywnego popytu na rynku mieszkaniowym, zarówno w liczbie potencjalnych nabywców, jak i kwotach, jakie będą oni mogli przeznaczyć na kupno mieszkania lub domu.

Popyt na nieruchomości mieszkaniowe w 2009 r.
może zostać pobudzony ze względu na nowelizację warunków udzielania kredytów z dopłatami Skarbu Państwa w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”12 , która obowiązuje
od stycznia 2009 r. Wprowadziła ona możliwość
podwyższenia zdolności kredytowej kredytobiorcy poprzez przystąpienie do umowy kredytu preferencyjnego osób z najbliższej rodziny kredytobiorcy. Podniesiony został również limit ceny
jednego metra kwadratowego mieszkania, którego zakup może być kredytowany. Wprowadzenie
W ślad za wzrostem wynagrodzeń oraz spadtych rozwiązań w połączeniu ze spadkiem cen
kiem cen mieszkań w większości dużych i małych
zwiększyło odsetek mieszkań kwalifikujących się
miast zwiększała się siła nabywcza konsumendo programu „Rodzina na swoim”13 .
tów. Należy jednak podkreślić, że ze względu
na zaostrzanie warunków udzielania kredytów W 2009 r. należy również oczekiwać mniejszej
mieszkaniowych wzrost siły nabywczej nie prze- niż w roku poprzednim podaży nowo rozpoczykładał się na zwiększenie realnych możliwości nanych mieszkań m.in. ze względu na trudną
sytuację finansową części firm deweloperskich.
zakupu mieszkań.
W najlepszej sytuacji znajdują się duże firmy
12
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Dz.U. nr 223 z 2008 r., poz. 1465
13
W 2008 r. w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim” udzielono około 6,6 tys. kredytów na łączną kwotę
852,6 mln zł. BGK planuje, że w 2009 r. liczba kredytów wzrośnie do 19,2 tys., a łączna wartość udzielonych kredytów
wyniesie 2,5 mld zł.
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posiadające znaczne kapitały, które pozwalają
utrzymać płynność pomimo spadku sprzedaży
mieszkań. Firmy, które nie zapewniły sobie odpowiedniego finansowania inwestycji, są w chwili
obecnej narażone na ryzyko utraty płynności ze
względu na silny spadek sprzedaży mieszkań. Poważne ograniczenie dostępu firm deweloperskich
do kredytu bankowego zwiększa ryzyko płynności tego sektora.

widywały ukończenie w 2009 r. budowy około 315 tys. m2 powierzchni biurowej, z czego
około 30% było zabezpieczonych umowami typu
pre-lease. W związku z problemami z pozyskaniem finansowania przez inwestorów można jednak oczekiwać, że wielkość ukończonych projektów ulegnie zmniejszeniu. Na zmniejszenie podaży nowej powierzchni biurowej znaczny wpływ
będzie miał również spadek popytu związany
ze spowolnieniem gospodarczym oraz zmniejszeniem napływu inwestycji zagranicznych. Konieczność ograniczania kosztów działalności firm
(również związanych z wynajmem nieruchomości) sprawia, że w 2009 r. można oczekiwać stagnacji lub niewielkiego spadku na rynku wynajmu powierzchni biurowej.

Istotnym czynnikiem ograniczającym dostępność finansowania bankowego przez deweloperów
może być zmiana zasad księgowania przychodów
z umów w toku z MSR11 na MSR18 od 2009
roku 14 Z tego powodu większość spółek developerskich może mieć spore kłopoty z wykazaniem
zysków w swoich księgach, a różnice w sposobie
księgowania przychodów z umów w toku w 2008
W 2008 r. współczynnik powierzchni niewynajęi 2009 r. mogą utrudniać analitykom bankowym
tej był niski i wynosił w Warszawie 2,9%, a w poanalizę sytuacji finansowej spółki.
zostałych dużych miastach wahał się w granicach
W 2009 r. spodziewane są dalsze spadki cen 1,1-4,1%17 . Oznaczało to spadek współczynnika
mieszkań. Zdaniem ekspertów rynku mieszkanio- wolnych powierzchni biurowych, który w 2007 r.
wego nie powinny one przekroczyć kilkunastu w Warszawie wynosił 3,5%, a w pozostałych duprocent15 . Eksperci oczekują wzrostu popytu i żych miastach 2-5%.
odwrócenia tendencji cenowych na rynku mieszNa koniec 2008 r. czynsze wynajmu w centrum
kaniowym najwcześniej w II połowie 2010 r.
Warszawy były nieznacznie wyższe niż w 2007 r.
(kształtowały się na poziomie 24-28 euro za m2 ).
Rynek powierzchni biurowej
Jednak w 2009 r. można oczekiwać spadku pozioRok 2008 był korzystny dla rynku powierzchni mu czynszów. Przyczyni się do tego spadek popybiurowej. Sumaryczna wielkość transakcji najmu tu związany z pogorszeniem się warunków ekonobyła rekordowo wysoka. W Warszawie oddano micznych, połączony z nowym trendem podnajdo użytku około 252 tys. m2 nowych powierzch- mowania powierzchni biurowej przez firmy, które
ni biurowych, a na rynkach regionalnych około dotychczas wynajmowały większą powierzchnie
296 tys. m2 16 . W przypadku Warszawy stanowi- licząc na jej zagospodarowanie w miarę rozwoju
ło to wzrost o około 25% w porównaniu z 2007 r., działalności. W ten sposób biura wracające na
a dla rynków regionalnych o około 115%.
rynek stanowią dodatkową konkurencję dla już
Prognozy dostępne pod koniec 2008 r. prze- istniejących lub będących w budowie.

14

Zgodnie ze standardem MSR 18, który firmy deweloperskie musiały wdrożyć od początku 2009 r., przychody ze
sprzedaży mieszkań rozpoznawane są dopiero po ich przekazaniu nabywcom. Natomiast MSR 11 zezwalał na wykazywanie przychodów jeszcze przed ukończeniem inwestycji, proporcjonalnie do zaawansowania budowy i sprzedaży.
15
M.in.: „Raport o inflacji”, NBP, luty 2009 r.; „Rynek mieszkaniowy w Polsce - wiosna 2009”, REAS, www.reas.pl;
„Rynek mieszkaniowy 2009”, Knight Frank, www.knightfrank.com.pl.
16
Źródło: Colliers International, www.colliers.com
17
Jedynie w Łodzi współczynnik ten był wyższy i wynosił 9,5%. Źródło: Cushman&Wakefield

30

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

Rozdział 3.

Stabilność sektora bankowego
Banki osiągnęły w całym 2008 r. wysokie wyniki finansowe. Począwszy od IV kwartału
2008 r. wyniki finansowe pogorszyły się jednak na skutek wzrostu wartości kredytów zagrożonych, co prowadziło do wzrostu kosztów ryzyka kredytowego (odpisów z tytułu utraty
wartości). W II połowie roku tempo akcji kredytowej zmniejszyło się, zarówno w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw. Niższe tempo akcji
kredytowej pociąga za sobą mniejsze możliwości zwiększania przychodów przez banki. Niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarczego oraz ograniczenia ze strony wyposażenia
kapitałowego banków sprawiają, że można się spodziewać niskiego tempa akcji kredytowej,
zwłaszcza jeśli nie nastąpi dokapitalizowanie banków.
Większość banków działających w Polsce stosuje tradycyjny model finansowania, oparty
przede wszystkim na depozytach klientów. Z tego względu spadek płynności krajowego
rynku międzybankowego nie wywarł silnego wpływu na sytuację banków. Niektóre
banki, które pozyskiwały tą drogą znaczną część finansowania, były jednak zmuszone do
zmiany strategii. Część z nich uzyskała wsparcie od swoich zagranicznych inwestorów
strategicznych. Niektóre banki podjęły działania zmierzające do zredukowania nadwyżki
kredytów nad depozytami. Wsparcie płynnościowe ze strony inwestorów strategicznych
oraz możliwość pozyskania przez banki płynności z NBP w ramach „Pakietu Zaufania”
powodują, że w analizowanym okresie istotnie zmniejszyło się krótkoterminowe ryzyko
płynności banków.
Spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego sprawia, że perspektywy sytuacji finansowej banków pogorszyły się w porównaniu z oceną przedstawioną w październikowym
„Przeglądzie stabilności systemu finansowego”. Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy wskazują jednak, że sektor bankowy jako całość będzie w stanie zaabsorbować
skutki spowolnienia gospodarczego bez zagrożenia bezpieczeństwa jego funkcjonowania.
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3.1.

Wyniki finansowe banków

Wykres 3.1. Zwrot z aktywów
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W 2008 r. banki osiągnęły rekordowo wysokie wyniki finansowe. W IV kwartale 2008 r.
i na początku 2009 r. szybko wzrastały koszty realizacji ryzyka kredytowego, co znacznie
obniżyło zyski banków w tym okresie. Można
się spodziewać, że wyniki finansowe w kolejnych kwartałach będą pod presją dalszych
odpisów z tytułu utraty wartości kredytów,
wzrostu kosztów finansowania działalności
i ograniczania tempa akcji kredytowej.

Uwaga: dane annualizowane.
O ile nie zaznaczono inaczej, wykresy rozproszenia
W 2008 r. wyniki finansowe banków po raz ko- w rozdziale 3. dotyczą banków komercyjnych i odlejny osiągnęły rekordową wartość, jednak tem- działów instytucji kredytowych. Na koniec marca
po ich wzrostu znacznie spadło (zob. tabela 3.1). 2009 r. aktywa banków komercyjnych i oddziałów inPod koniec roku zaczęły się pojawiać pierwsze stytucji kredytowych stanowiły około 95% aktywów
symptomy pogorszenia wyników. W IV kwartale całego sektora bankowego.
2008 r. zyski banków były dwukrotnie niższe niż Źródło: NBP.

przeciętne zyski w pierwszych trzech kwartałach.

Stratę netto w 2008 r. poniosło 14 banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych
(tyle samo co w 2007 r.), posiadających łącznie
1,5% aktywów sektora bankowego. Były wśród
nich nie tylko instytucje rozpoczynające działalność w Polsce w 2008 r. (dwa banki i trzy oddziały), ale także podmioty prowadzące działalność
od kilku lat, które jak dotąd nie zdołały wypracować zysków.
Mimo rekordowych wyników finansowych osiągniętych w 2008 r. pogorszyły się wskaźniki rentowności sektora bankowego, tj. zwrot z aktywów, zwrot z kapitału i relacja zysku netto do
wyniku działalności bankowej (zob. tabela 3.2).
Pogorszenie to nasiliło się w I kwartale 2009 r.
Należy jednak podkreślić, że wspomniane wskaźniki są w dalszym ciągu stosunkowo wysokie.
Większe podmioty odnotowały przeciętnie wyższy spadek rentowności, jednak w dalszym ciągu są przeciętnie bardziej rentowne (zob. wykres
3.1).

32

Dekompozycja wskaźnika ROE krajowego sektora bankowego wskazuje (zob. tabela 3.3),
że za jego spadek odpowiadało przede wszystkim zmniejszenie rentowności aktywów przychodowych. Pozostałe wskaźniki pozostały na poziomach zbliżonych do tych z 2007 r. W IV kwartale
2008 r. nastąpił znaczny wzrost dźwigni finansowej (wynikający głównie z deprecjacji złotego w
tym okresie), który przewyższył łączny spadek
tego wskaźnika odnotowany w każdym z pierwszych trzech kwartałów.
Za spadek rentowności aktywów przychodowych
sektora bankowego odpowiada przede wszystkim pogarszanie się jakości portfela kredytowego. Kwota odpisów z tytułu utraty wartości kredytów wzrosła w 2008 r. ponad trzykrotnie w
porównaniu z 2007 r. (więcej na ten temat w rozdziale 3.2).
W dalszym ciągu natomiast poprawiała się efektywność działalności bankowej mierzona relacją kosztów operacyjnych do wyniku działalności bankowej (zob. wykres 3.2). W 2008 r. na-
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Wykres 3.2. Koszty operacyjne do wyniku działalności bankowej

mld zł

.

stąpił wzrost kosztów działania banków, przede
Wykres 3.3. Miesięczny wynik netto sektora banwszystkim na skutek rozbudowy sieci placówek kowego
i konkurencji o pracowników. Wynik działalno1,8
ści bankowej w 2008 r. rósł jednak w szybszym
1,6
tempie niż koszty działania, co wynikało przede
1,4
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wszystkim ze zwiększania się wyniku odsetkowe1,0
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go.
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Źródło: NBP.
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Na skutek narastającej konkurencji o depozyty klientów i wzrostu premii za ryzyko na rynku międzybankowym od IV kwartału 2008 r.
wzrastał krańcowy koszt pozyskania finansowaOdstęp międzykwartylowy
Średnia
nia, przez co zmniejszyła się różnica między efekMediana
tywnym oprocentowaniem kredytów i depozytów
Uwaga: dane annualizowane.
(zob. rozdział 3.4). W I kwartale 2009 r. doproŹródło: NBP.
wadziło to do wyhamowania obserwowanego od
kilkunastu kwartałów wzrostu wyniku odsetkoZaobserwowane w IV kwartale 2008 r. pogarsza- wego netto i do spadku marży odsetkowej netto.
nie się zyskowności sektora bankowego utrzymaW nadchodzących kwartałach należy się spodzieło się w pierwszych miesiącach 2009 r. Wynik
wać dalszego pogarszania się wyników finansosektora w I kwartale 2009 r. był o połowę niższy
wych banków. Wpływ na to będzie miało przede
niż w odpowiednim okresie 2008 r. Słabe wyniki
wszystkim spowolnienie gospodarcze skutkująfinansowe w pierwszych miesiącach 2009 r. sugece pogarszaniem się jakości portfela kredytowerują, że nastąpiło odwrócenie trendu wzrostowego i wzrostem odpisów z tytułu utraty wartogo obserwowanego w ostatnich latach (zob. wyści kredytów (zob. rozdział 3.2). Nie jest wykres 3.3).
kluczone, że na skutek malejącego tempa akcji
W I kwartale 2009 r. łączny udział banków ko- kredytowej oraz nadal silnej konkurencji o depomercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych, zyty sektora niefinansowego, wynikającej z dąktóre poniosły stratę, w aktywach sektora osią- żenia banków do domknięcia luki finansowania
gnął poziom 14% i był znacznie wyższy niż w (zob. rozdział 3.4), może dojść do spadku wynilatach poprzednich. Wśród banków tych poja- ku z tytułu odsetek – najważniejszego składnika
wiły się duże instytucje, które od dawna są ak- wyniku działalności bankowej. Wynik odsetkotywne na polskim rynku. Dalszy spadek zysków wy jest bardzo wrażliwy na zmiany efektywnego
banków wynikał z narastania odpisów z tytułu oprocentowania zobowiązań: z prostej symulacji
utraty wartości należności oraz z tytułu utraty wynika, że gdyby wzrost efektywnego oprocentowartości opcji walutowych wystawianych przez wania zobowiązań (relacji kosztów odsetkowych
do przeciętnego stanu zobowiązań) w 2008 r. był
przedsiębiorstwa.
3-2009

9-2008

12-2008

6-2008

3-2008

9-2007

12-2007

6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

50%
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wyższy o 100 punktów bazowych, to wynik z ty- jących ryzyko walutowe, których banki potrzetułu odsetek zmalałby ceteris paribus o prawie bują do zamknięcia pozycji walutowej związanej
25%, a wynik z działalności bankowej o 14%.
z kredytami nominowanymi w walutach obcych.
Ryzyko spadku wyniku działalności bankowej
jest też związane z niskimi marżami kredytowymi banków na portfelach kredytów, w tym
udzielanych na długie okresy kredytów hipotecznych. Marże te mogą okazać się niewystarczające, by pokryć jednoczesny wzrost kosztów realizacji ryzyka kredytowego, kosztów finansowania
i zwiększenie premii instrumentów zabezpiecza-

Banki próbują rekompensować oczekiwany spadek wyników finansowych przez podnoszenie
prowizji i opłat związanych m.in. z prowadzeniem rachunków klientów. Malejąca skala aktywności gospodarczej oraz stagnacja przychodów prowizyjnych z innych tytułów może jednak
sprawić, że wynik z tytułu prowizji i opłat nie
wzrośnie lub wzrośnie nieznacznie.

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 zagrożone1
Zysk brutto
Zysk netto

2007
(w mld zł)

2008
(w mld zł)

I kwartał
2008
(w mld zł)

I kwartał
2009
(w mld zł)

Zmiana
2008
(r/r w %)

43,24
18,89
24,34
11,00
0,97
1,44
3,69
41,44
21,77
2,29
1,71

59,82
29,86
29,95
11,33
1,51
-0,53
6,23
48,49
24,81
2,33
5,33

13,09
6,11
6,98
2,78
0,27
0,22
1,24
11,47
5,61
0,56
0,70

15,22
8,45
6,77
2,85
0,35
3,28
-1,44
11,80
6,27
0,63
2,57

38,35
58,06
23,05
2,94
56,34
–
67,14
17,01
13,94
1,96
211,31

Zmiana
2009
I kwartał
(r/r w %)
16,29
38,18
-2,91
2,54
28,51
1407,7
–
2,89
11,78
10,94
268,83

1,04

3,64

0,47

1,60

250,83

238,11

16,72
13,64

17,03
13,80

4,91
4,05

2,51
2,05

1,87
1,13

-48,88
-49,32

1

Kwota za 2007 r. dotyczy jedynie działalności kontynuowanej.
Uwaga: dane w tabelach w rozdziale 3.1, o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczą łącznie działalności kontynuowanej i niekontynuowanej.
Źródło: NBP.
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Tabela 3.2. 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 zagrożone2
Podatek dochodowy
Zysk brutto
Zysk netto
Zysk brutto3
Zysk netto3

2007

2008

3,29
2,31
3,25
0,23

Procent wyniku z działalności
2007

2008

3,34
2,06
3,02
0,59

I kwartał
2009
3,12
2,00
2,92
0,75

58,75
41,25
58,07
4,13

61,78
38,22
55,98
10,99

I kwartał
2009
60,95
39,05
57,08
14,76

0,14

0,41

0,50

2,51

7,52

9,77

0,41
2,26
1,84
30,36
24,83

0,36
1,90
1,54
25,36
20,57

0,30
1,53
1,31
20,68
16,68

7,34
40,35
32,97
–
–

6,77
35,13
28,47
–
–

5,89
29,98
24,19
–
–

1

Koszty operacyjne = koszty działania banku + odpisy amortyzacyjne.
Wartości wskaźnika za 2007 r. dotyczy jedynie działalności kontynuowanej.
3
W % funduszy podstawowych (bez pomniejszeń), dane dla krajowego sektora bankowego.
Uwaga: dane annualizowane
Źródło: NBP.
2

Tabela 3.3. Składniki dekompozycji wskaźnika ROE krajowego sektora bankowego

2007
2008
I kwartał 2009
Dynamika 2007
Dynamika 2008
Dynamika I kwartał
2009

ROE
(wynik
netto)
24,83%
20,57%
16,68%
1,1173
0,8282
0,6824

=

ROEA1
(wynik
brutto)
2,48%
2,09%
1,68%
1,1021
0,8424
0,6903

*

aktywa
przychodowe
do aktywów
94,74%
94,19%
94,41%
1,0026
0,9942
0,9980

*

aktywa do
funduszy
podstawowych
12,90
12,91
12,99
1,0024
1,0013
1,0080

*

zysk netto
do zysku brutto
82,11%
81,10%
80,82%
0,9987
0,9877
0,9826

1

Zwrot z aktywów przychodowych.
Uwaga: dane annualizowane dla krajowego sektora bankowego.
Źródło: NBP.
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3.2.1.

Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla przedsiębiorstw

Jakość kredytów

3-2009

9-2008
12-2008

6-2008

9-2007

Gospodarstwa domowe

12-2007
3-2008

3-2007
6-2007

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
12-2006

Od IV kwartału 2008 r. zmniejszają się
kwoty kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Przyczyniają się do tego: niepewność odnośnie
perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce,
szczególnie silne zaostrzanie polityki kredytowej przez banki od IV kwartału 2008 r.,
obniżenie nakładów inwestycyjnych i ograniczenie popytu na usługi i produkty przedsiębiorstw oraz obniżenie optymizmu konsumentów. Nadal jednak obserwowany jest
wzrost wartości kredytów, choć jego tempo,
zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw, jest
niskie.

Wykres 3.4. Kwartalne zmiany kwot kredytów zagrożonych banków

6-2006
9-2006

Rok 2008 zamknął się wskaźnikami kredytów zagrożonych na historycznie niskich poziomach. W analizowanym okresie utrwalił się jednak trend wzrostu kwot kredytów
zagrożonych i łączny ich odsetek w całości
kredytów zwiększył się I kwartale 2009 r. –
po raz pierwszy od połowy 2003 r. W nadchodzących kwartałach można się spodziewać pogłębienia niekorzystnych tendencji w
zakresie kształtowania się kwot kredytów zagrożonych, co pociągnie za sobą wzrost kosztów tworzenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości kredytów.

jednak po raz pierwszy od końca 2003 r., odnotowano wzrost kwoty kredytów zagrożonych od
przedsiębiorstw (w IV kwartale 2008 r. o około 12% kw/kw). Tempo wzrostu kwot kredytów
zagrożonych od przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 r. przewyższało tempo przyrostu kwoty kredytów, co skutkowało wzrostem wskaźnika
kredytów zagrożonych. Tendencje te nasiliły się
w pierwszych miesiącach 2009 r.: wzrost wartości kredytów zagrożonych od przedsiębiorstw w I
kwartale wyniósł 41%, a wskaźnik kredytów zagrożonych zwiększył się do 7,9%.

3-2006

Ryzyko kredytowe

mld zł

3.2.

Przedsiębiorstwa

Źródło: NBP.

Kwota kredytów i wskaźnik kredytów zagrożonych wzrosły w kilku sekcjach gospodarki. Zjawisko to można było zaobserwować w sekcjach
typowo eksportowych (produkcja mebli, drewna
i wyrobów z drewna, maszyn, artykułów spożywczych, wyrobów włókienniczych i odzieży),
związanych z przemysłem motoryzacyjnym (produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, transport i łączność) i z przemysłem budowlanym (produkcja metali i wyrobów z metali, metalowych wyrobów gotowych za wyjątkiem
maszyn i urządzeń). W sekcjach tych zwiększyła
się zarówno kwota kredytów zagrożonych, jak i
wzrósł wskaźnik kredytów zagrożonych.

W 2008 r. poprawiała się jakość kredytów dla
przedsiębiorstw, rozumiana jako odsetek kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym (zob.
wykres 3.5 i tabela 3.4). Przez większą część roku
wskaźniki kredytów zagrożonych znajdowały się
na historycznie niskich poziomach. Jednocześnie W sekcjach gospodarki mających największy
18

Udział przedsiębiorstw z tych sekcji w kredytach dla przedsiębiorstw wynosi około 59%.
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udział w kredytach bankowych (obsługa nieruchomości, nauka, usługi, handel i naprawy, budownictwo, produkcja artykułów spożywczych)18
jakość kredytów uległa pogorszeniu. Nadal jednak – z wyjątkiem sekcji produkcji artykułów
spożywczych - jakość portfela kredytowego w
tych sekcjach pozostaje lepsza od średniej dla całego sektora przedsiębiorstw.

mieszkaniowych dla gospodarstw domowych spowodowało, że spadł popyt na mieszkania oraz finansowanie nowych projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego stało się trudniejsze. Firmy deweloperskie musiały finansować projekty
ze środków własnych lub z kredytów, o które z
uwagi na zacieśnianie polityki kredytowej banków, było również coraz trudniej.

10%

9

5%

6

0%

3

Źródło: NBP.
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9-2008

15

15%

3-2008

20%
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3-2007

25%

9-2006

21
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30%

9-2005

24

3-2005

35%

mld zł .

Wykres 3.5. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla Negatywne skutki silnego osłabienia wzrostu gospodarki światowej odczuły również branże proprzedsiębiorstw

Odstęp międzykwartylowy
Kwota kredytów zagrożonych
Średnia
Mediana

dukujące na potrzeby sekcji eksportowych i budowlanej. W przypadku pozostałych sekcji czynnikiem decydującym o ich sytuacji finansowej było obniżenie popytu wewnętrznego, głównie nakładów inwestycyjnych, oraz stopniowe osłabianie się spożycia indywidualnego20 . Pogłębiający
się pesymizm konsumentów przyczyniał się do
ograniczania wydatków i spadku dynamiki sprzedaży detalicznej.
Wykres 3.6. Rozkład zadłużenia przedsiębiorstw
według rentowności (w skali rocznej)

mld zł .

Rentowność sektora przedsiębiorstw
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Spośród branż nieeksportujących pogorszenie
koniunktury najwcześniej zaczęła odczuwać
branża budowlana. Dotyczy to w szczególności firm zajmujących się głównie budownictwem
mieszkaniowym. Ograniczenie podaży kredytów

>=20

<15,20)

<10,15)

<5,10)

<0,5)

<-5,0)

<-10,-5)

<-15,-10)

<-15)

Rok 2008 był szczególnie trudny dla eksporterów. W I połowie 2008 r. na zyski eksporterów negatywny wpływ miało silne umacnianie
się złotego. Natomiast w II połowie roku pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna na świecie zmniejszała portfel zamówień zagranicznych
Rentowność obrotu brutto (w %)
polskich przedsiębiorstw. W ostatnim kwartale
3-2007
3-2008
3-2009
2008 r. odnotowano mniejszy przyrost wartości
eksportu niż w analogicznym okresie roku po- Uwaga: zadłużenie obejmuje kredyty i pożyczki
przedniego oraz spadek liczby oczekiwanych za- Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
mówień eksportowych19 .
Na pogorszenie wyników netto przedsiębiorstw
bardzo duży wpływ miała również gwałtowna
deprecjacja złotego. Począwszy od III kwartału
na wynik finansowy firm niekorzystnie wpływały: wzrost kosztów obsługi kredytów i pożyczek

19

Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw.
2008 oraz prognoz na I kw. 2009”, NBP, 2009 r., str. 16.
20
Zob. „Raport o inflacji – luty 2009 r.”, Warszawa, 2009 r., NBP, str. 25, 28.
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Tabela 3.4. Wskaźniki kredytów zagrożonych

Sektor niefinansowy
Przedsiębiorstwa, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe
Gospodarstwa domowe, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe

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

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

2008
4,4
5,8
6,7
3,4
3,5
5,4
0,7

3-2009
5,3
7,9
8,9
5,3
3,8
6,0
0,9

Uwagi: 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.
Źródło: NBP.

zaciągniętych w walutach obcych oraz wycena
instrumentów pochodnych (w tym opcji walutowych, zob. ramka 2). Pogorszenie wyniku z działalności finansowej było na tyle duże, że pomimo pozytywnego wpływu kursu złotego na przychody z eksportu, sektor przedsiębiorstw w IV
kwartale 2008 r. zanotował stratę netto, na sku-

tek czego zysk netto sektora za cały 2008 r. był
o 27% niższy niż w 2007 r. Pogorszenie rentowności całego sektora powoduje, że coraz większa
jest kwota kredytów i pożyczek, w tym bankowych, gdzie dłużnikiem są przedsiębiorstwa mało
rentowne (zob. wykres 3.6).

Ramka 2. Ryzyko opcji walutowych zawartych przez przedsiębiorstwa z bankami

Od 2004 r. do lipca 2008 r. na rynku złotego utrzymywał się trend aprecjacyjny, który wyraźnie przyspieszył na początku 2008 r. Sytuacja ta skłoniła wiele przedsiębiorstw, szczególnie
eksporterów, do wykorzystania opcji walutowych z zamiarem zabezpieczenia się przed ryzykiem
dalszej aprecjacji złotego. Ponieważ zabezpieczenie przed ryzykiem przy pomocy zakupu opcji jest
kosztowne (w odróżnieniu od transakcji forward, nabywca opcji musi zapłacić tzw. premię), część
przedsiębiorstw podjęła spekulację na rynku walutowym, zawierając zerokosztowe strategie opcyjne. W ramach tych strategii eksporterzy wystawiali bankom opcje call, których premia pokrywała
koszt zakupu opcji put. Nominał wystawionych opcji często był wyższy od nominału kupionych
opcji, co miało na celu uzyskanie bardziej korzystnego kursu wykonania opcji put przy zachowaniu zerokosztowego charakteru strategii. W niektórych przypadkach nominał wystawionych opcji
przekraczał spodziewane przychody walutowe przedsiębiorstwa.
Część zawartych przez przedsiębiorstwa opcji miała charakter barierowy. Część zakupionych opcji
put z barierami wyłączającymi uległa wyłączeniu w końcowej fazie trendu aprecjacyjnego złotego.
Zdecydowana większość banków, które zawierały opcje walutowe z przedsiębiorstwami, zabezpieczała portfel opcji przy pomocy transakcji przeciwstawnych z bankami zagranicznymi. Oznacza to,
że banki krajowe nie ponoszą ryzyka rynkowego, natomiast ponoszą ryzyko kredytowe związane
z ewentualną utratą wartości należności banku z tytułu kupionej opcji.
Rozpoczęta w sierpniu 2008 r. tendencja deprecjacyjna złotego wobec głównych walut (zob. wykres
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2.10) spowodowała, że wycena strategii opcyjnych zawartych przez przedsiębiorstwa stała się
ujemna. W tej sytuacji przedsiębiorstwa miały wobec banków zobowiązania z tytułu opcji. NBP
dysponuje danymi zagregowanymi o wycenie wszystkich opcji kupionych przez sektor bankowy.
Agregat ten zawiera zarówno wycenę opcji kupionych od przedsiębiorstw, jak i opcji kupionych
od zagranicznych banków. Trudno więc ustalić, jaka jest dokładna suma zobowiązań sektora
przedsiębiorstw wobec banków z tytułu opcji walutowych. W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego1 przy kursie EUR/PLN wynoszącym około 4,28 stan tych zobowiązań wyniósł ok.
4,5 mld zł. W związku ze wzrostem ryzyka kredytowego kontrahentów, którzy wystawili bankom
opcje, banki utworzyły rezerwy i dokonały korekt aktualizujących na łączną kwotę 1,34 mld zł.
Tabela 1. Wrażliwość portfela opcji przedsiębiorstw na zmiany czynników ryzyka
Zmiana czynnika ryzyka

Wpływ na wycenę portfela próby NBP

Deprecjacja kursu EUR/PLN o 1
grosz (delta)
Wzrost zmienności implikowanej
EUR/PLN o 1 punkt procentowy
(vega)
Spadek krajowych stóp procentowych o 1 punkt procentowy (ro)
Upływ 1 dnia roboczego (theta)

-1 956 tys. zł

Wpływ na wycenę portfela
wszystkich opcji zawartych przez
przedsiębiorstwa
-49 mln zł

-552 tys. zł

-14 mln zł

-34 tys. zł

-0,85 mln zł

+ 83 tys. zł

+2,1 mln zł

Uwagi: stan na dzień 28 kwietnia 2009 r. przy założonej rocznej zmienności implikowanej kursu złotego
równej 25%. Portfel próby NBP oznacza wszystkie opcje, których szczegółowe warunki zostały podane NBP
przez przedsiębiorstwa uczestniczące w szybkim monitoringu. Przybliżone wyniki dla portfela wszystkich
opcji zawartych przez przedsiębiorstwa z bankami otrzymano przeskalowując wyniki dla portfela próby
NBP czynnikiem równym ilorazowi wyceny opcji podanej przez UNKF 28 kwietnia 2009 r. i otrzymanej
wyceny portfela próby.
Źródło: szacunki NBP na podstawie wyników szybkiego monitoringu.
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Wykres 1. Charakterystyki portfela opcji walutowych przedsiębiorstw

5,0

kurs kasowy EUR/PLN
Wycena portfela (lewa oś)

Delta portfela (prawa oś)

Vega portfela (prawa oś)

Uwaga: szacunki wykonane na podstawie próby transakcji opcyjnych przedsiębiorstw pozyskanej w ramach
szybkiego monitoringu NBP.
Źródło: NBP.
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Wartość nominalna opcji walutowych wystawionych sektorowi bankowemu po uwzględnieniu
wpływu wahań kursowych spadła w marcu 2009 r. o około 40% w porównaniu z wrześniem
2009 r. na skutek rozliczania zapadających opcji, przedterminowego zamykania pozycji przez
przedsiębiorstwa i zamiany zobowiązań opcyjnych na kredyty. W niektórych przypadkach banki
decydowały się umorzyć część zobowiązań klientów związanych z wystawionymi opcjami walutowymi.
W marcu 2009 r. Narodowy Bank Polski przeprowadził ankietę wśród przedsiębiorstw dotyczącą wykorzystania opcji walutowych. Spośród przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach koniunktury prowadzonych przez NBP, około 6,7% korzystało z opcji walutowych, przy czym 3,3%
przedsiębiorstw przedstawiło szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji na rynku opcji
walutowych. Na tej podstawie ustalono wpływ czynników ryzyka związanych z wyceną opcji walutowych na stan zobowiązań tych przedsiębiorstw (zob. tabela 1). Dokonano również szacunku
wyceny portfela opcji walutowych zawartych przez przedsiębiorstwa z bankami w zależności od
poziomu kursu EUR/PLN. Szacunek taki, dotyczący opcji, których termin rozliczenia przypada
później niż na koniec marca 2009 r., przedstawiono na wykresie 1.
Przedsiębiorstwa, które podały szczegółowe parametry zawartych opcji walutowych, nie tworzą
próby reprezentatywnej dla całego sektora przedsiębiorstw. Uogólnienie uzyskanych wyników dla
całego sektora należy wobec tego traktować jako przybliżenie, które może być obarczone błędem.
Jednak z racji tego, że oferowane przez banki strategie opcyjne charakteryzowały się znacznym
podobieństwem oraz były zawierane przy zbliżonym poziomie kursu złotego, błąd ten powinien
być ograniczony, a uzyskane wyniki są zbliżone do wyników analiz Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego.

Dystrybuanta delty wystawionych opcji call
Dystrybuanta delty kupionych opcji put

Dystrybuanta vegi opcji call

140%
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40%
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40%
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60%

-20%
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-40%
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-60%

80%

-80%

100%

-100%

100%

20%

Wykres 2. Dystrybuanty empiryczne współczynników delta i vega opcji walutowych przedsiębiorstw

Dystrybuanta vegi opcji put

Źródło: NBP.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka dla wyceny portfela opcji walutowych przedsiębiorstw jest
kurs kasowy złotego. Ze względu na to, że najważniejszym składnikiem tego portfela są wystawione opcje in-the-money call o kursach wykonania w przedziale 3,20-3,60, przy bieżącym kursie
złotego zależność wyceny portfela od kursu kasowego jest bliska liniowej (współczynnik gamma
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jest niewielki). Potwierdzają to współczynniki delta tych opcji, które w większości znajdują się w
przedziale od -90% do -100% (zob. wykres 2).
Drugim istotnym czynnikiem ryzyka dla wyceny portfela opcji jest zmienność kursu złotego. Znaczenie tego czynnika ogranicza fakt, że portfel przedsiębiorstw składa się z długich i krótkich
pozycji opcyjnych. Jednak część tych opcji wykazuje dużą wrażliwość na ruch zmienności kursu
złotego. Pozostałe czynniki wpływające na wycenę opcji walutowych zawartych przez przedsiębiorstwa, w tym krajowe i zagraniczne stopy procentowe, są znacznie mniej istotne.

0%

Opcje wystawione - gęstość empiryczna
Opcje wystawione - dystrybuanta empiryczna

dystrybuanta
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8-2009

100%

6-2009

15%
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gęstość

Wykres 3. Rozkład nominału opcji walutowych przedsiębiorstw według terminu rozliczenia

Opcje kupione - gęstość empiryczna
Opcje kupione - dystrybuanta empiryczna

Uwaga: uwzględniono wyłącznie opcje, których termin rozliczenia przypada po 1 kwietnia 2009 r.
Źródło: NBP.

Około 80% opcji wystawionych przez przedsiębiorstwa zgodnie z umowami powinno zostać rozliczone do końca 2009 r. (zob. wykres 3). Oddziaływanie rozliczania opcji walutowych na kurs
złotego i na sytuację finansową przedsiębiorstw po tej dacie powinno być bardzo ograniczone, o
ile nie dojdzie do bardzo gwałtownej deprecjacji złotego względem głównych walut. Natężenie
problemu opcji walutowych wystawianych przez przedsiębiorstwa będzie zatem maleć w miarę upływu czasu. Gdyby jednak doszło do bardzo silnej deprecjacji złotego względem głównych
walut, zobowiązania polskich przedsiębiorstw z tytułu wystawionych opcji walutowych mogłyby
znacznie wzrosnąć.
1

„Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne”,
komunikat UKNF z 11 marca 2009 r. i „Aktualizacja danych o zaangażowaniu przedsiębiorstw w walutowe
instrumenty pochodne”, komunikat UNKF z 28 kwietnia 2009 r.

spadek wskaźników płynności (I i II stopnia),
które jednak nadal znajdowały się na historycznie wysokich poziomach. Ponadto z badań anW 2008 r. nieznacznie pogorszyła się sytuacja kietowych NBP wynika, że w 2008 r. pogorszyła
płynnościowa przedsiębiorstw. Wskazuje na to
Płynność

21

Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw.
2008 oraz prognoz na I kw. 2009”, NBP, 2009 r., str. 45, 46.
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się terminowość regulowania zobowiązań, w tym wej wskazuje, że sytuacja płynnościowa przedzobowiązań wobec banków21 .
siębiorstw i ich zdolność do obsługi zadłużenia
zmieniały się podobnie. Wśród przedsiębiorstw
Oznaki pogorszenia sytuacji płynnościowej
z sekcji gospodarki narodowej gdzie wystąpiprzedsiębiorstw widać również w analizie przeły problemy z regulowaniem zobowiązań wobec
pływów środków pieniężnych z działalności opebanków zaobserwowano wzrost odsetka podmioracyjnej, tzw. cash flow operacyjny 22 . W porówtów posiadających ujemną wartość przepływów
naniu z 2007 r., wzrósł odsetek przedsiębiorstw
pieniężnych z działalności operacyjnej lub spaposiadających ujemną wartość przepływów środdek relacji wartości przepływów pieniężnych z
ków pieniężnych z działalności operacyjnej zob.
działalności operacyjnej do wartości zobowiązań
wykres 3.7. Jednocześnie zmniejszyła się relacja
(zob. tabela 3.5).
wartości przepływów pieniężnych generowanych
z działalności operacyjnej do wartości zobowiąWykres 3.8. Relacja wartości przepływów pieniężzań i kredytów (tzw. wskaźniki pokrycia zo- nych z działalności operacyjnej (w skali rocznej) do
bowiązań/kredytów przepływami pieniężnymi) wartości zobowiązań przedsiębiorstw
(zob. wykres 3.8).
140%

Wykres 3.7. Odsetek przedsiębiorstw z ujemną
wartością przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w skali rocznej)
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Uwaga: obliczenia dla stałej próby przedsiębiorstw,
obejmującej przedsiębiorstwa występujące w bazie we
wszystkich analizowanych okresach
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Uwaga: obliczenia dla stałej próby przedsiębiorstw,
Zadłużenie przedsiębiorstw
obejmującej przedsiębiorstwa występujące w bazie we
wszystkich analizowanych okresach
W IV kwartale 2008 r. i w I kwartale 2009 r. banŹródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS. ki bardzo istotnie zaostrzyły politykę kredytową

Porównanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorstw oraz jakości
kredytów udzielonych przedsiębiorstwom na poziomie poszczególnych sekcji gospodarki narodo-

wobec przedsiębiorstw23 . Po raz pierwszy od czasu zainicjowania pod koniec 2003 r. ankiety NBP
nt. sytuacji na rynku kredytowym, banki były w
dużej mierze jednomyślne odnośnie zmian polityki kredytowej, zwłaszcza w IV kwartale 2008 r.,

22

Wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej szacowana metodą pośrednią zgodnie z Polskim Standardem Rachunkowości nr 1 na podstawie danych zbieranych przez GUS zgodnie z formularzem F-01. Szczegółowa
definicja znajduje się w Słowniczku.
23
Zob. ”Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał
2009”, Warszawa, 2009 r., NBP, oraz „Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2009”, Warszawa, 2009 r., NBP.
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gdy procenty netto opisujące zaostrzenie kryte- gnęły 80%–90%.
riów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw sięTabela 3.5. Zmiana sytuacji płynnościowej w sekcjach, w których zanotowano pogorszenie jakości kredytów

Sekcja

Transport i
telekomunikacja
Transport wodny
Transport lądowy,
rurociągowy
Poczta i telekomunikacja
Informatyka
Produkcja
Produkcja metali
Produkcja mebli
Włókiennictwo
Produkcja drewna i
wyrobów z drewna
Produkcja maszyn i
urządzeń innych
Produkcja pojazdów
samochodowych,
przyczep i naczep
Produkcja artykułów
spożywczych i napojów
Produkcja metalowych
wyrobów gotowych, z
wyłączeniem maszyn i
urządzeń

Relacja wartości przepływów
pieniężnych
z działalności operacyjnej do wartości
kredytów
przedsiębiorstw
2006
2007
2008

Odsetek firm z ujemną wartością przepływów
pieniężnych z działalności
operacyjnej

Wzrost
udziału
kredytów
zagrożonych
(r/r)

2006

2007

2008

2008

121,1%
141,9%

43,2%
138,3%

155,3%
86,6%

11,1%
14,8%

37,5%
11,3%

11,1%
24,7%

0,3 p.p.
0,3 p.p.

405,2%
222,5%

301,9%
209,1%

78,6%
307,2%

21,9%
20,4%

13,0%
18,5%

34,0%
21,2%

0,3 p.p.
0,3 p.p.

140,2%
53,5%
73,4%
73,1%

253,1%
154,7%
80,8%
71,4%

98,2%
83,2%
87,6%
39,0%

16,2%
20,7%
21,1%
20,6%

18,7%
20,3%
19,9%
17,6%

17,4%
21,2%
27,8%
22,4%

3,3
0,4
4,6
2,4

127,2%

113,9%

99,0%

20,0%

19,6%

21,2%

0,8 p.p.

158,7%

202,0%

202,1%

16,3%

14,8%

23,7%

0,9 p.p.

89,6%

69,6%

72,5%

14,7%

16,8%

20,0%

0,3 p.p.

113,8%

102,3%

106,1%

16,2%

15,7%

19,2%

0,2 p.p.

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Zaostrzenie polityki kredytowej zaczyna stopniowo wpływać na zmniejszenie dynamiki i kwot
przyrostów kredytów (według danych skorygowanych o różnice kursowe) (zob. wykres 3.9).
Tendencje te dotyczą wszystkich rodzajów kredytów, zarówno inwestycyjnych (w tym na nieruchomości) i obrotowych.

Oprócz czynników podażowych na spowolnienie wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw wpływ
miały również zjawiska popytowe. Silne osłabienie dynamiki wzrostu gospodarki światowej wywołuje obawy przedsiębiorstw (w szczególności
eksporterów) o przyszły poziom popytu zgłaszanego na ich produkty oraz obniżenie wskaźni-
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ków wykorzystania mocy produkcyjnych. Przyczynia się to do obniżenia dynamiki nakładów
brutto na środki trwałe. Niższy wzrost inwestycji ograniczył popyt przedsiębiorstw na kredyty
długoterminowe24 . Z kolei ograniczenie popytu
na produkty i usługi sektora przedsiębiorstw mogło zmniejszyć popyt przedsiębiorstw na kredyty
obrotowe25 .

siębiorstw informujących o występowaniu trudności w uzyskaniu kredytów bankowych zbliża
się do poziomów notowanych po raz ostatni 6
lat temu. Przedsiębiorstwa coraz częściej wskazują, że trudności w uzyskaniu kredytu bankowego stanowią dla nich barierę dalszego rozwoju.
Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa polskie finansują się w przeważającej
mierze ze środków własnych i środków pozyskaWykres 3.9. Zmiany (r/r) kredytów i depozytów nych od zagranicznych jednostek dominujących
przedsiębiorstw
lub powiązanych kapitałowo.
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W strukturze zadłużenia sektora przedsiębiorstw
utrzymuje się istotny udział zadłużenia zagranicznego (około 54% ogólnej kwoty zadłużenia)27 . Znaczną część zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw stanowią kredyty inwestorów
bezpośrednich (w IV kwartale 2008 r. 41%)28 .
Odsetek ten od kilku lat utrzymuje się mniej więcej na stabilnym poziomie, nieznacznie zmniejszając lub zwiększając się kosztem udziału dłużnych papierów wartościowych w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych. Z punktu
Kredyty
Depozyty
widzenia stabilności systemu finansowego taka
Uwaga: dane skorygowane o różnice kursowe.
sytuacja jest korzystna, ponieważ ryzyko nieodŹródło: NBP.
nowienia pożyczki lub kredytu wydaje się być
mniejsze w przypadku zobowiązań od zagraniczWydaje się, że czynniki podażowe odgrywają nych inwestorów bezpośrednich niż od innych inwiększą rolę w ograniczeniu przyrostu kredytów stytucji zagranicznych.
dla przedsiębiorstw niż czynniki popytowe. Sugerują to wyniki badań ankietowych przedsięPodsumowanie
biorstw, z których wynika, że od połowy 2008 r.
wzrasta odsetek przedsiębiorstw, które spotka- Zatrzymanie tendencji poprawy jakości portfeły się z odmową przyznania kredytu26 . Przedsię- la kredytowego 2008 r., a w niektórych sekbiorstwa wskazują, że w końcu 2008 r. istotnie cjach nieznaczny wzrost kwoty kredytów zagrozmniejszyła się rola zdolności kredytowej oraz żonych, wynika najprawdopodobniej z pogorwartości zabezpieczeń jako czynnika decydują- szenia sytuacji płynnościowej sektora przedsięcego o odmowie przyznania kredytu, a zwięk- biorstw. Tym samym oczekiwane dalsze pogorszyła się rola innych czynników. Odsetek przed- szenie koniunktury gospodarczej w kraju i zagra24
Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał
2009”, Warszawa, 2009 r., NBP, str. 4 oraz „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących
komitetów kredytowych II kwartał 2009”, Warszawa, 2009 r., NBP, str. 5.
25
Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw.
2009 i prognoz koniunktury na II kw. 2009”, Warszawa, 2009 r., NBP, str. 15.
26
Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw.
2009 i prognoz koniunktury na II kw. 2009”, Warszawa, 2009 r., NBP, str. 44.
27
Obliczenia na podstawie statystyki bilansu płatniczego i statystyki GUS.
28
Obliczenia na podstawie danych dotyczących zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw wyrażonych w złotych.

44

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

nicą w 2009 r., może w przyszłości oddziaływać
w kierunku wzrostu prawdopodobieństwa materializacji ryzyka kredytowego portfela przedsiębiorstw.
Nie można wykluczyć, że w 2009 r. przedsiębiorstwa będą miały większe problemy płynnościowe
niż miały w 2008 r. Z jednej strony, spowolnienie gospodarcze ogranicza możliwości wewnętrznego generowania środków pieniężnych niezbędnych do regulowania zobowiązań. Z drugiej strony, sytuację płynnościową przedsiębiorstw pogarszają ograniczenia w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Z kolei ograniczenie
płynności przedsiębiorstw skutkować może wzrostem zatorów płatniczych oraz wzrostem udziału
kredytów zagrożonych w bankach, na skutek pogorszenia możliwości obsługi zadłużenia.
Sektor przedsiębiorstw od ostatniego spowolnienia gospodarczego (w latach 2000-2002) znacznie poprawił swoją sytuację finansową (np. średni dla sektora wskaźnik płynności stopnia I oraz
średni wskaźnik rentowności obrotu znajdowały
się w ostatnich 3 latach na poziomie około 2 razy
wyższym niż w okresie 1995-2000). Może to sugerować, że przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane do spowolnienia gospodarczego niż na początku wieku. Ze względu na niepewność co do skali
globalnego spowolnienia gospodarczego nie moż-

na jednak wykluczyć, że pogorszenie koniunktury w gospodarce polskiej spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji sektora przedsiębiorstw i kredytujących je banków.

3.2.2.

Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla gospodarstw domowych

Jakość kredytów
W 2008 r. wskaźnik kredytów zagrożonych od
gospodarstw domowych obniżył się, jednak w
znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich
latach i na koniec grudnia osiągnął historycznie
niski poziom, tj. 3,5% (zob. tabela 3.4). Spadek
wartości wskaźnika wynikał – w większym stopniu niż w poprzednich okresach – z powodów statystycznych, tj. wysokiej dynamiki kredytu oraz
wzrostu w portfelu kredytowym udziału kredytów mieszkaniowych, charakteryzujących się tradycyjnie najlepszą spłacalnością29 . Jednocześnie
jednak nastąpił stosunkowo wysoki wzrost kwot
kredytów zagrożonych (w IV kwartale 2008 r. o
14,5%, w całym roku – o 24,5%). W poprzednich
kilku latach kwoty te spadały lub ich wzrost był
niewielki (zob. wykres 3.4).

Tabela 3.6. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla gospodarstw domowych

1. Kredyty mieszkaniowe, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe
2. Kredyty konsumpcyjne, z tego:
Kredyty złotowe
Kredyty walutowe

2006
1,8
3,0
1,0
7,9
8,2
3,7

2007
1,2
1,7
0,7
6,6
6,8
2,8

2008
1,0
2,0
0,5
6,6
7,0
2,1

3-2009
1,1
2,2
0,6
7,3
7,8
2,6

Uwaga: dane dotyczą rezydentów.
Źródło: NBP.
29

Wpływ tego czynnika w 2008 r. był szczególnie duży, gdyż nastąpił wysoki wzrost udziału kredytów mieszkaniowych walutowych, m.in. z uwagi na ich wysoką dynamikę oraz deprecjację złotego.
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Wykres 3.10. Średnia relacja wartości kredytu do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego zaciągającego kredyt: mieszkaniowy (lewy panel) i konsumpcyjny (prawy panel)
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Uwaga: kolumny w poszczególnych kolorach reprezentują wartość relacji dla kredytów zaciągniętych w danym
roku.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych z BIK.

Wykres 3.11. Skumulowany odsetek kredytów opóźnionych w spłacie w kolejnych miesiącach trwania
umów kredytowych: kredyty mieszkaniowe (lewy panel) oraz kredyty konsumpcyjne (prawy panel)
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Uwagi: linie w poszczególnych kolorach reprezentują odsetek kredytów opóźnionych w spłacie o co najmniej
90 dni zaciągniętych w danym roku; wykres dla 2005 r. rozpoczyna się od 12 miesiąca, ponieważ dostępne dane
obejmują spłaty kredytów w ostatnich 36 miesiącach; dane o kredytach konsumpcyjnych są prezentowane dla
pierwszych 30 miesięcy kredytu, ponieważ tyle wynosi średni czas zapadalności kredytów konsumpcyjnych;
krzywa dla kredytów udzielonych w 2008 r. nie jest prezentowana, ponieważ dla tego roku nie zgromadzono
odpowiednio długiej historii spłat, w szczególności dla kredytów udzielonych w grudniu 2008 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych z BIK.
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Podobnie jak w przypadku portfela kredytów dla
przedsiębiorstw, niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się kwot kredytów zagrożonych nasiliły się na początku 2009 r. Dotyczyło to wszystkich rodzajów kredytów, także
mieszkaniowych (choć w mniejszym stopniu niż
konsumpcyjnych). W I kwartale 2009 r. kwota
kredytów zagrożonych wzrosła o 15,4% kw/kw,
a wskaźnik kredytów zagrożonych wyniósł 3,8%.
Stosunkowo duży wzrost kwot kredytów zagrożonych w 2008 r. należy tłumaczyć wysokim wzrostem kredytów i łagodną polityką kredytową w
poprzednich okresach, której efekty. są widoczne w bilansach banków z opóźnieniem, wraz ze
zmianą fazy cyklu gospodarczego (zob. wykres
3.11). Portfel kredytowy polskich banków jest
przy tym bardzo młody. W latach 2007–2008
nastąpiło prawie 2–krotne zwiększenie wartości
kredytów dla gospodarstw domowych (wzrost po
wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych).

koncentracji produktowej portfeli kredytowych
banków upodabnia część banków komercyjnych
pod względem struktury kredytów i podejmowanego ryzyka do banków specjalistycznych. W odróżnieniu od banków hipotecznych, banki te nie
muszą jednak spełniać bardziej rygorystycznych
norm ostrożnościowych (m.in. w zakresie wyceny
zabezpieczeń i wielkości kredytu), które czynią
portfele banków hipotecznych bardziej odpornymi na zmianę sytuacji kredytobiorców i ograniczają negatywny wpływ spadku tempa wzrostu gospodarczego na wyniki finansowe tej grupy
banków.

Na przełomie 2008 r. i 2009 r. wzrosła kwota kredytów mieszkaniowych zagrożonych (o 21,0% do
2,4 mld zł w I kwartale 2009 r., a w ciągu 2008 r.
o 43,5%)30 . Zwiększyła się również kwota kredytów o najkrótszych okresach przeterminowania,
co może sygnalizować narastanie problemów ze
Wpływ efektu starzenia się portfela kredytów spłatą w nadchodzących kwartałach.
na pogorszenie wskaźników ich jakości może być
szczególnie widoczny w 2009 r. z powodu łagodnej polityki kredytowej banków w poprzednich Na wielkość obciążenia spłatami kredytów
latach. Przejawem łagodnej polityki kredytowej mieszkaniowych walutowych negatywny wpływ
był m.in. wzrost średniego obciążenia dochodów wywarło osłabienie złotego. Było to szczególnie
gospodarstw domowych kredytami zaciągnięty- widoczne w I kwartale 2009 r. W okresie tym
mi w latach 2007–2008. Dane jednostkowe wska- obciążenie spłatami części kredytów mieszkaniozują przy tym na szczególnie wysokie obciążenie wych walutowych we franku szwajcarskim bykredytami gospodarstw z niższych grup docho- ło istotnie wyższe niż w momencie zaciągnięcia kredytu. Wzrost obciążeń byłby jeszcze wyżdowych (zob. wykres 3.10).
szy, gdyby nie znaczny spadek wysokości stóp
procentowych w CHF31 . Po umocnieniu złoteKredyty mieszkaniowe
go na początku II kwartału 2009 r. obciążenie
Kredyty mieszkaniowe stanowią istotną część gospodarstw spłacających kredyty mieszkaniowe
portfeli kredytowych banków: 32,7% ogółu kre- kosztami ich obsługi spadło. Symulacje wskazudytów na koniec kwietnia 2009 r. i 52,6% kredy- ją, że przy kursie franka szwajcarskiego z potów dla gospodarstw domowych. Większość kre- czątku czerwca 2009 r. raty kredytów mieszkadytów mieszkaniowych udzielonych przez banki niowych dla większości gospodarstw, które zaciąnominowana jest w walutach obcych (69,7%), gnęły kredyty nominowane w tej walucie powingłównie we frankach szwajcarskich (około 96%). ny być niższe niż raty w momencie zaciągnięcia
Należy zauważyć, że stosunkowo wysoki stopień kredytu (zob. wykres 3.12).
30

Po eliminacji wpływu różnic kursowych kredyty mieszkaniowe zagrożone wzrosły w 2008 r. o około 31%, a w I
kwartale 2009 r. o około 16%.
31
Oprocentowanie kredytów we franku szwajcarskim jest z reguły ustalane jako średnia stawka oprocentowania
depozytów międzybankowych w tej walucie, powiększona o określoną w umowie kredytowej stałą marżę.
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Założenia: kredyt mieszkaniowy w CHF zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach kapitałowych (malejąca rata odsetkowa), aktualna rata obliczona na podstawie kursu CHF i stawki LIBOR 3M z
10.06.2009 oraz średniej marży dla kredytów w CHF
w momencie udzielenia kredytu; przyrosty kredytów
po wyłączeniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

Jeśli wysoka zmienność kursu CHF/PLN zaobserwowana na przełomie 2008 i 2009 r. utrzymałaby się przez dłuższy czas, to wzrosłoby prawdopodobieństwo wystąpienia szoków kursowych w
skali prowadzącej do wzrostu obciążeń dochodów
gospodarstw domowych spłatą kredytów mieszkaniowych ponad możliwości ich terminowej obsługi. Wyniki symulacji przeprowadzonej na danych jednostkowych o kredytobiorcach wskazują,
że na skutek skokowej deprecjacji złotego do poziomu 5,5 EUR/PLN (i deprecjacji w tej samej
skali wobec CHF) liczba gospodarstw domowych
o ujemnym buforze dochodowym zwiększyłaby
się z około 10,7–14,3% do około 10,9–16,9% –
pierwsza liczba odnosi się do danych o dochodach
kredytobiorców indeksowanych średnim wskaźnikiem wzrostu płac, druga – do danych z momentu udzielenia kredytu (założenia symulacji i sposobu indeksacji pierwotnych danych o dochodach
z bazy BIK zawiera Załącznik).
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Uwaga: wykres przedstawia różnicę między wysokością wskaźników kredytów zagrożonych dla poszczególnych rodzajów kredytów a przeciętnym wskaźnikiem kredytów zagrożonych dla kredytów dla osób
prywatnych.
Źródło: NBP.

Kredyty konsumpcyjne
Kredyty konsumpcyjne stanowią 22,9% kredytów dla sektora niefinansowego i 36,8% kredytów
dla gospodarstw domowych. Niemal w całości są
to kredyty w złotych ze zmienną stopą procentową. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla tego portfela wzrósł wyraźnie w trakcie I kwartału 2009 r. i osiągnął wysokość 7,3%. W tym
czasie kwota zagrożonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 15,3% do 10,4 mld zł, a w ciągu
całego 2008 r. o 33,6%.
W przypadku niektórych rodzajów kredytów
konsumpcyjnych pogorszenie jakości było znaczne. Dotyczyło to m.in. kredytów w karcie kredytowej i kredytów ratalnych. Są to kredyty udzielane masowo. W większości przypadków procedury ich udzielania są uproszczone, a wymagania banków odnośnie do zdolności kredytowej –
małe. Poza kredytami samochodowymi, kredyty konsumpcyjne są stosunkowo słabo zabezpieczone. Stąd pogorszenie ich jakości powoduje konieczność tworzenia wysokich odpisów w relacji
do wartości zadłużenia (na koniec marca 2009 r.
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pokrycie rezerwami zagrożonych kredytów kon- warzyszący jej wzrost optymizmu konsumentów.
sumpcyjnych wynosiło 83%, a kredytów miesz- Szczególnie wysoka była dynamika wzrostu krekaniowych – 37%) .
dytów mieszkaniowych walutowych, co wpływało
Seria obniżek stóp NBP spowodowała, że zmniej- na zwiększenie ekspozycji banków na pośrednie
szyło się maksymalne, dopuszczane ustawowo ryzyko walutowe.

mld zł

oprocentowanie kredytów (m.in. oprocentowanie
maksymalne było stosowane w stosunku do za- Wykres 3.15. Zmiany (m/m) kredytów dla gospodłużenia na kartach kredytowych). Niższe opro- darstw domowych
centowanie oraz pogorszenie spłacalności kredy7
tów, wywołujące wzrost kosztów ryzyka kredy6
towego, wywiera negatywny wpływ na dochodo5
wość portfela tych kredytów i na wyniki finanso4
we banków.
2

Wykres 3.14. Zmiany (r/r) kredytów dla gospodarstw domowych
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Dynamika kredytów dla gospodarstw
domowych
Znaczny wpływ na wskaźniki jakości kredytów
dla gospodarstw domowych miała dynamika kredytów. Do października 2008 r. kredyty dla gospodarstw domowych rosły w szybkim tempie
(zob. wykresy 3.14 i 3.15). W okresie tym roczne
przyrosty kredytu, zarówno w przypadku kredytów konsumpcyjnych jak i mieszkaniowych były najwyższe w historii. Przyczyniły się do tego m.in. dobra koniunktura gospodarcza i to-

W końcu 2008 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej tendencji szybkiego wzrostu wartości kredytów dla gospodarstw domowych. Odzwierciedleniem jej był znaczny spadek miesięcznych przyrostów kredytu, zarówno w przypadku kredytów
mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych (zob. wykres 3.15). Do najważniejszych przyczyn spadku
dynamiki kredytu należy zaliczyć silne zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów.
W opinii ankietowanych przez NBP banków, zaostrzenie polityki kredytowej wynikało głównie z
pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz z sytuacji
kapitałowej banków. Nastąpił m.in. wzrost marż
i wymagań banków, co do minimalnego wkładu własnego przy kredytach mieszkaniowych32 .
Szczególnie wysoki wzrost marż miał miejsce w
przypadku kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim. Część banków wycofała się z oferowania tego produktu.

32

Zob. Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, NBP, 2009
r., edycje za I i II kwartał 2009 r.
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Do spadku dynamiki kredytów w końcu 2008 r.
przyczyniła się również sytuacja na rynku mieszkaniowym – wstrzymywanie się przez część potencjalnych nabywców mieszkań z transakcjami
w oczekiwaniu na dalszy spadek cen oraz znaczne
pogorszenie nastrojów konsumentów w IV kwartale 2008 r. Znacznie pogorszyły się m.in. oceny
gospodarstw domowych, co do ich sytuacji finansowej w przyszłości, oceny zmian sytuacji gospodarczej kraju oraz zagrożenia bezrobociem (zob.
wykres 3.16).

łu utraty wartości kredytów. Silny wzrost kwot
kredytów zagrożonych i zwiększenie odpisów w I
kwartale wskazuje, że proces ten może być dość
szybki. Wzrost bezrobocia zmniejszyłby zdolność gospodarstw domowych - kredytobiorców
do spłaty kredytów. Dane z Budżetów Gospodarstw Domowych GUS za 2007 r. wskazują,
że przeciętny odsetek gospodarstw domowych
- kredytobiorców z ujemnych buforem dochodowym wynosił w 2007 r. 8,7%. Przy wzroście
stopy bezrobocia w skali zgodnej z wynikami
projekcji NBP z czerwca 2009 r. (tj. wzrost do
Wykres 3.16. Bieżący i wyprzedzający wskaźnik 13,2% w IV kwartale 2010 r.) odsetek gospoufności konsumenckiej
darstw domowych z ujemnym buforem dochodowym wzrósłby o prawie 1/4 do poziomu 10,7%33 .
0
Przy wzroście stopy bezrobocia zakładanym w
-5
makroekonomicznym scenariuszu szokowym opi-10
-15
sanym w podrozdziale 3.5, tj. o 1,5 pp. wyższym
-20
od projekcji NBP, odsetek gospodarstw domo-25
wych z ujemnym buforem dochodowym wzrósłby
-30
prawie o 30% do poziomu 11,2%34 .
-35

Negatywny wpływ bezrobocia na zdolność gospodarstw domowych do obsługi kredytów może
w pewnej mierze zostać zmniejszony dzięki planowanej przez rząd pomocy w spłacie kredytów
Wskaźnik ufności konsumenckiej
dla bezrobotnych. Należy jednak zwrócić uwagę,
Wskaźnik wyprzedzający
Źródło: GUS.
że projektowana pomoc ma objąć tylko kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe oraz
na ograniczenia czasowe i kwotowe wypłaty środPerspektywy
35
Prognozy sytuacji gospodarczej wskazują, ków .
że najbliższe kwartały będą niekorzystne dla Innym czynnikiem, który może wywierać niekozdolności sektora gospodarstw domowych do rzystny wpływ na zdolność części gospodarstw
obsługi zadłużenia. Można się spodziewać, domowych do obsługi kredytów, byłaby depreże wzrost stopy bezrobocia w latach 2009–2011 cjacja złotego. Problem zwiększenia obciążenia
przyczyni się do wzrostu wartości kredytów za- gospodarstw mających kredyty walutowe kosztagrożonych i spowoduje konieczność dokonywania mi ich obsługi dotyczy przede wszystkim kredyw bankach dalszych odpisów na rezerwy z tytu- tów mieszkaniowych. Choć dotychczasowe osła-40
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33

Przy założeniu, że osoby tracące pracę nie otrzymywałyby zasiłku dla bezrobotnych odsetek gospodarstw domowych z ujemnym buforem dochodowym wzrósłby do poziomu 12,3%. Udział gospodarstw domowych z ujemnym
buforem dochodowym jest trwale większy od wskaźnika kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych. Powodem
wyższego udziału gospodarstw domowych z ujemnym buforem dochodowym od wskaźnika kredytów zagrożonych
jest m.in. brak uwzględnienia w kalkulacjach składników majątkowych posiadanych przez gospodarstwa domowe, z
których mogą być zaspokajane zobowiązania kredytowe gospodarstw domowych.
34
Przy założeniu, że osoby tracące pracę nie otrzymywałyby zasiłku dla bezrobotnych odsetek gospodarstw domowych z ujemnym buforem dochodowym wzrósłby do poziomu 13,2%.
35
Projekt ustawy przewiduje, że pomoc ma być wypłacana maksymalnie przez 12 miesięcy a jej wartość ma nie może
przekraczać 1200 zł miesięcznie (zob. druk sejmowy nr 2042).
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bienie złotego nie spowodowało istotnego pogorszenia jakości kredytów walutowych, to nie można wykluczyć, że ewentualna dalsza deprecjacja
złotego spowoduje straty kredytowe w bankach.
Można jednak ocenić, że ze względu na stosunkowo dobre fundamenty gospodarki polskiej prawdopodobieństwo deprecjacji w skali przyjętej w
przedstawionych wyżej symulacjach jest bardzo
niskie.
Należy podkreślić, że obecnie ważniejszym dla
banków wyzwaniem związanym z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych jest utrzymanie ich dodatniej dochodowości. Ze względu na wzrost kosztów finansowania oraz kosztów zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz stałe marże na walutowych kredytach mieszkaniowych, w niektórych bankach przychody odsetkowe z tych kredytów mogą nie pokrywać związanych z nimi kosztów. Z drugiej jednak strony, czynnikiem zwiększającym przychody banków związane z tym portfelem jest różnica pomiędzy kursami kupna i sprzedaży walut stosowanymi przez banki przy spłacie kredytów walutowych. W połowie 2009 r. wejdzie w życie rekomendacja nadzoru bankowego umożliwiająca
klientom spłatę zadłużenia bezpośrednio w wa-

lucie kredytu36 . Trudno jednak z wyprzedzeniem
ocenić wpływ tego rozwiązania na wyniki banków, ze względu na trudność w ocenie odsetka
kredytobiorców, którzy skorzystają z tej możliwości.
Deprecjacja złotego ma również niekorzystny
wpływ na relację wielkości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie (tzw. wskaźnik LTV). Na wzrost tego wskaźnika może wpłynąć także spodziewany spadek
cen nieruchomości. W przypadku zaprzestania
obsługi kredytu przez kredytobiorcę wysoka wartość wskaźnika LTV obniża możliwości odzyskania należności przez bank37 .
∗∗∗
Od kwietnia 2009 r. weszły w życie nowe uregulowania prawne umożliwiające ogłaszanie przez
osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami upadłości w drodze likwidacji majątku (zob. ramka
3). Skala upadłości konsumenckich jest trudna
do oszacowania, ale wydaje się, że nie powinna
przyczyniać się istotnie do zwiększania strat banków.

Ramka 3. Upadłość konsumencka w prawie polskim
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa regulująca zagadnienie tzw. upadłości
konsumenckiej1 . Pozwala ona nadmiernie zadłużonym osobom fizycznym, nie prowadzącym
działalności gospodarczej, na wydostanie się z tzw. spirali zadłużenia.
Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przyznane zostało wyłącznie samemu dłużnikowi - osobie fizycznej. Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przysługuje
niewypłacalnemu dłużnikowi raz na 10 lat. Warunkiem wszczęcia postępowania jest aby niewypła36

Zob. pkt.5.2.4. w: Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, KNF, Warszawa 2008 r.
37
Należy podkreślić, że stosowane w Polsce wagi ryzyka dla kredytów mieszkaniowych walutowych są ponad dwa
razy wyższe niż dla kredytów udzielanych w złotych. W metodzie standardowej wyznaczania wymogów kapitałowych
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), co również jest rozwiązaniem konserwatywnym. 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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calność powstała z przyczyn wyjątkowych i niezależnych od dłużnika. Takimi przyczynami mogą
być np. następstwa zdarzenia losowego w postaci długotrwałej choroby dłużnika lub członka jego
rodziny i w konsekwencji trwałej utraty przez dłużnika zdolności do pracy. Niewypłacalność nie
może powstać z winy dłużnika, np. w wyniku utraty przez niego pracy w sposób zawiniony.
Ustawa przewiduje wyłącznie jedną formę upadłości, tj. postępowanie upadłościowe obejmujące
likwidację majątku upadłego. Jeśli w skład majątku upadłego wchodzi mieszkanie albo dom
jednorodzinny, majątek ten również podlega likwidacji. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży
domu lub mieszkania upadły otrzyma jednak kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu
lokalu mieszkalnego w okresie dwunastu miesięcy.
Jeśli w wyniku likwidacji majątku upadłego nie nastąpi spłata należności wobec wierzycieli, sąd
na wniosek upadłego wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Plan określa czas,
w jakim upadły jest obowiązany spłacać należności niezaspokojone (maksymalnie 5 lat) oraz część
zobowiązań, jaka ulega umorzeniu (po wykonaniu planu spłaty wierzycieli).
W czasie realizacji planu spłaty upadły może zaciągać wyłącznie zobowiązania niezbędne dla
utrzymania siebie i osób najbliższych, z wyłączeniem zakupów na raty lub z odroczoną płatnością. Ponadto zobowiązany jest składać sądowi coroczne sprawozdania z wykonania planu spłaty
wierzycieli oraz wykaz osiągniętych dochodów i nabytych składników majątkowych. Pogorszenie
sytuacji finansowej lub powstanie przeszkody do spłaty może być powodem do przedłużenia 5-cio
letniego okresu spłaty wierzycieli, jednak okres ten nie może przekroczyć dwóch lat.
Ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu również ochronę wierzycieli. Wierzyciele mają
prawo uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym i występowania z wnioskami lub wnoszenia
zażaleń na postanowienia sądu wydawane w trakcie postępowania. Przykładem ochrony praw
wierzycieli w takim postępowaniu jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę planu spłaty
wierzycieli w przypadku, gdy sytuacja majątkowa upadłego ulegnie istotnej poprawie. Nie dotyczy
to jednak sytuacji, gdy kondycja finansowa dłużnika poprawi się w związku z jego aktywnością
zawodową lub działalnością gospodarczą. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie dłużników do
zwiększenia aktywności zawodowej.
Formą ochrony wierzycieli jest również wspomniane wcześniej ograniczenie prawa upadłego do
zaciągania zobowiązań. Jeżeli upadły naruszy obowiązki sprawozdawcze wobec sądu i nie będzie
dokonywał spłat, na wniosek wierzyciela sąd może umorzyć postępowanie. Tym samym upadły
swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.
1

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

3.2.3.

Wynagrodzenie banków i ich ku działalności bankowej kosztami odpisów na
koszty z tytułu podejmowania kredyty zagrożone wzrosło trzykrotnie w porównaniu z 2007 r. (zob. tabela 3.2). Tak znaczny
ryzyka kredytowego

wzrost kosztów ryzyka kredytowego odnotowany
w krótkim okresie może wynikać z niedoszacoZnacznym wzrostom kwot kredytów zagrożonych
wania ryzyka w okresie dobrej koniunktury, na
w 2008 r. i I kwartale 2009 r. towarzyszyły wyco wskazywały poprzednie edycje Raportu. Nasokie odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
leży również pamiętać, że obowiązujące obec(zob. tabela 3.1). Przeciętne obciążenie wyni-
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nie standardy rachunkowości utrudniają tworze- go z zawartymi z przedsiębiorstwami walutowynie rezerw księgowych na niezrealizowane ryzyko mi transakcjami risk reversal. Na skutek silnej
kredytowe.
deprecjacji złotego niektóre przedsiębiorstwa nie
były w stanie wywiązać się z wystawionych przez
Wykres 3.17. Relacja odpisów netto z tytułu utra- siebie w ramach tych umów opcji call. Realizacja
ty wartości kredytów do aktywów
tego ryzyka dwojako wpłynęła na rachunki zysków i strat banków: w przypadku opcji niezapa0,8%
dłych pomniejszyła wynik operacji finansowych,
0,6%
a w przypadku należności powstałych po zapadnięciu opcji powiększyła odpisy z tytułu utra0,4%
ty wartości należności. W kilku bankach wzrost
0,2%
kosztów z tego tytułu doprowadził do odnotowania straty netto w skali kwartału.
0,0%

Wykres 3.19. Skorygowana marża odsetkowa netto
i udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów
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Wykres 3.18. Marża odsetkowa netto
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Przychody odsetkowe z papierów wartościowych
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* wyniki odsetkowe pozostałe są pomniejszone o odpisy na kredyty normalne, pod obserwacją i zagrożone.
Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

W IV kwartale 2008 r. i w I kwartale 2009 r.
banki ponosiły również koszty realizacji ryzyka kredytowego (ryzyka kontrahenta) związane-

Marża odsetkowa netto38 nieznacznie wzrosła
w 2008 r., ale odpowiadało za to wyłącznie
zwiększanie się przychodów odsetkowych z portfela dłużnych papierów wartościowych (przede
wszystkim skarbowych). W tym czasie relacja
pozostałych wyników odsetkowych do aktywów
zmniejszyła się, co wynikało m.in. z nasilającej
się konkurencji o depozyty sektora niefinansowego oraz wzrostu premii za ryzyko na rynku międzybankowym. W połączeniu ze wzrostem kosztów realizacji ryzyka kredytowego spowodowało
to spadek tzw. skorygowanej marży odsetkowej

38

Relacja wyniku odsetkowego do aktywów.
Relacja wyniku odsetkowego pomniejszonego o przychody odsetkowe z posiadanych papierów wartościowych i
odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów do aktywów.
39
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netto39 , mierzącej rentowność pośrednictwa finansowego (zob. wykres 3.18). Wspomniane wyżej tendencje utrwaliły się w I kwartale 2009 r.
Na koniec marca 2009 r. skorygowana marża odsetkowa netto stanowiła 45,9% całkowitej marży
odsetkowej netto, podczas gdy pół roku wcześniej – 62,8%.
W nadchodzących kwartałach można się spodziewać dalszego wzrostu kosztów realizacji ryzyka kredytowego oraz spadku marży odsetkowej, co spowoduje dalszy spadek skorygowanej
marży odsetkowej netto. Niewykluczone, że w
perspektywie kilku kwartałów koszty realizacji ryzyka kredytowego (odpisy) przekroczą wynagrodzenie banków z tytułu jego ponoszenia,
tak jak miało to miejsce w latach 2001–2002
(zob. wykres 3.19). W tym kontekście należy
podkreślić znaczenie zatrzymania w bankach zysków wypracowanych w 2008 r. jako rezerwy w
sensie ekonomicznym.

3.3.

Ryzyko rynkowe

Głównymi źródłami ryzyka rynkowego w polskim sektorze bankowym są długa bilansowa pozycja walutowa oraz portfel stałokuponowych
papierów wartościowych, przede wszystkim obligacji skarbowych. Ryzyko walutowe i ryzyko
stopy procentowej wynikające z tych aktywów
są zabezpieczane przez banki przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. W konsekwencji
ekspozycja banków na ryzyko rynkowe jest niewielka.
Ogólne ryzyko stóp procentowych podejmowane
przez sektor bankowy utrzymywało się na poziomie zbliżonym do poziomu z lat poprzednich.
Jednak w pojedynczych małych i średnich bankach miara VaR z tytułu łącznego ryzyka walutowego i stopy procentowej (zob. wykres 3.20, prawy panel) znacznie wzrosła w IV kwartale 2008 r.
i na początku 2009 r. Wzrost ten wynika przede
wszystkim ze wzrostu ryzyka stopy procentowej.

Wykres 3.20. Rozkład Value at Risk z tytułu ryzyka walutowego (lewy panel) i łącznego ryzyka walutowego
i stopy procentowej (prawy panel) w krajowych bankach komercyjnych
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Uwagi: VaR na poziomie ufności 99% w horyzoncie 10-dniowym, wyrażony jako procent funduszy własnych.
VaR dla łącznego ryzyka walutowego i stopy procentowej wyznaczono wspólnie dla księgi bankowej i handlowej banku.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.21 przedstawia wpływ hipotetycznego
braku możliwości odnowienia zapadających zabezpieczeń na adekwatność kapitałową banków
komercyjnych. W skrajnym przypadku niemoż-

Wykres 3.21. Współczynnik wypłacalności banków
komercyjnych w sytuacji nieodnowienia zabezpieczeń
przed ryzykiem walutowym
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Miary VaR nie uwzględniają kilku rodzajów ryzyka, które mogą mieć istotny wpływ na wynik sektora bankowego z operacji finansowych.
Wyliczenia wartości zagrożonej opierają się na
założeniu, że rynek finansowy jest płynny. Gdy
płynność rynku jest ograniczona, tak jak obecnie, banki mogą nie być w stanie odnowić zapadających transakcji zabezpieczających, na przykład swapów walutowych41 lub mogą być zmuszone do ich odnowienia przy koszcie znacznie
przewyższającym koszt zapadającej transakcji.
W hipotetycznym przypadku niemożności odnowienia zabezpieczeń bank musiałby utworzyć dodatkowy wymóg kapitałowy na ryzyko walutowe, a różnice kursowe wynikające z wahań kursu
złotego i rewaluacji aktywów oraz pasywów bezpośrednio wpływałyby na wynik finansowy banku. Mimo spadku płynności rynku finansowego,
banki były w stanie zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej, ponieważ
zawierały transakcje zabezpieczające z podmiotami dominującymi.

ności odnowienia całości zabezpieczeń 8 banków
o łącznym udziale w aktywach sektora około 17%
nie spełniałoby regulacyjnego wymogu kapitałowego. Dostępność operacji swap z NBP znacznie
ogranicza ryzyko wystąpienia takiego scenariusza.

udział w aktywach banków komercyjnych

Wartość zagrożona (VaR) z tytułu ryzyka walutowego pozostaje niska, jednak systematycznie
rośnie poczynając od października 2008 r. (zob.
wykres 3.20, lewy panel). Wynika to z dwóch
czynników. Jednym z nich jest skokowy wzrost
zmienności kursu złotego, jaki miał miejsce na
przełomie września i października (zob. wykres
2.10), drugim zaś – stopniowy wzrost otwartej
pozycji walutowej w niektórych bankach, częściowo na skutek zamykania transakcji zabezpieczających opcje walutowe kupione od przedsiębiorstw40 .

Uwagi: w symulacji założono stały kurs złotego na poziomie z końca lutego 2009 r. i niemożność domknięcia części lub całości bilansowej pozycji walutowej.
Źródło: NBP.

Wrażliwość banku na zmiany płynności rynku
instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem
walutowym zależy od przyjętej przez bank strategii zarządzania bilansową pozycją walutową.
Dla banków, które finansowały aktywa walutowe pasywami walutowymi, z reguły pochodzącymi od podmiotów dominujących, ryzyko to jest
mało istotne. Część banków domykała walutową
pozycję bilansową przy pomocy długoterminowych transakcji CIRS. Spadek płynności rynku
wpłynąłby istotnie na ich wyniki dopiero wtedy,
gdyby utrzymał się w długim okresie. Niektóre

40

Czynnik ten dotyczy banków, które zawierały z przedsiębiorstwami opcje walutowe zabezpieczane transakcjami
przeciwstawnymi z bankami zagranicznymi. Tworząc rezerwy na utratę wartości ekspozycji wynikających z opcji walutowych, banki te równocześnie zamykały transakcje zabezpieczające, co tworzyło otwartą długą pozycję walutową.
Dane o pozycji walutowej są raportowane przez banki na bazie wartości brutto pozycji, tj. bez uwzględnienia korekt
wartości wynikających z ryzyka kredytowego kontrahenta (wartość zagrożona obliczona na podstawie tych danych
może być zawyżona).
41
Poczynając od IV kwartału 2008 r., miesięczne obroty polskich banków na rynku swapów walutowych spadły o
około 20-40% w porównaniu do poprzednich kwartałów 2008 r.
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banki wykorzystywały krótkoterminowe swapy
walutowe w celu zabezpieczenia przed ryzykiem
walutowym. Wzrost premii za ryzyko na rynku
swapów (zob. wykres 2.7) wpływa na te banki
nawet w krótkim okresie, stwarzając dla nich zagrożenie silnego spadku rentowności portfela aktywów walutowych42 . Banki zwiększyły spread
w transakcjach wymiany walutowej, co ograniczało negatywne skutki wzrostu kosztu zabezpieczenia dla rentowności portfela aktywów walutowych, gdyż kredyty walutowe udzielone gospodarstwom domowym w większości przypadków
są spłacane w złotych.

towych, tj. ryzyka związanego ze zmiennością
stóp procentowych wolnych od ryzyka43 . Pomija
ona ryzyko szczególne stóp procentowych, którego najważniejszym składnikiem w polskim systemie bankowym jest ryzyko związane ze zmiennością spreadu między rentownością obligacji skarbowych i oprocentowaniem swapów zabezpieczających portfele stałokuponowych obligacji skarbowych44 . Wpływ tego ryzyka na wyniki banków z operacji finansowych można przedstawić
za pomocą symulacji. Przykładowo, wycena długiej pozycji na rynku 10-letnich obligacji skarbowych zabezpieczonej krótką pozycją na rynku
IRS może obecnie, zależnie od momentu zawarWykres 3.22. Wycena obligacji zabezpieczonej IRS cia transakcji, wynosić od około -5,5% do około 3,0% nominalnej wartości kupionej obligacji
6%
(zob. wykres 3.22). Wysoka zmienność tej wyce4%
ny wskazuje na potencjalnie duże ryzyko związa2%
ne z istnieniem i zmiennością spreadu rentowno0%
-2%
ści obligacji skarbowych do oprocentowania swa-4%
pów.
-6%

29-06-2007
30-06-2008
31-12-2008

3-2009

12-2008

9-2008

6-2008

3-2008

12-2007

9-2007

6-2007

-8%
-10%
-12%
-14%

31-12-2007
30-09-2008

Uwagi: w symulacji założono zakup benchmarkowej 10-letniej obligacji skarbowej przy równoczesnym
otwarciu krótkiej pozycji w 10-letnim IRS w celu zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej. Wycenę pozycji przedstawiono jako procent nominału
obligacji.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberga.

Miara VaR dla ryzyka stopy procentowej dotyczy wyłącznie ryzyka ogólnego stóp procen42

Znaczną część aktywów walutowych banków stanowią kredyty mieszkaniowe nominowane w CHF, udzielone przy
stałej, niskiej marży rzędu 100-150 pb ponad LIBOR. Wzrost kosztu zawarcia transakcji swap powyżej tej marży
powoduje, że wynik odsetkowy na części tego portfela może być ujemny.
43
Stopy te są przybliżane oprocentowaniem depozytów międzybankowych i stawkami swapów procentowych.
44
W praktyce może dodatkowo występować niedopasowanie księgowe między obligacją klasyfikowaną jako dostępna
do sprzedaży, dla której zmiany wyceny są księgowane w kapitale, a swapem wycenianym w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat. W analizie zakłada się, że oba składniki portfela są wyceniane w wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat.
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60%
40%
20%
0%
-20%
-40%

Stabilność takiego modelu finansowania została
zaburzona we wrześniu 2008 r. Upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers przyczynił się
do istotnego wzrostu ryzyka kontrahenta na rynkach światowych, ograniczenia limitów transakcji międzybankowych i spadku płynności rynków
finansowych.

3-2009

9-2008

12-2008

6-2008

3-2008

9-2007

12-2007

6-2007

3-2007

9-2006

Odstęp międzykwartylowy
Średnia (stały kurs)
Mediana
Średnia

Uwaga: dla zmiennej „Średnia (stały kurs)” wartości
kredytów i depozytów w walutach obcych przeliczono
na złote po stałym kursie walutowym z końca marca
2006 r. w celu wyeliminowania wpływu różnic kursowych na wartość luki finansowania.
Źródło: NBP.

Wykres 3.24. Obroty na rynku depozytów międzybankowych
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Płynność finansowania

Aż do końca III kwartału 2008 r. dynamiczny
wzrost udzielanych kredytów oraz rosnąca w relatywnie niższym tempie baza depozytowa banków przyczyniały się do poszerzenia luki finansowania45 (zob. wykres 3.23). Banki „zamykały”
lukę pożyczając środki na rynkach międzybankowych zarówno w kraju, jak i zagranicą, pozyskując lokaty od niebankowych instytucji finansowych oraz emitując papiery wartościowe.

12-2006

-60%

1-2006
4-2006
7-2006

3.4.1.

80%

10-2006
1-2007
4-2007
7-2007

W II połowie 2008 r. poziom krótkookresowej luki płynności ustabilizował się. Wobec spadku płynności rynku międzybankowego banki utrzymywały więcej środków na
rachunkach w NBP oraz powiększyły portfele skarbowych papierów wartościowych.
W konsekwencji wzrosła liczba banków z pełnym pokryciem krótkookresowej luki płynności.

100%

6-2006

Spadek płynności krajowego rynku międzybankowego zmusił banki do pozyskiwania finansowania z innych źródeł. Wiele banków
podjęło działania w celu pozyskania środków z najbardziej stabilnych źródeł finansowania i zredukowania nadwyżki kredytów
nad depozytami. Doprowadziło to do zahamowania wzrostu luki finansowania. Część
banków otrzymała zwiększone wsparcie od
swoich zagranicznych podmiotów dominujących.

Wykres 3.23. Luka finansowania w bankach komercyjnych

3-2006

Ryzyko płynności

mld zł .

3.4.

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

Źródło: NBP.

Ponieważ banki działające w Polsce stanowią
w większości część zagranicznych grup bankowych, konsekwencją zaburzeń na rynkach międzynarodowych była redukcja wzajemnych limitów operacji międzybankowych również na ryn-

45

Luka finansowania – stosunek różnicy kredytów i depozytów do kredytów. Kredyty i depozyty obejmują operacje
z podmiotami sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego.
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ku polskim. Płynność rynku międzybankowego
znacznie się zmniejszyła (zob. wykres 3.24), a
transakcje były dokonywane na terminy nie dłuższe niż tydzień (głównie transakcje typu O/N i
T/N). Pojawiła się grupa banków, z którymi inne banki nie przeprowadzały transakcji z uwagi
na wysoką ocenę ryzyka kontrahenta lub jego inwestora strategicznego.

Wiele banków uzyskiwało środki po cenie znacznie przewyższającej poziom WIBOR. Brak zaufania pomiędzy bankami doprowadził do sytuacji, w której przy dokonywaniu transakcji banki
musiały płacić dwie premie za ryzyko – jedną zawartą w stawce WIBOR i drugą ponad tę stawkę.
Doprowadziło to do znacznego wzrostu efektywnego oprocentowania finansowania od sektora fiNiskie limity na transakcje międzybankowe mo- nansowego (zob. tabela 3.8).
gły wynikać również z rosnących trudności w Reakcja banków na ograniczenie możliwości „zaocenie ryzyka kredytowego klientów banków pol- mykania” luki finansowania na rynkach hurtoskich, a co za tym idzie, przyszłej sytuacji finan- wych nie była jednolita i zależała od ich mosowej samych banków. Uczestnikom rynku trud- delu finansowania. Polski system bankowy nie
no jest ustalić, jak bezpieczne są portfele kre- jest bowiem pod tym względem homogeniczny.
dytowe poszczególnych banków i czy poziom ich W polskim systemie bankowym można wyróżkapitałów jest odpowiedni. Znalazło to odzwier- nić co najmniej trzy grupy banków, które stosuciedlenie we wzroście premii za ryzyko i koszcie ją odmienne strategie finansowania, a co za tym
pozyskiwania finansowania.
idzie mogą odmiennie reagować w obecnej sytuacji (zob. wykres 3.25 i 3.26). Są to:
Wykres 3.25. Udział banków o poszczególnych
strategiach finansowania w sumie bilansowej sektora
bankowego
100%
90%

• banki opierające swój rozwój w przeważającym stopniu na pozyskiwaniu depozytów
sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego (strategia depozytowa),

80%

• banki, których finansowanie pochodzi ze
źródeł zagranicznych (głównie od zagranicznych podmiotów dominujących) (strategia finansowania zagranicznego),

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Depozytowa

Finansowania zagranicznego

3-2009

9-2008

12-2008

6-2008

3-2008

9-2007

12-2007

6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

0%

Mieszana

Uwagi: banki zaklasyfikowano do poszczególnych
grup na podstawie ich struktury finansowania na koniec każdego prezentowanego okresu. Podstawa zaklasyfikowania banku do danej strategii: strategia depozytowa – udział depozytów w całości zobowiązań
banku przekracza 60%; strategia finansowania zagranicznego – udział zobowiązań wobec instytucji finansowych - nierezydentów przekracza 50% całości zobowiązań; strategia mieszana – pozostałe banki.
Źródło: NBP.
46

• banki nie wykazujące dominacji jednego
rodzaju finansowania (strategia mieszana).
Wyhamowanie procesu narastania luki finansowania46 w sektorze bankowym, począwszy od
IV kwartału 2008 r., wynikało głównie z działań podejmowanych przez banki o strategii depozytowej. Banki z tej grupy w ostatnim okresie powiększyły nadwyżkę depozytów nad kredytami. Natomiast w bankach o strategii finansowania zagranicznego i strategii mieszanej w
ostatnim okresie luka finansowania powiększyła się pomimo utrudnień w pozyskaniu środków na krajowym rynku międzybankowym. Było to możliwe dzięki istotnemu zwiększeniu fi-

Po uwzględnieniu wpływu wahań kursowych.
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nansowania z zagranicy, przede wszystkim z zagranicznych podmiotów dominujących polskich
banków47 . Zwiększenie finansowania zagranicznego dotyczyło przede wszystkim banków, które nie posiadają rozwiniętej bazy depozytowej (zob. wykres 3.27). Te banki w największym stopniu zmniejszyły też zaangażowanie na
krajowym rynku międzybankowym (zob. wykres 3.28). Wzrost finansowania od podmiotów
dominujących nastąpił również w grupie banków
o mieszanej strategii finansowania, niefinansowanych dotychczas w dominującym stopniu przez

bank–matkę.
Największy przyrost zobowiązań wobec podmiotów dominujących krajowe banki odnotowały we
wrześniu i październiku 2008 r., tj. w okresie
największych zaburzeń na rynkach finansowych.
Stanowi to pośrednie potwierdzenie dominującej
roli banków–matek w dostarczaniu finansowania
zagranicznego. Po tym okresie, wraz ze spadkiem dynamiki akcji kredytowej, wzrost finansowania ze strony podmiotów dominujących był
już mniejszy.
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Wykres 3.26. Struktura finansowania w bankach o strategii depozytowej (lewy panel), strategii finansowania zagranicznego (środkowy panel) i strategii mieszanej (prawy panel)

E

Legenda: A – depozyty sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego, B - zobowiązania wobec podmiotów finansowych - rezydentów, C - zobowiązania wobec podmiotów finansowych - nierezydentów, D kapitały, E - pozostałe pasywa.
Uwaga: banki zaklasyfikowano do poszczególnych grup na podstawie ich struktury finansowania na koniec
marca 2009 r.
Źródło: NBP.

47

Na koniec grudnia 2008 r. udział zobowiązań walutowych krajowych banków komercyjnych wobec podmiotów
dominujących stanowił około 92% całości walutowych zobowiązań wobec zagranicznych monetarnych instytucji finansowych.
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Tabela 3.7. Wybrane wskaźniki dla banków o poszczególnych strategiach finansowania na koniec marca
2009 r.
Depozytowa
Liczba banków
Udział w aktywach sektora
Luka finansowania
Luka finansowania (mld zł)
Wybrane pasywa (mld zł)
- Depozyty od sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego
- Zobowiązania wobec krajowych instytucji finansowych
- Zobowiązania wobec zagranicznych instytucji finansowych
Udział wybranych pasywów w sumie bilansowej
- Depozyty od sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego
- Zobowiązania wobec krajowych instytucji finansowych
- Zobowiązania wobec zagranicznych instytucji finansowych

Mieszana

22
64,5%
-9,53%
-37,3

Finansowania
zagranicznego
16
9,7%
83,6%
57,6

410,5
37,7
29,6

10,5
4,8
64,0

88,8
43,8
68,0

59,7%
5,5%
4,3%

10,3%
4,7%
63,1%

32,3%
15,9%
24,7%

31
25,8%
46,8%
82,9

Źródło: NBP.

Wykres 3.27. Zobowiązania banków o poszczegól- Wykres 3.28. Zobowiązania banków o poszczególnych strategiach finansowania wobec innych banków nych strategiach finansowania wobec innych banków
– nierezydentów
– rezydentów
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Uwaga: liniami przerywanymi oznaczono wartości zobowiązań po przeliczeniu według stałego kursu walutowego z końca grudnia 2007 r.
Źródło: NBP.
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Uwaga: liniami przerywanymi oznaczono wartości zobowiązań po przeliczeniu według stałego kursu walutowego z końca grudnia 2007 r.
Źródło: NBP.
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Wzrost finansowania ze strony banków–matek
Wykres 3.30. Długooterminowe zobowiązania wodoprowadził do znacznego zwiększenia udzia- bec podmiotów finansowych–nierezydentów do aktyłu zobowiązań wobec podmiotów finansowych wów
–nierezydentów w pasywach krajowego sektora
20%
bankowego (zob. wykres 3.29 i 3.30). Wzrost tych
18%
zobowiązań dotyczył finansowania długo– i krót16%
14%
koterminowego. Na koniec marca 2009 r. około
12%
66% zobowiązań wobec zagranicznych instytucji
10%
finansowych miało charakter długoterminowy.
8%
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Wykres 3.29. Krótkoterminowe zobowiązania wobec podmiotów finansowych–nierezydentów do aktywów
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Uwaga: zob. uwagę do wykresu 3.29
Źródło: NBP.

Mediana

Uwaga: w celu zachowania porównywalności z poprzednimi okresami w obliczeniach nie uwzględniono banków, które rozpoczęły działalność po czerwcu
2008 r.
Źródło: NBP.

Sytuacja, w której większość nowopozyskanego
finansowania zagranicznego pochodziła od podmiotów dominujących jest korzystna. Sprzyja to
bowiem stabilności finansowania. Prawdopodobieństwo, że bank–matka nie odnowi krótkoterminowego finansowania dla swojej spółki zależnej (rollover risk ) jest mniejsze niż w przypadku pożyczek na rynku. Dotychczasowe doświadczenia nie potwierdzają obaw części uczestników
rynku o możliwość braku „rolowania” zadłużenia
zagranicznego polskich podmiotów bankowych,
który to czynnik był wskazywany jako jeden z
istotnych powodów silnej deprecjacji złotego obserwowanej po wrześniu 2008 r.

Z drugiej jednak strony, pojawia się ryzyko koncentracji finansowania uzależniające stabilność i
rozwój banku działającego w Polsce od kondycji
finansowej banków–matek. W obecnych warunkach to ryzyko jest podwyższone, tym niemniej
fakt publicznego wsparcia wielu banków–matek
ogranicza je. Realizowana przez inne państwa
polityka wspierania własnych instytucji bankowych i systemów finansowych ma więc istotne
znaczenie dla ograniczenia ryzyka systemowego
w Polsce. W tym kontekście rozproszona struktura właścicielska systemu bankowego w Polsce
jest korzystna, ponieważ nie uzależnia stabilności systemowej od decyzji podejmowanych w pojedynczym kraju (w Polsce obecni są inwestorzy
strategiczni pochodzący z 15 krajów, w tym 13
Unii Europejskiej, tj. z dużo większej liczby niż
w innych krajach naszego regionu).
Reakcją banków na ograniczenie dostępności
środków na rynku międzybankowym i problemy
z pokryciem (w przypadku części banków) luki finansowania był również gwałtowny wzrost
ich popytu na depozyty sektora niefinansowego.
Banki rozpoczęły wzmożoną konkurencję o depozyty gospodarstw domowych, co skutkowało
znacznym wzrostem ich oprocentowania. W rezultacie nastąpił znaczny wzrost efektywnego
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Tabela 3.8. Efektywne oprocentowanie należności i zobowiązań w sektorze bankowym

Należności
- sektor finansowy
- sektor niefinansowy
- sektor rządowy

12-2007
7,2%
5,3%
7,8%
6,9%

3-2008
7,4%
5,6%
8%
7,4%

6-2008
7,7%
6,1%
8,2%
8,1%

9-2008
8,0%
6,5%
8,4%
8,7%

12-2008
8,2%
6,8%
8,5%
8,7%

3-2008
8,0%
6,7%
8,2%
8,5%

Zobowiązania
- sektor finansowy
- sektor niefinansowy
- sektor rządowy

3,1%
4,6%
2,5%
3,9%

3,3%
4,8%
2,7%
4,1%

3,6%
5,0%
3,0%
4,4%

3,9%
5,1%
3,2%
4,8%

4,1%
5,3%
3,5%
4,8%

4,1%
5,0%
3,7%
4,6%

Marża
- sektor finansowy
- sektor niefinansowy
- sektor rządowy

4,0%
0,7%
5,3%
2,9%

4,0%
0,8%
5,3%
3,3%

4,1%
1,1%
5,2%
3,6%

4,1%
1,3%
5,2%
3,9%

4,1%
1,5%
5,0%
3,9%

3,8%
1,7%
4,5%
3,9%

Uwaga: dane annualizowane. Oprocentowanie efektywne obliczone jako relacja kosztów/przychodów odsetkowych i wartości portfela zobowiązań/należności.
Źródło: NBP.

oprocentowania zobowiązań wobec sektora nie- w kontekście krótkoterminowej reakcji na aktufinansowego (zob. tabela 3.8)48 .
alne wydarzenia na rynku.

Wykres 3.31. Oprocentowanie nowoprzyjętych depozytów terminowych gospodarstw domowych i luka
finansowania w wybranych bankach komercyjnych w
grudniu 2008 r.
10%
9%

80%

60%

40%

0%

20%

-20%

-40%

-60%

-120%

-80%

8%

Wzrost konkurencji na rynku depozytowym był
7%
szczególnie widoczny w IV kwartale 2008 r.,
co było również konsekwencją krótkookresowe6%
go odpływu środków z lokat bankowych go5%
spodarstw domowych w październiku 2008 r.49
Chcąc ograniczyć ryzyko płynności i zatrzy4%
mać środki klientów banki zwiększyły oferowane oprocentowanie. Sytuację na rynku depozytowym można więc rozpatrywać jako element dłuŹródło: NBP.
gookresowej strategii finansowania, ale również

-100%

Oprocentowanie

Szczególnie aktywne na rynku depozytowym były banki o dodatniej luce finansowania (zob. wykres 3.31) i mieszanej strategii finansowania. Relatywnie wysokie oprocentowanie oferowały też
banki nieposiadające strategicznego inwestora
zagranicznego oraz te, których inwestor strategiczny znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji
finansowej.

Luka finansowania

48

Przedstawione w tabeli 3.8 dane dotyczą średniego oprocentowania całego portfela depozytów dla sektora niefinansowego. Wyraźniejsze zmiany były widoczne w oprocentowaniu nowych depozytów od gospodarstw domowych.
49
Po uwzględnieniu wpływu różnic kursowych depozyty gospodarstw domowych spadły w październiku o 1,3 mld zł
m/m.
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Wyzwaniem dla banków staje się również utrzymanie depozytów korporacyjnych. Co prawda,
obawy niektórych banków o możliwość odpływu depozytów korporacyjnych do krajów, w których wprowadzono pełne gwarancje dla wszystkich depozytów lub tam, gdzie depozyty te objęte są gwarancjami bankowych funduszy gwa-

Wykres 3.32. Implikowany spread kredytowy dla
polskich banków na rynku obligacji
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Podobnie oddziaływałby ewentualny dalszy
wzrost kosztu finansowania zagranicznego. Mimo
spadku oficjalnych stóp procentowych banków
centralnych w Europie Zachodniej i USA, który
wpłynął na obniżenie stawek depozytowych na
zagranicznych rynkach międzybankowych utrzymuje się wysoka i zmienna premia za ryzyko kontrahenta odzwierciedlona w różnicy pomiędzy
oprocentowaniem depozytów a stawkami kontraktów OIS (zob. wykres 2.3). Do wzrostu kosztów finansowania zagranicznego polskich banków
przyczynia się także wzrost premii za ryzyko Polski (zob. wykres 2.9) oraz obniżanie ocen polskich banków przez agencje ratingowe (co jest
przede wszystkim konsekwencją obniżek ratingów dla ich podmiotów dominujących). Wysoki
koszt dotyczy również finansowania wewnątrzgrupowego, co jest pochodną wysokiego kosztu
finansowania samych spółek–matek. Skalę potencjalnego wpływu tych zjawisk na koszt finansowania zagranicznego obrazuje systematyczne
zwiększanie się implikowanego spreadu kredytowego polskich banków do rynku euroobligacji
(zob. wykres 3.32).

rancyjnych nie zrealizowały się50 , tym niemniej
można spodziewać się spadku wartości depozytów korporacyjnych w bankach, szczególnie w
warunkach silnego ograniczenia dostępności kredytów do przedsiębiorstw.

punkty bazowe .

W przypadku wielu banków oferowane oprocentowanie nowych depozytów gospodarstw domowych przewyższa stawki lokat rynku międzybankowego. Sytuacja taka jest w dłuższym okresie nie do utrzymania, ponieważ wycena większości aktywów banków bazuje na stopie WIBOR. Wzrost średniego oprocentowania depozytów ograniczyłby silnie bieżącą dochodowość
portfela kredytowego banków i zdolność banków
do wewnętrznej akumulacji kapitału.

termin zapadalności w latach
30-06-2008
19-03-2009

30-09-2008
30-04-2009

31-12-2008
10-06-2009

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.

Według opinii banków istotnym czynnikiem
wpływającym na ich strategię finansowania są
też normy dotyczące ryzyka płynności wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego51 .
Regulacje dotyczące współczynnika płynności
długookresowej, tzw. M452 , wymagają, aby fundusze własne banku i zobowiązania uznane za
stabilne przewyższały sumę aktywów trwałych

50
Nie wydaje się, aby zjawiska takie miały miejsce, głównie z uwagi na fakt, że instrumenty depozytowe są zazwyczaj
jedynie częścią większych pakietów produktowych skierowanych do podmiotów korporacyjnych.
51
Uchwała nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności.
52
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami
obcymi stabilnymi.
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Ryzyko płynności I

oraz należności od sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego. Współczynnik jest zatem tym większy, im mniejsza jest relacja przyznanych kredytów do otrzymanych depozytów,
których stabilna część (tzw. osad) może być wliczana przez bank do środków obcych stabilnych.
Większość banków utrzymuje wymagany przez
KNF współczynnik (zob. wykres 3.33), problemy z jego osiągnięciem ma kilka mniejszych banków finansowanych przez podmioty dominujące.

3.4.2.

Płynność krótkookresowa

W II połowie 2008 r. ustabilizowała się wartość
krótkookresowej (jednomiesięcznej) luki płynności54 w sektorze bankowym (zob. wykres 3.34).
Wzrost długoterminowych kredytów (głównie
mieszkaniowych), będący jedną z przyczyn silnego poszerzania się luki w I połowie 2008 r.,
uległ osłabieniu. Nie miało to jednak dotychczas
wpływu na średnią zapadalność aktywów, która
w analizowanym okresie stopniowo rosła. RówWykres 3.33. Współczynnik płynności M4 w bannocześnie wymagalność pasywów utrzymywała
kach komercyjnych
się na stabilnym poziomie (zob. wykres 3.35).
1,6
1,5

Wykres 3.34. Krótkookresowa luka płynności
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Źródło: NBP.
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Odstep międzykwartylowy
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Średnia
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9-2008
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0,9

3-2006

1,0

Różnica aktywów i pasywów do jednego miesiąca
Luka skorygowana

Perspektywy
Można spodziewać się, że w perspektywie kilku
kwartałów luka finansowania sektora bankowego
obniży się. Kilka banków o dodatniej luce finansowania zasygnalizowało już plany zrównoważenia poziomu utrzymywanego portfela kredytów
i depozytów. Takie działania mogą się przyczynić do zahamowania dynamiki akcji kredytowej.
W warunkach ograniczonych możliwości dalszego powiększania bazy depozytowej53 i jego wysokiego kosztu banki mogą bowiem dążyć do obniżania luki finansowania poprzez redukowanie
aktywnej strony bilansu.

Uwaga: definicja luki skorygowanej w Słowniczku.
Źródło: NBP.

Ustabilizowanie wielkości krótkookresowej luki
płynności sektora bankowego spowodowane było również utrzymywaniem większej ilości płynnych aktywów przez banki. Banki utrzymywały
więcej środków na rachunkach NBP bądź w formie bonów pieniężnych emitowanych przez bank
centralny. Transakcje z bankiem centralnym w
pewnym stopniu zastąpiły rynek międzybankowy, zarówno od strony pozyskiwania finansowania (transakcje repo), jak i lokowania krótkoterminowych nadwyżek płynności (w postaci bonów
pieniężnych i depozytu na koniec dnia). W przy-

53

Prognozowane spowolnienie gospodarcze najprawdopodobniej zmniejszy wartość środków, które gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą lokować na rachunkach bankowych. Ponadto wydaje się, że banki wchłonęły już większość środków, które odpłynęły z funduszy inwestycyjnych.
54
Definicja krótkookresowej luki płynności w Słowniczku.
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padku niektórych banków, wzrost operacji z bankiem centralnym mógł też wynikać z rosnących
ograniczeń kapitałowych i dążenia do zatrzymania spadku współczynników wypłacalności (poprzez zwiększenie udziału transakcji o zerowej
wadze ryzyka kosztem kredytów).

zwiększyła się wartość depozytów, w tym depozytów o pierwotnych terminach wymagalności
powyżej 1 miesiąca.

Banki zwiększyły portfele skarbowych papierów
wartościowych, które w przypadku braku możliwości odnowienia zapadających zobowiązań mogą być wykorzystane do pozyskania płynności
Wykres 3.35. Średnia zapadalność aktywów i wy- poprzez ich sprzedaż, użycie w transakcjach wamagalność pasywów w bankach komercyjnych
runkowych lub jako zabezpieczenie kredytu w
NBP.
6
5

Wykres 3.37. Wartość nominalna transakcji na
rynku obligacji skarbowych w danym miesiącu
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Źródło: NBP.
Wykres 3.36. Relacja skorygowanej luki płynności
do aktywów do jednego miesiąca

Transakcje bezwarunkowe
Repo i SBB/BSB
Razem

Uwaga: wartość transakcji warunkowych obliczona
według wartości wymiany początkowej.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych
KDPW.
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Źródło: NBP.

Ograniczeniu uległ także wzrost skorygowanej
(m.in. o osad w depozytach) luki płynności.
W pewnym stopniu było to konsekwencją zmian
w strukturze depozytów sektora niefinansowego.
Wzmożona konkurencja banków o lokaty terminowe gospodarstw domowych spowodowała, że

W tej sytuacji istotne znaczenie ma płynność rynku obligacji skarbowych. Mimo pewnych
wzrostów wartości nominalnych transakcji bezwarunkowych (zob. wykres 3.37), płynność rynku we wrześniu i październiku 2008 r. znacznie
obniżyła się. Transakcje były dokonywane rzadziej, a wielkość pojedynczej transakcji wyraźnie spadła. Po okresie największych zaburzeń
we wrześniu i październiku, sytuacja na rynku
zaczęła się poprawiać, jednak płynność rynku
obligacji skarbowych nadal podlega dużym wahaniom. W pierwszych pięciu miesiącach 2009
r. średnie obroty transakcji bezwarunkowych na
rynku obligacji skarbowych były niższe od tych
w analogicznym okresie 2008 r. o około 30%.
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Pozycja kapitałowa banków i zdolność absorbowania strat I

Udział portfela skarbowych papierów wartościowych w aktywach banków komercyjnych wzrósł
z 13,4% na koniec września 2008 r. do 15,0% na
koniec kwietnia 2009 r. Dzięki temu poszerzyła
się grupa banków z pełnym pokryciem skorygowanej luki płynności (zob. wykres 3.38). Dotyczyło to przede wszystkim banków o mieszanej
strategii finansowania. Ograniczenie możliwości
pozyskania środków na rynku międzybankowym
zwiększające ryzyko płynności zmusiło te banki
do zwiększenia portfela płynnych papierów wartościowych.

3.5.

Pozycja kapitałowa banków i zdolność absorbowania strat

Wysokie tempo akcji kredytowej w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. oraz deprecjacja złotego w IV kwartale 2008 r. i na
początku 2009 r. przyczyniły się do obniżenia współczynników wypłacalności banków.
Zmniejszyła się zdolność banków do zaabsorbowania strat, które mogłyby powstać w
wyniku pogorszenia jakości kredytów obecnie obsługiwanych terminowo. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że w
przypadku wystąpienia spowolnienia wzrostu gospodarczego w skali znacznie przewyższającej obecne prognozy część banków może
wymagać dokapitalizowania.
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Nadal utrzymuje się grupa banków posiadających niewielkie portfele skarbowych papierów
wartościowych oraz utrzymujących relatywnie
wysoką lukę płynności krótkoterminowej. Są to
głównie oddziały instytucji kredytowych działających w Polsce oraz banki otrzymujące finansowanie przede wszystkim od swoich spółek-matek. Wysokie wyniki finansowe wypracowane przez
banki w 2008 r. pozwoliły im zwiększyć fundusze własne. Fundusze własne banków krajowych55 zwiększyły się w okresie wrzesień 2008 r.
– kwiecień 2009 r. o 13%. W przeważającej mieWykres 3.38. Banki komercyjne posiadające pełne pokrycie skorygowanej luki płynności papierami rze składały się z najbardziej stabilnego elementu, tj. funduszy podstawowych, co jest korzystskarbowymi
ne z punktu widzenia możliwości absorbowania
100%
ewentualnych strat (zob. tabela 3.9). Wzrost ka90%
pitałów podstawowych sektora nastąpił głównie
dzięki zaliczeniu do kapitałów zysku wypracowa80%
nego w 2008 r.56 W kwietniu 2009 r. z tej moż70%
liwości korzystało 15 banków komercyjnych, a
60%
zysk zaliczony do kapitałów stanowił 7% fundu50%
szy własnych tej grupy banków. Fundusze własne
40%
wzrosły również w wyniku rozpoczęcia działalności przez dwa nowe banki (o łącznych funduszach
własnych na poziomie 1,3 mld zł), emisji nowych
Udział liczbowy
Udział w aktywach sektora
akcji o łącznej wartości 1,4 mld zł przez 10 banków oraz pozyskania 1,3 mld zł środków w poŹródło: NBP.
staci zobowiązań podporządkowanych przez 14
55
Banki polskie i jednostki podporządkowane banków zagranicznych z pominięciem oddziałów banków zagranicznych
działających na terenie Polski. Na koniec lutego 2009 r. aktywa banków krajowych stanowiły około 94% aktywów
sektora bankowego.
56
Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo Bankowe banki mają możliwość zaliczenia do funduszy własnych zysku bieżącego
okresu i zysku w trakcie zatwierdzania zweryfikowanego przez biegłego rewidenta.
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Współczynnik wypłacalności
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Wzrost funduszy własnych ustabilizował współczynniki wypłacalności banków. W przypadku
jednego małego banku komercyjnego, , na koniec
kwietnia 2009 r. był on nieznacznie niższy od regulacyjnego minimum 8% (zob. wykres 3.39).

Udział w aktywach banków
spółdzielczych banków w przedziale .

banków. Można spodziewać się, że pożyczki podWykres 3.40. Aktywa krajowych banków spółdzielporządkowane będą w najbliższym czasie prefe- czych według współczynnika wypłacalności
rowaną formą dokapitalizowania banków przez
45%
inwestorów strategicznych. Odsetki od pożyczek
40%
podporządkowanych stanowią bowiem w całości
35%
30%
przychód inwestora strategicznego.
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Udział w aktywach banków
komercyjnych banków w przedziale

Źródło: NBP.
Wykres 3.39. Aktywa krajowych banków komercyjnych według współczynnika wypłacalności
Struktura wzrostu aktywów sektora bankowego

Źródło: NBP.

Banki spółdzielcze charakteryzowały się wyższymi współczynnikami wypłacalności niż banki komercyjne (zob. wykres 3.40). Na koniec
kwietnia 2009 r. dwa małe banki spółdzielcze
zanotowały współczynniki wypłacalności poniżej 8%. Deprecjacja złotego sprawiła, że część
małych banków spółdzielczych może mieć problemy z utrzymaniem funduszy własnych powyżej regulacyjnego minimum 1 mln euro.

w analizowanym okresie przyczyniała się do stabilizacji współczynnika wypłacalności (zob. tabela 3.10). Wzrostowi kredytów dla podmiotów niefinansowych57 towarzyszył wzrost wartości skarbowych papierów wartościowych, które nie generują wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe. Zwiększenie wartości obligacji
skarbowych w portfelach banków odzwierciedlało chęć zwiększenia bufora płynnych aktywów
przez niektóre banki. W tym samym okresie banki ograniczyły wartość należności od instytucji
finansowych, w tym banków zagranicznych.
Obserwowane obniżenie współczynników wypłacalności oraz pogorszenie perspektyw wzrostu
gospodarczego sprawiają, że kontynuacja akcji
kredytowej przez banki wymaga zwiększenia kapitałów. Pozostawienie w kapitałach całości zysku wypracowanego w 2008 r. przez wszystkie
banki komercyjne pozwoliłoby bankom udzielić
blisko 45 miliardów złotych kredytów dla sektora niefinansowego58 (oznacza to wzrost należności od tego sektora o około 8%) przy zachowaniu współczynników wypłacalności na poziomie
z marca 2009 r.

57

Wzrost należności od sektora niefinansowego w IV kwartale 2008 r. i I kwartale 2009 r. wynikał w dużej mierze z
deprecjacji złotego.
58
Obliczenia przeprowadzone przy założeniu wagi ryzyka dla nowych kredytów w wysokości 100%, braku zmian
kursu walutowego oraz braku zmian wag ryzyka obecnego portfela banków.
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Tabela 3.9. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności banków krajowych

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
61,0
55,5
40,8
–
12,0
10,9

2008
77,5
70,1
55,5
5,7
11,2
10,1

4-2009
81,9
74,4
56,1
5,7
11,7
10,6

Uwaga: fundusze własne: fundusze podstawowe i uzupełniające pomniejszone o kwotę brakujących rezerw
celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyjnych, powiększone o kapitał krótkoterminowy. Wartość funduszy
podstawowych za 2007 r. nie jest porównywalna z danymi za lata następne ze względu na zmiany w układzie
sprawozdawdczości.
Źródło: NBP.
Tabela 3.10. Roczne zmiany kwot wybranych pozycji aktywów, wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe
i funduszy własnych banków krajowych
2007
Aktywa, w tym:
- sektor niefinansowy
- sektor finansowy
- papiery wartościowe
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego
Fundusze własne

100,2
99,6
-10,8
-7,7
9,4
9,2

2008 4-2009
(w mld zł)
225,0
232,1
152,0
166,2
-18,8
-26,9
43,5
47,6
9,6
8,2
16,3
16,8

2007
15,2
32,5
-8,5
-5,5
32,0
17,9

2008 4-2009
(w %)
29,6
28,4
37,4
37,5
-16,2
-22,7
33,1
33,5
24,5
20,1
26,8
26,0

Źródło: NBP.

Banki posiadają wystarczający kapitał, aby
wypełnić minimalne wymogi regulacyjne, jednak spadek współczynników wypłacalności
oraz przedstawione poniżej oceny wskazują na
zmniejszenie zdolności do absorbowania strat
przez banki.
Symulacje zdolności absorbowania strat
kredytowych
Przeprowadzono trzy symulacje mające na celu określenie, czy kapitały banków wystarczają
do zaabsorbowania ewentualnych strat z tytułu
ryzyka kredytowego. Wyniki pierwszej symulacji
(zob. wykres 3.41) odpowiadają na pytanie, ja-
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ką skalę pogorszenia jakości kredytów obsługiwanych terminowo poszczególne banki mogą zaabsorbować bez spadku współczynnika wypłacalności poniżej 8%.
Symulacja przeprowadzona na danych z kwietnia
2009 r. wskazuje na zmniejszanie się zdolności
banków do absorbowania strat w porównaniu do
połowy 2008 r. Jest to widoczne w zwiększeniu
udziału banków, które są w stanie zaabsorbować
jedynie relatywnie niewielkie pogorszenie jakości kredytów. Według danych na kwiecień 2009
r. pogorszenie jakości 5% kredytów spowodowałoby, że banki o udziale w aktywach sektora na
poziomie 30% zanotowałyby spadek współczyn-
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nika wypłacalności do 8% lub poniżej. W sierpniu 2008 r. identyczny szok spowodowałby obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej 8% w
bankach posiadających 18% aktywów sektora.

wartości wszystkich należności 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%.

90%

15%

80%

14%

70%
60%

13%

50%

12%

40%

11%

30%

10%

20%

9%

10%

Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów odsetka kredytów
odłożonego na osi poziomej oznacza, że dany odsetek kredytów notuje 50% utraty wartości.
2. Hipotetyczne odpisy na utratę wartości w całości
pomniejszają fundusze własne banku.
3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%.
4. Brak rozwiązań odpisów na utratę wartości.
Źródło: NBP.

3-2009

12-2008

9-2008

6-2008

3-2008

9-2007

6-2007

3-2007

12-2007

12-2008

9-2006

50%

40%

30%

10%

20%
4-2009

12-2006

8-2008

6-2006

8%

0%
0%

Skumulowane aktywa (w % aktywów banków
uwzględnionych w symulacji)

Wykres 3.41. Aktywa banków komercyjnych według odsetka kredytów bez utraty wartości, którego
Wykres 3.42. Przeciętny współczynnik wypłacalpogorszenie jakości obniżyłoby współczynnik wypłaności banków komercyjnych w scenariuszach pogorcalności do 8%
szenia się jakości należności o stwierdzonej utracie
wartości
100%

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 należności
ze zidentyfikowaną utratą wartości jest równa wartości niezabezpieczonej części należności.
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
Spadek zdolności banków do absorbowania strat 2. i 50% w scenariuszu 3.).
wynikał w dużej mierze ze wzrostu wymogów ka- Źródło: NBP.

pitałowych na kredyty walutowe w wyniku deprecjacji złotego59 na przełomie 2008 r. i 2009 r. Wyniki symulacji wskazują, że w 2008 r. i pierwDruga symulacja miała na celu wyznaczenie po- szych miesiącach 2009 r. odporność banków na
ziomu współczynnika wypłacalności w sytuacji straty, których źródłem mógłby być portfel kregwałtownego pogorszenia się jakości należności dytów o stwierdzonej utracie wartości, nie zmieo stwierdzonej utracie wartości oraz spadku war- niła się znacznie, pomimo wzrostu wartości tych
tości zabezpieczeń tych kredytów. Wyniki tej sy- kredytów w II połowie 2008 r. (zob. wykres 3.42).
mulacji mogą wskazać, czy obecny portfel należ- Obniżenie współczynników wypłacalności części
ności o zidentyfikowanej utracie wartości jest za- banków powoduje jednak, że w najbardziej pesygrożeniem dla wypłacalności banków. W pierw- mistycznym, trzecim scenariuszu, w ośmiu banszym scenariuszu założono, że oszacowana utrata kach współczynniki wypłacalności spadają poni59

Wymóg kapitałowy jest obliczany od wartości kredytu wyrażonej w złotych, według bieżącego kursu.
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żej 8%. Pomimo obniżenia współczynników wypłacalności banków, potencjalny wpływ portfela kredytów o obniżonej jakości na wypłacalność
banków jest stosunkowo niewielki. Jest to spowodowane zarówno niskim udziałem tych kredytów
w całości portfela, jak i dość wysokim wskaźnikiem ich pokrycia odpisami na trwałą utratę
wartości (około 63%).
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 lutego 2009 r.). Są to przedsiębiorstwa z sektora
energetycznego i telekomunikacyjnego. W symulacji przyjęto, że w przypadku wszystkich kredytów udzielonych tym firmom zostaje stwierdzona 100% utrata wartości60 oraz że koszty utworzonych odpisów pomniejszają fundusze własne
banków, co skutkuje spadkiem współczynnika
wypłacalności.
Upadłość trzech największych kredytobiorców
spowodowałaby znaczne uszczuplenie kapitałów
banków, lecz nie w skali niosącej zagrożenie systemowe. Bankructwo tych podmiotów byłoby
odczuwane przez 18 banków i spowodowałoby
zwiększenie kosztów tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości o około 7,3 mld zł. Ta grupa banków posiadała łącznie 67% aktywów sektora bankowego. W trzech bankach, o łącznym
udziale w aktywach sektora na poziomie 5,7%,
współczynnik wypłacalności obniżyłby się poniżej 8%, z czego w jednym banku fundusze własne
zostałyby wyczerpane. Porównanie tych rezultatów z wynikami analogicznej symulacji przeprowadzonej na danych z lipca 2008 r. i przedstawionej w ostatnim „Przeglądzie stabilności systemu finansowego” wskazuje na wzrost wrażliwości
banków na ekspozycje wobec największych kredytobiorców. W symulacji przeprowadzonej na
danych z lipca 2008 r. koszty odpisów wyniosłyby
4,3 mld zł, a fundusze własne jednego z banków
zostałyby wyczerpane. Wzrost wrażliwości wynika ze zwiększenia zadłużenia bankowego przez
60

analizowane przedsiębiorstwa.
Przeprowadzono również podobną symulację badającą, jaki wpływ na banki może mieć upadłość
trzech największych kredytobiorców z sektora finansowego. W symulacji nie brano pod uwagę
ekspozycji wobec podmiotów zależnych i powiązanych, nie brano również pod uwagę ekspozycji wobec innych banków. Wśród trzech największych kredytobiorców nie ma instytucji analizowanych w rozdziale 4, tj. zakładów ubezpieczeń,
funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i instytucji zarządzających tymi funduszami. Upadłość
trzech największych kredytobiorców odczułoby
16 banków i spowodowałaby ona zwiększenie
kosztów tworzenia odpisów o około 5,2 mld zł. Ta
grupa banków miała łącznie 65% aktywów sektora bankowego. W trzech bankach, o łącznym
udziale w aktywach sektora na poziomie 11,5%,
współczynnik wypłacalności obniżyłby się poniżej 8%. Porównanie tych rezultatów z wynikami
symulacji przeprowadzonej na danych z z lipca
2008 r. wskazuje na brak znacznych zmian wrażliwości banków na ekspozycje wobec tej grupy
kredytobiorców (na danych z lipca 2008 r. dodatkowe koszty wyniosłyby 4,7 mld zł, a fundusze
własne jednego banku zostałyby wyczerpane).
Wyniki symulacji wskazują na ważną rolę sytuacji finansowej grupy największych kredytobiorców dla bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowego, oraz sugerują stosunkowo wysoką koncentrację portfela należności od przedsiębiorstw w niektórych bankach.
Symulacje wskazują, że hipotetyczne straty, których źródłem mógłby być portfel kredytów o obniżonej jakości, mogłyby zostać zaabsorbowane
przez większość banków bez spadku współczynnika wypłacalności poniżej 8%. Jednocześnie jednak rośnie wrażliwość banków na pogorszenie jakości kredytów obecnie obsługiwanych terminowo. Wrażliwość banków na straty, których źródłem może być ten portfel, zwiększa się od 2006
r., co jest spowodowane wysokim tempem wzrostu kredytów, przewyższającym tempo przyrostu
kapitałów banków.

W obliczeniach uwzględniono dostępne dane o zabezpieczeniach tych kredytów przyjętych przez banki.
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Makroekonomiczne analizy szokowe
Do oceny zdolności banków do absorbowania
ewentualnych strat kredytowych, które mogłyby wynikać z pogorszenia sytuacji gospodarczej
wykorzystano również makroekonomiczne analizy szokowe. Celem tych analiz nie jest przedstawienie najbardziej prawdopodobnego rozwoju
sytuacji sektora bankowego, a jedynie przeanalizowanie ewentualnych skutków hipotetycznych
negatywnych szoków.
W symulacji rozważono scenariusz szokowy obejmujący recesję w strefie euro oraz zahamowanie konsumpcji prywatnej w Polsce w warunkach ograniczenia podaży kredytu przez banki.
Do oceny wpływu rozważanych wydarzeń na sytuację gospodarczą Polski wykorzystano model
NECMOD61 . Na podstawie ścieżek zmiennych
makroekonomicznych w scenariuszu szokowym
sporządzono warunkowe prognozy wpływu sytuacji makroekonomicznej na straty kredytowe
banków. Do tego celu posłużyły modele panelowe
objaśniające kształtowanie się odpisów na trwałą
utratę wartości kredytów na poziomie indywidualnych banków komercyjnych. Punktem odniesienia w symulacji (scenariuszem bazowym) jest
projekcja PKB z czerwcowego „Raportu o inflacji”. W scenariuszu szokowym gospodarka polska notuje spadek realnego PKB w latach 2009
– 2010. Ze względu na pogorszenie perspektyw
wzrostu gospodarczego w gospodarkach głównych partnerów handlowych Polski w symulacji rozważono również scenariusz oparty na prognozie Komisji Europejskiej z maja 2009 r. Nie

jest on jednak traktowany jako scenariusz najbardziej prawdopodobny.
Symulacja obejmuje okres do końca 2010 r.
Szczegółowe wyniki symulacji przedstawia tabela 3.11, a opis rozważanych scenariuszy oraz metody przeprowadzenia symulacji zawarty został
w załączniku do niniejszego rozdziału.
Wyniki symulacji wskazują, że we wszystkich
scenariuszach można oczekiwać znacznego wzrostu odpisów na utratę wartości kredytów, prowadzącego do spadku wyników finansowych banków. Koszty ryzyka kredytowego w relacji do aktywów w scenariuszu bazowym (1,8% w skali roku) są nieco wyższe niż w okresie spowolnienia
gospodarczego w latach 2001-200262 .
W symulacji uwzględniono również możliwość
skompensowania strat kredytowych przez osiągany przez banki wynik operacyjny przed odpisami z tytułu utraty wartości kredytów63 . W scenariuszu bazowym, przy założeniu spadku wyżej
zdefiniowanego wyniku operacyjnego banków o
10% cztery małe banki wymagałyby zwiększenia
kapitałów aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 8% (łącznie o około 400 mln złotych). W scenariuszu opartym na prognozie Komisji Europejskiej dokapitalizowania wymagałoby dziewięć banków, jednak kwota wymaganego
dokapitalizowania jest niewiele wyższa. W scenariuszu szokowym, przy identycznym założeniu
co do przychodów banków, kwota hipotetycznego dokapitalizowania byłaby większa, jednak nie
przewyższyłaby 6% funduszy własnych banków
komercyjnych. W tym scenariuszu dokapitalizowania wymagałyby 22 banki.

61
Model NECMOD jest wielorównaniowym modelem makroekonomicznym gospodarki polskiej skonstruowanym na
potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce. Specyfikacja modelu została opublikowana w opracowaniu „NECMOD Prezentacja nowego modelu prognostycznego”, www.nbp.pl, czerwiec 2008 r.
62
W 2001 r. odpisy netto na rezerwy celowe wynosiły 1,2% aktywów, a w 2002 r. 1,4% aktywów.
63
Wynik z działalności bankowej pomniejszony o koszty działania banku i amortyzację.
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Tabela 3.11. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

2008

Odpisy1 na utratę wartości kredytów (mld zł)
- w tym na kredyty dla przedsiębiorstw
- w tym na kredyty dla gospodarstw
domowych
Odpisy w relacji do stanu kapitałów
na koniec grudnia 2008 r. (w %)
Średnioroczne odpisy w relacji do
wyniku operacyjnego przed odpisami za 2008 r. (w %)
Wartość dokapitalizowania banków
konieczna do utrzymania współczynników wypłacalności powyżej
8% przy założeniu spadku wyniku
operacyjnego przed odpisami o 10%
w porównaniu do 2008 r. (mld zł)

Symulacja 20092010
scenariusz
bazowy

2,3

34,7

Symulacja 20092010
prognoza
Komisji Europejskiej
45,7

-0,2

19,7

26,8

33,8

2,5

15,0

18,9

27,4

3,3

50,4

66,2

88,6

11,4

84,5

111,1

148,6

n/d

0,4

0,8

4,1

Symulacja 20092010
scenariusz
szokowy
61,2

1. W niniejszej tabeli jako „odpisy” jest rozumiana różnica stanu rezerw pomiędzy początkiem i końcem
danego okresu.
2. Wynik operacyjny przed odpisami – wynik z działalności bankowej pomniejszony o koszty działania banku
i amortyzację.
3. Założono stałą wartość portfela kredytowego w horyzoncie symulacji oraz przeznaczenie całości zysku za
2008 r. na zwiększenie kapitałów banków.
Źródło: NBP.

Ze względu na znaczną niepewność co do przyszłej jakości portfela kredytowego banków, ważne jest utrzymanie przez banki wysokiego wyposażenia w kapitał. Obserwowane spowolnienie wzrostu gospodarczego następuje po okresie szybkiego wzrostu akcji kredytowej w warunkach łagodzenia polityki kredytowej, szczególnie
w segmencie kredytów hipotecznych. Sprawia to,
że jakość kredytów jest obciążona znaczną niepewnością. Niepewność tę zwiększa brak informacji o spłacalności niektórych kategorii kredytów, m.in. kredytów mieszkaniowych, w przekroju pełnego cyklu koniunkturalnego. Z tego
względu dla zapewnienia stabilnego funkcjono-
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wania banków w dłuższym okresie jest pożądane, aby banki utrzymywały kapitały na poziomie pozwalającym na bezpieczne kontynuowanie
działalności w przypadku znacznego pogorszenia jakości należności. Jest to szczególnie istotne ze względu na obowiązujące regulacje księgowe , które uzależniają tworzenie rezerw na ryzyko kredytowe przez banki od zdarzeń przeszłych. Przeznaczenie wypracowanych w 2008 r.
wysokich zysków na zwiększenie kapitałów, zapowiedziane przez większość banków, pozwoli
zwiększyć zdolność banków do zaabsorbowania
skutków spowolnienia gospodarczego. Zwiększenie kapitałów przez banki jest pozytywne dla
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perspektyw stabilności polskiego systemu finan- Niski poziom wskaźnika „cena do wartości księsowego.
gowej” również wskazuje, że inwestorzy giełdowi spodziewają się pogorszenia wyników finansowych banków. Od końca stycznia 2009 r.
3.6. Rynkowa ocena polskich do kwietnia 2009 r. mediana tego wskaźnika
banków i ich spółek-matek dla banków należących do indeksu WIG-Banki
kształtowała się ponizej jedności. W maju i
Pogłębiający się kryzys w gospodarce światowej czerwcu 2009 r. nastąpił wzrost wartości tespowodował dalsze pogorszenie się ocen spółek- go wskaźnika powyżej jedynki. Jest ona jednak
matek polskich banków. Na skutek negatywnych znacznie niższa od poziomu ze stycznia 2008 r.
zmian w ocenie spółek-matek obniżono również (zob. wykres 3.44). Wskazuje to, że w przypadku
ratingi polskich banków. Wzrosła rynkowa ocena niektórych banków inwestorzy dyskontują możryzyka związanego z inwestycjami w polskie ban- liwość zanotowania przez nie ujemnych wyników
finansowych.
ki.
W wyniku pogarszających się perspektyw rozwoju sektora bankowego w Polsce oraz słab- Wykres 3.44. Wskaźnik „cena do wartości księgoszych od spodziewanych wyników finansowych wej” dla krajowych banków giełdowych
za IV kwartał 2008 r. nastąpił spadek cen akcji
7
polskich banków. Od początku 2009 r. inwesto6
rzy giełdowi oceniają sytuacje finansową sektora
5
bankowego gorzej niż innych spółek notowanych
4
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza3
wie64 (zob. wykres 3.43).
2
1

Wykres 3.43. Indeks sektorowy WIG-Banki na tle
indeksu WIG
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Uwaga: wskaźnik oparty na danych banków krajowych należących do indeksu WIG-Banki z wyłączeniem BPH (ze względu na podział banku) i Noble
Banku (jako spółki zależnej Getin Holdingu wchodzącego w skład indeksu WIG-Banki).
Źródło: Bloomberg.

Słabsze oceny rynkowe banków nie tylko wynikały z sytuacji banków polskich, ale również były
Uwagi: indeksy giełdowe zostały przeskalowane do
związane z obawami o rozwój sytuacji w krajach
100 na koniec 2008 r. Wartości indeksów z zamknięEuropy Środkowej i Wschodniej. Obawy te spocia sesji.
wodowały spadek kursów akcji banków w całym
Źródło: obliczenia NBP na podstawie www.bossa.pl
regionie (zob. wykres 3.45).
WIG

WIG-Banki

64

Indeks WIG od stycznia do marca 2009 r. notował spadki. W kwietniu oraz maju 2009 r. nastąpił wzrost indeksu
WIG powyżej poziomu notowanego w styczniu 2009 r. (wzrost o 12%). Indeks WIG-Banki zanotował w tym samym
okresie spadek o 15%.
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Spadek cen akcji banków był też następstwem agencji ratingowych wzrost ryzyka w otoczeniu
wzrostu globalnej premii za ryzyko i spadków na banków wpłynął na zdolność niektórych banków
giełdach krajów rozwiniętych (zob. wykres 2.12). do funkcjonowania jako samodzielne podmioty
gospodarcze
Wykres 3.45. Notowania giełdowe banków w Europie Środkowej i Wschodniej
1000
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1-2009
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7-2008

4-2008
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Komercni Banka - Czechy

Bulgarian-American Bank - Bułgaria

Bank BRD - Rumunia

Pekao - Polska

PKO BP - Polska

Uwaga: kursy akcji zostały przeskalowane do 100 na
koniec 2008 r. Wykres w skali logarytmicznej.
Źródło: Bloomberg.

Dla większości polskich banków ocenianych przez
agencje ratingowe dokonano negatywnych zmian
w ocenie perspektyw ratingu depozytowego długoterminowego. W początkowym okresie wynikało to ze zmian ratingów spółek-matek polskich
banków. W wyniku pogarszającej się ocen sytuacji gospodarczej Polski oraz perspektyw sektora
bankowego agencja ratingowa Moody’s umieściła
26 maja 2009 r. osiem polskich banków na liście
obserwacyjnej z perspektywą obniżenia ratingu.
W następstwie tej decyzji obniżono 18 czerwca
2009 r. ratingi 5 polskich banków (PKO BP, Pekao, BZ WBK, BGŻ oraz Banku Handlowego).
Agencje ratingowa Fitch utrzymała ratingi indywidualne na niezmienionym poziomie dla większości polskich banków. Wskazuje to, że w ocenie
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Ratingi siły finansowej polskich banków publikowane przez agencję Moody’s wahały się od Cdo D-, z medianą na poziomie D, a ratingi indywidualne agencji Fitch kształtowały się między
B/C i D, z medianą na poziomie C/D.
Pod wpływem pogarszającej się sytuacji spółekmatek agencja Moody’s obniżyła ratingi depozytowe długoterminowe sześciu banków oraz krótkoterminowe czterech banków, a agencja ratingowa Fitch ratingi długoterminowe czterech banków i ratingi krótkoterminowe trzech banków
(zob. tabela 3.12).
Agencja ratingowa Fitch ocenia prawdopodobieństwo wsparcia polskich banków przez ich
podmioty dominujące. W przypadku większości
polskich banków rating wsparcia utrzymuje się
na najwyższym poziomie. Wynika to, ze strategicznego charakteru inwestycji w banki w Polsce.
Został on obniżony dla BZ WBK (z 1 do 3) w wyniku obniżenia ratingu spółki-matki tego banku,
co było związane z spodziewanym dalszym pogorszeniem się jakości aktywów spółki-matki na
skutek pogłębiającego się kryzysu.
Banki będące własnością Skarbu Państwa kontrolowały na koniec marca 2009 r. 17,6% aktywów sektora bankowego. Skarb Państwa może,
mimo wzrostu deficytu budżetowego, dysponować większymi możliwościami dokapitalizowania
banków niż właściciele prywatni. Skarb Państwa
jest właścicielem znacznej wartości udziałów w
przedsiębiorstwach, a ponadto może emitować
dłużne papiery wartościowe, które są obciążone
zerową wagą ryzyka kredytowego.

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

Tabela 3.12. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s oraz Fitch

Moody’s
PKO BP
Pekao
ING Bank Śląski
BRE Bank
BZ WBK
Bank Millennium
Bank Handlowy
Kredyt Bank
BGŻ
Getin Bank
BPH
Lukas Bank
BRE Bank Hipoteczny
FITCH
Pekao
ING Bank Śląski
BRE Bank
BZ WBK
Bank Millennium
Kredyt Bank
Getin Bank
BOŚ

Rating siły
finansowej
C- (C)
C- (C)
D+ (D+)
D (D)
D+ (C-)
D (D)
D+ (C-)
D (D)
D (D)
D- (D)
D- (C-)
C- (C-)
D- (D-)

Rating depozytowy
długoterminowy
A2 (A2)
A2 (A2)
A2 (A2)
A3 (A2)
Baa2 (A2)
A3 (A3)
Baa1 (A2)
A2 (A2)
A3 (A2)
Ba3 (Ba2)
Baa2 (A3)
A2 (A2)
Baa3 (A3)

Rating depozytowy
krótkoterminowy
P-1 (P-1)
P-1 (P-1)
P-1 (P-1)
P-2 (P-1)
P-2 (P-1)
P-2 (P-2)
P-2 (P-1)
P-1 (P-1)
P-1 (P-1)
NP (NP)
P-2 (P-2)
P-1 (P-1)
P-3 (P-2)

Rating
indywidualny
C (B/C)
C (C)
C/D (C/D)
C (C)
C/D (C/D)
C/D (C/D)
D (D)
D (D)

Rating
długoterminowy
A- (A)
A+ (AA-)
A (A-)
BBB+ (A+)
A (A)
A (A+)
BB (BB)
BBB (BBB)

Rating
krótkoterminowy
F2 (F1)
F1 (F1+)
F1 (F2)
F2 (F1)
F1 (F1)
F1 (F1)
B (B)
F3 (F3)

Perspektywa
STA (STA)
STA (POS)
NEG (STA)
RUR (STA)
NEG (STA)
RUR (POS)
NEG (STA)
RWR (STA)
STA (STA)
NEG (STA)
RUR (RUR)
RUR (STA)
RUR (STA)
Perspektywa
NEG (STA)
STA (STA)
STA (STA)
NEG (STA)
STA (STA)
NEG (STA)
NEG (STA)
STA (STA)

Uwaga: w nawiasie - stan na koniec marca 2008 r. Definicje ratingów w Słowniczku. Kredyt Bank zdecydował
o rozwiązaniu umów o świadczeniu usług ratingowych zarówno z agencją ratingowa Moody’s (11 marca
2009 r). jak i agencją ratingową Fitch (30 marca 2009 r.). W tabeli podano ostatnie ratingi Kredyt Banku
przed wycofaniem ratingów. Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów.
Źródło: www.moodys.com, www.fitchpolska.com.

Udział polskich banków w zysku wypracowanym przez grupy bankowe jest wyższy, niż by
to wynikało z ich wielkości i znaczenia w grupie
pod względem udziału w aktywach (zob. tabela 3.13). Polskie banki generowały średnio 8,6%
wyniku swoich grup bankowych. W przypadku
niektórych banków udział ten jest znacznie większy. Rola polskich banków pod względem wypracowanego zysku oraz aktywów w ich grupach
bankowych wzrosła w porównaniu z grudniem
2007 r.

Wysoka rentowność polskich spółek-córek stanowi powód dla spółek-matek, żeby udzielić im
wsparcia płynnościowego i kapitałowego w razie takiej konieczności. Ewentualny brak takiego wsparcia mógłby dodatkowo mieć skutki reputacyjne dla spółki-matki. Negatywne zmiany w ocenie sytuacji finansowej oraz perspektyw ratingów długoterminowych dotyczyły banków we wszystkich krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Na tle innych krajów regionu siła finansowa polskich banków jest przeciętna
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(zob. wykres 3.46). Zmiany były efektem pogarWykres 3.46. Ratingi siły finansowej polskich banszającej się sytuacji gospodarczej w krajach re- ków na tle banków regionu
gionu jak też obniżenia ocen sytuacji finansowej
spółek-matek banków.
C+
C
CD+
D
DE+
Zmiany w ocenie spółek-matek polskich banków
E
dotyczyły zarówno ratingów długoterminowych,
perspektywy ratingów oraz ocen siły finansoSK
CZ
HU
BG
RO
SI
wej banków (zob. tabela 3.14). Zmiany te były
następstwem pogorszenia się sytuacji finansowej
spółek-matek polskich banków oraz nasilającym
Źródło:
obliczenia
NBP
się kryzysem gospodarczym na ich rynkach mawww.moodyseurope.com.
cierzystych.

PL

LV

na

LT

podstawie

Tabela 3.13. Udział polskich banków w aktywach i wyniku netto ich spółek matek
Polska spółka-córka

Udział w aktywach

Pekao*
ING Bank Śląski*
BRE Bank*
BZWBK**
Bank Millennium*
Bank Handlowy*
Kredyt Bank*
Raiffeisen*
BGŻ**
GE Money Bank*
Polbank*
Fortis*
Nordea*
Deutsche Bank PBC*
BPH*
Lukas Bank**
Średnia

3,58%
1,45%
2,88%
7,25%
12,06%
0,74%
2,56%
7,31%
1,08%
1,03%
10,45%
0,58%
0,91%
0,18%
0,44%
0,21%
3,29%

Udział w wyniku
netto
13,61%
4,38%
22,59%
12,53%
53,52%
-1,90%***
43,27%
8,15%
2,95%
0,38%
5,27%
3,55%
1,40%
0,18%
0,26%
4,21%
10,90%

Spółka-matka
Unicredit
ING
Commerzbank
AIB
BCP
Citigroup
KBC
Raiffeisen Bank
Rabobank
General Electric
EFG Eurobank Ergasias
Fortis
Nordea
Deutsche Bank
GE Corporation
Credit Agricole

Uwagi: *stan na wrzesień 2008 r., **stan na czerwiec 2008 r., *** Citigroup zanotowała w tym okresie stratę.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych serwisu Bloomberg.
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Tabela 3.14. Ratingi spółek-matek polskich banków według Moody’s

Spółka-matka

Rating depozytowy
długoterminowy
Aa3 (Aa2)
Aa3 (Aa1)
Aa3 (Aa3)
Aa3 (Aa2)
Aa3 (Aa3)
A3 (Aa3)
Aa3 (Aa2)
A1 (Aa2)

Perspektywa

Polska spółka-córka

Unicredit
ING Bank
Commerzbank
AIB
BCP
Citigroup
KBC
Raiffeisen Bank

Rating siły
finansowej
C+ (B-)
C+ (B)
C- (C+)
D (B-)
C+ (C+)
C- (B)
C+ (brak)
D+ (C)

STA (STA)
STA (STA)
NEG (STA)
RUR (STA)
RUR (STA)
STA (STA)
NEG (NEG)
STA (STA)

Rabobank
GE Corporation

B+ (B+)
brak (brak)

Aaa (Aaa)
Aa2 (Aaa)

STA (STA)
STA (STA)

EFG Eurobank Ergasias

C (C+)

A1 (Aa3)

NEG (POS)

Fortis

C- (B-)

A1 (Aa2)

STA (STA)

Nordea
Deutsche Bank

B (B)
B (B)

Aa1 (Aa1)
Aa1 (Aa1)

STA (STA)
NEG (STA)

Credit Agricole

B- (B)

Aa1 (Aa1)

NEG (STA)

Pekao
ING Bank Śląski
BRE Bank
BZ WBK
Bank Millennium
Bank Handlowy
Kredyt Bank
Raiffeisen Bank
Polska
BGŻ
BPH, GE Money
Bank
EFG Eurobank
Ergasias Oddział w
Polsce (Polbank)
Fortis Bank,
Dominet Bank
Nordea Bank
Deutsche Bank
PBC
Lukas Bank

Uwaga: w nawiasie podano stan na koniec marca 2008 r. Definicje ratingów w Słowniczku. Dane dotyczą
grupy tych spośród 20 największych banków komercyjnych, które posiadają zagranicznego akcjonariusza
dominującego.
Źródło: www.moodys.com.

Wzrost ryzyka niewypłacalności spółek-matek
odzwierciedlały ceny kontraktów CDS. W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. premia za ryzyko kredytowe banków-matek rosła w wyniku
postępującego kryzysu na rynkach finansowych.
Szczyt notowań nastąpił w październiku 2008 r.
W następstwie programów pomocowych uruchamianych przez poszczególne rządy oraz banki
centralne, premia za ryzyko zaczęła się zmniejszać. Na początku 2009 r., w wyniku obaw o
przyszłość banków silnie zaangażowanych w Europie Środkowej i Wschodniej, premie CDS niektórych banków zaczęły ponownie wzrastać. Dla
części banków kwotowania CDS osiągnęły po65

ziom wyższy niż w październiku 2008 r. lub poziom zbliżony do notowań z marca 2008 r. Oznacza to pogorszenie oceny ryzyka banków-matek,
co może negatywnie oddziaływać na rynkową
ocenę ryzyka ich spółek-córek w Polsce (zob. wykres 3.48).
Wraz ze wzrostem notowań kontraktów CDS nastąpił silny spadek kursów akcji spółek-matek
polskich banków. Ceny akcji niektórych banków
zanotowały swoje historyczne minimalne poziomy. Spadki kursów akcji od początku 2008 r.
wyniosły pomiędzy 35%, a 97%65 dla poszczególnych spółek matek. Tak niska wycena spółek

Dane za okres od 1 stycznia 2008 r. do 10 czerwca 2009 r.
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świadczy o tym, że bez pomocy publicznej nieWykres 3.47. Wskaźnik „cena do wartosci księgoktóre banki-matki mogłyby nie przetrwać jako wej” dla wybranych spółek-matek polskich banków
samodzielne instytucje.
6

Wskaźnik „cena do wartości księgowej” dla wybranej grupy spółek-matek również wskazuje na
pogorszenie się ocen perspektyw rozwoju banków. Mediana tego wskaźnika utrzymuje się
na poziomie poniżej jedności od października
2008 r., w marcu 2009 r. osiągając poziom 0,25
(zob. wykres 3.47). Jest on znacznie niższy niż
dla polskich banków.
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Postępujące problemy z finansowaniem ze źródeł
rynkowych, presja ze strony innych uczestników
rynku finansowego oraz słabe wyniki finansowe
wymusiły na niektórych spółkach-matkach ubieganie się o pomoc publiczną w krajach macierzystych. Pomoc ta przyjęła głównie formę podniesienia kapitału (zob. tabela 3.15). W kilku przypadkach pojawiły się informacje o możliwej nacjonalizacji (Citigroup, AIB, AIG).

5

Odstęp pomiędzy wartością maksymalną i
minimalną
Mediana

Uwaga: uwzględniono banki: Credit Agricole, Fortis,
ING, KBC, AIB, Commerzbank, BCP, Nordea, Citigroup, UniCredit.
Źródło: Bloomberg.

Wykres 3.48. Kwotowania kontraktów CDS na obligacje spółek-matek wybranych polskich banków
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Źródło: Bloomberg.
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Tabela 3.15. Pomoc publiczna dla wybranych spółek-matek polskich banków
Spółka matka

Kraj

Polska spółka
córka
Pekao SA

Unicredit

Włochy

ING Bank

Holandia

Commerzbank

Niemcy

ING Bank
Śląski
BRE Bank

AIB

Irlandia

BZ WBK

Citibank

USA

Bank Handlowy

KBC

Belgia

Kredyt Bank

Raiffeisen

Austria

Raiffeisen Bank
Polska

Fortis Bank

Belgia,
Holandia

Fortis Bank

Credit Agricole

Francja

Lukas Bank

Societe Generale
AIG

Francja

Euro Bank

USA

AIG Bank

Royal Bank of
Scotland

Wielka
Brytania

ABN AMRO
Bank (Polska)
SA

Dexia

Francja,
Belgia

Dexia Kommunalkredit Bank
Polska SA

Pomoc
Deklaracja skorzystania z 4 mld EUR pomocy
z programu rządowego
Dokapitalizowanie przez rząd 10 mld EUR (objęcie
akcji uprzywilejowanych)
Dokapitalizowanie z rządowego programu pomocy
bankom 18,2 mld EUR oraz gwarancje kredytowe do
15 mld EUR
Dokapitalizowanie przez rząd 3,5 mld EUR (objęcie
akcji uprzywilejowanych)
Pomoc z rządowego programu TARP (Trouble Assets
Relief Program) - dokapitalizowanie 45 mld USD
(objecie akcji uprzywilejowanych) oraz gwarancje dla
ryzykownych aktywów w wysokości 306 mld USD
Dokapitalizowanie przez rząd 3,5 mld EUR oraz
przez rząd regionu Flandrii 2 mld EUR (dodatkowe
1,5 mld EUR zostało postawione przez rząd tego
regionu do dyspozycji KBC). Gwarancje rządowe na
pokrycie strat 20 mld EUR, w tym 2 mld EUR na
zwiększenie kapitału
Dokapitalizowanie z rządowego funduszu
pomocowego 1,75 mld EUR (objęcie akcji
uprzywilejowanych)
Początkowo dokapitalizowanie 11,2 mld EUR przez
rządy Belgii, Holandii, Luksemburga, później
całkowita nacjonalizacja holenderskiej części Fortis
(wykup reszty akcji za 16,8 mld EUR) oraz
belgijskiej części Fortis (4,7 mld EUR)
Dokapitalizowanie przez rząd (w formie długu
podporządkowanego) 3 mld EUR
Dokapitalizowanie przez rząd (w formie długu
podporządkowanego) 1,7 mld EUR
Pomoc 152,5 mld USD (w tym: pożyczka z Fed
60 mld USD, objęcie akcji uprzywilejowanych przez
rząd 40 mld USD (oraz zapowiedź przeznaczenia na
ten cel kolejnych 30 mld USD), wykup aktywów
powiązanych z kredytami hipotecznymi przez rząd
52,5 mld USD)
Dokapitalizowanie przez rząd 20 mld GBP (w tym
objęcie akcji uprzywilejowanych za 5 mld GBP);
ubezpieczenie aktywów na sumę 325 mld GBP
w ramach rządowego programu Asset Protection
Scheme
Dokapitalizowanie przez rządy Belgii, Francji i
Luksemburga 6,4 mld EUR

Źródło: Thomson Reuters.
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Poprawa sytuacji finansowej spółek-matek w wyniku interwencji rządów i banków centralnych
krajów macierzystych może być korzystna dla
ich spółek-córek poprzez zwiększenie możliwości finansowania ze strony spółek-matek jak też
zmniejszenie obaw inwestorów związanych z sytuacją finansową grup kapitałowych, w których
działają polskie banki.

Załącznik
3.7.

Metody testów warunków
skrajnych przedstawionych
w Raporcie

szokowym skonstruowanym za pomocą modelu
NECMOD, wzrost stopy bezrobocia był o 1,5 pp
wyższy od projekcji.
W symulacji wykorzystano wyniki badania
wpływu wzrostu bezrobocia na zdolność gospodarstw domowych do obsługi kredytów, opartego na danych jednostkowych GUS z Budżetów
Gospodarstw Domowych (BGD) za 2007 r.66 .
W badaniu tym szacowano wzrost, na skutek
szoku bezrobocia, odsetka gospodarstwo domowych – kredytobiorców o ujemnym buforze dochodowym.
Bufor dochodowy obliczono jako różnicę pomiędzy dochodem do dyspozycji gospodarstwa domowego a wydatkami na spłatę kredytów i podstawowymi kosztami utrzymania. Podstawowe
koszty utrzymania szacowane były jako iloczyn
skali ekwiwalentności gospodarstwa domowego67
i progu dochodowego, który uprawnia gospodarstwo domowe do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. Gospodarstwo o ujemnym buforze dochodowym oznacza więc gospodarstwo, które nie jest zdolne do finansowania z
bieżących dochodów rat spłacanych kredytów i
podstawowych kosztów utrzymania.

Jednym z narzędzi analizy stabilności sektora
bankowego prowadzonej w NBP są analizy szokowe (ang. macro stress tests). Celem tych analiz jest określenie wrażliwości polskiego sektora bankowego na niekorzystne zmiany zewnętrznych warunków funkcjonowania, których wynikiem byłoby poniesienie strat przez banki. W
analizach rozważa się scenariusze o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz potencjalnie
znacznym wpływie na funkcjonowanie sektora Wyniki szacowano w dwóch wariantach - z
bankowego.
uwzględnieniem i bez uwzględnienia wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. W pierwszym wariancie dotychczasowy dochód z pracy zastępowany był zasiłkiem dla bezrobotnych, w drugim –
Wpływ szoku bezrobocia na zdolność go- nie zwiększano dochodu gospodarstwa o zasiłek.
spodarstw domowych do obsługi kredytów Wydaje się, że powinny być rozpatrywane wyniki obu wariantów, ponieważ okres wypłaty zasiłW symulacji przyjęto dwa scenariusze wzrostu
ku w Polsce jest krótki i otrzymuje go stosunkobezrobocia: bazowy i szokowy. W scenariuszu bawo niewielka część bezrobotnych.
zowym założono wzrost stopy bezrobocia zgodny
z projekcją NBP z „Raportu o inflacji – czerwiec BGD zawiera informacje o wielkości spłat po2009 r.”, tj. wzrost z 6,9% w IV kwartale 2008 r. szczególnych rodzajów kredytów. Kwoty kredydo 13,2% w IV kwartale 2010 r. W scenariuszu tów oszacowano na podstawie średniego oprocen66

Badanie zostało opisane w „Raporcie o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2008”.
Przyjęto tzw. skalę ekwiwalentności OECD, tj. 1 dla pierwszej osoby w gospodarstwie, 0,7 dla każdej następnej
osoby w wieku 14 lat lub więcej i 0,5 dla dzieci poniżej 14 lat.
68
Użyto danych o średniej zapadalności kredytów mieszkaniowych ze statystyki bankowej, dla kredytów innych niż
mieszkaniowe przyjęto średnią zapadalność 2,5 roku.
67
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towania i średnich zapadalności kredytów mieszkaniowych i pozostałych68 (oddzielnie dla obu rodzajów kredytów). Założono przy tym, że kredyty spłacane są w równych ratach kapitałowych.

nymi do końca lutego 2009 r. Wielkości rat kredytowych wyliczane są na podstawie informacji
oraz założeń odnośnie do rodzaju rat, wysokości stopy procentowej oraz częstotliwości zmian
stopy procentowej:

Wpływ deprecjacji złotego na ryzyko
kredytowe portfela kredytów gospodarstw
domowych

• założono spłatę kredytów w malejących ratach płatności,

W systemach finansowych, w których istnieje możliwość zaciągania kredytów w walutach
obcych występuje pośrednie ryzyko kredytowe.
Wynika ono z braku możliwości spłaty zaciągniętego przez gospodarstwa domowe zobowiązania
na skutek gwałtownej deprecjacji waluty krajowej. Osłabienie krajowej waluty oznacza dla kredytobiorców wzrost kwoty zaciągniętego zobowiązania i większe bieżące obciążenie spłatą rat
kapitałowo-odsetkowych. Z tego powodu istotne
jest, aby okresowo weryfikować odporność kredytobiorców na skokową deprecjację złotego.
Odpowiednią metodą weryfikacji odporności gospodarstw domowych na definiowane szoki jest
szacowanie bufora dochodowego69 . Porównując
dostępne dochody z rozchodami indywidualnego kredytobiorcy metoda ta pozwala na ustalenie wielkości nadwyżki finansowej analizowanego
gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe posiadające ujemny bufor dochodowy charakteryzuje się większą wartością obciążeń niż posiadanych dochodów.
Wyniki symulacji oraz szacunki stanu faktycznego na koniec lutego 2009 r. ustalone zostały
na podstawie dostępnych w bazie BIK parametrów kredytów oraz informacji o poziomie dochodów kredytobiorców. Zgodnie z tymi informacjami dla każdego kredytobiorcy wyliczona została wielkość raty kapitałowej oraz raty odsetkowej na koniec lutego 2009 r. Wyliczenia przeprowadzono zgodnie z danymi rynkowymi (poziom
stóp procentowych i kursów walutowych) dostęp-

• stopa, po której kredytobiorca spłaca kredyt, to odpowiednia do waluty kredytu
rynkowa stopa z rynku międzybankowego
powiększona o marżę,
• wartość marży została wyliczona jako różnica między stopą procentową jaką banki
sprawozdają do BIK w momencie zawarcia
umowy z kredytobiorcą a stopą referencyjną na moment udzielenia kredytu,
• oprocentowanie kredytu zmienia się raz na
trzy miesiące.
Wielkości obciążeń z tytułu kredytów powiększone zostały o wielkości miesięcznych wydatków każdego kredytobiorcy. Ze względu na niepełną informację dotyczącą wysokości miesięcznych wydatków przyjęto, że wielkość miesięcznych wydatków równa jest połowie kwoty będącej sumą70 :
• kwoty ustawowego progu dochodowego,
poniżej którego gospodarstwo domowe ma
prawo ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej71 przemnożonej przez skalę
ekwiwalentności OECD,
• czynszu
500 zł.

mieszkaniowego

w

wysokości

Następnie łączne obciążenia z tytułu posiadanych kredytów i wydatków porównano z poziomem posiadanych dochodów. Symulację uzupełniono o scenariusz zakładający indeksację

69
Zob. „Obciążenia gospodarstw domowych spłatami długu: rozkład i stress testy - na podstawie badań budżetów
gospodarstw domowych GUS”, Materiały i studia, nr 221, NBP, 2007 r.
70
Wielkość dochodów i wydatków sprawozdawanych przez banki do BIK podawana jest dla kredytobiorcy. Kredytobiorcą może być jedna osoba lub kilka osób. Z tego względu łączna kwota wydatków dzielona jest przez dwa.
71
Zob. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz.593).
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dochodów gospodarstw domowych zgodnie ze
wskaźnikiem wzrostu nominalnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach (wskaźniki publikowany przez GUS). Aktualizacji poziomu dochodów
dokonano dla każdego kredytobiorcy od momentu ostatniej aktualizacji informacji o wysokości
jego dochodów występującej w bazie BIK do końca 2008 r.
W celu oszacowania skutków skokowej deprecjacji złotego na zmianę udziału gospodarstw domowych z ujemnym buforem dochodowym, porównano stan faktyczny z kalkulacjami wynikającymi z założeń scenariusza szokowego. Przyjęto następujące założenia scenariusza szokowego:

Symulacja jest oparta na panelowych modelach
ekonometrycznych. W modelach tych zmienną
zależną stanowi relacja stanu rezerw na trwałą
utratę wartości kredytów do wartości kredytów.
Modele są estymowane osobno dla kredytów dla
gospodarstw domowych i kredytów dla przedsiębiorstw. Były one wykorzystane do przeprowadzenia symulacji opisanych w „Raporcie o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2008 r.”.
Modele te pozwalają na ocenę wpływu scenariuszy makroekonomicznych na koszty ryzyka kredytowego na poziomie indywidualnych banków
komercyjnych. Symulacja została przeprowadzona przy założeniu stałej wartości i struktury aktywów banków w horyzoncie symulacji.

• poziom stóp procentowych w wysokości z
Analiza szokowa została przeprowadzona w czte22.04.2009 r.,
rech etapach. W pierwszej kolejności zdefiniowa• jednakowa deprecjacja złotego w relacji do no scenariusz ”szokowy” i zbadano jego wpływ
wszystkich walut o około 18% (relacje kur- na procesy makroekonomiczne za pomocą mosowe EUR/USD, EUR-CHF itd. pozostają delu gospodarki polskiej NECMOD w okresie
do końca 2010 r. Przyjęty scenariusz zakłada,
na poziomie z dnia 27.02.2009 r.),
że spowolnienie gospodarcze w USA okaże się
• deprecjacja
złotego
do
poziomu: dużo silniejsze niż wskazują na to obecne oceEUR/PLN - 5,5, CHF/PLN - 3,7, ny i doprowadzi do silnej recesji w strefie euro.
USD/PLN - 4,3.
W wyniku tych szoków obniżyłoby się również
tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. W takiej
sytuacji niższe byłoby również tempo akcji kreWpływ pogorszenia koniunktury na sy- dytowej, ze względu na prawdopodobne znacztuację finansową banków
ne zacieśnienie polityki kredytowej przez banPogorszenie sytuacji makroekonomicznej może ki. W związku z tym, w scenariuszu szokowym
prowadzić do ograniczenia zdolności klientów przyjęto, że zacieśnienie polityki kredytowej bęsektora bankowego – przedsiębiorstw i gospo- dzie miało negatywny wpływ na spożycie indydarstw domowych – do spłaty zaciągniętych zo- widualne, inwestycje przedsiębiorstw oraz na rybowiązań. Gdyby skala tego zjawiska była istot- nek nieruchomości72 . Punktem odniesienia w syna, banki musiałyby tworzyć rezerwy z tytułu mulacji (scenariuszem bazowym) jest projekcja
utraty wartości aktywów w skali mogącej istotnie PKB przygotowana na potrzeby czerwcowej edyobniżyć ich wynik finansowy. W celu oceny ska- cji „Raportu o inflacji”. Ze względu na pogorli zagrożenia dla sytuacji finansowej banków wy- szenie prognoz wzrostu gospodarczego w gosponikającego ze spowolnienia makroekonomicznego darkach głównych partnerów handlowych Polski,
przeprowadzono analizę wykorzystującą szokowe co zwiększa ryzyko wystąpienia niższego wzrostu
gospodarczego niż wcześniej oczekiwano, w Rascenariusze makroekonomiczne.
72
Porównanie ścieżki tempa wzrostu PKB z wykresem wachlarzowym przedstawionym w „Raporcie o inflacji czerwiec 2009 r.” wskazuje, że scenariusz szokowy jest zbliżony do pierwszego percentyla rozkładu ścieżek wzrostu PKB.
Oznacza to, że uwzględniając czynniki niepewności przedstawione w wykresie wachlarzowym, prawdopodobieństwo
wystąpienia silniejszego spowolnienia tempa wzrostu PKB niż wynikające ze scenariusza szokowego wynosi około
jednego procenta.
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porcie przedstawiono również wyniki symulacji
opartej na prognozie przedstawionej przez Komisję Europejską w maju 2009 r. Prognoza ta
nie jest jednak traktowana jako scenariusz najbardziej prawdopodobny.

racyjnego przed odpisami z tytułu utraty wartości kredytów. W symulacji przyjęto założenie,
że wynik operacyjny przed odpisami obniża się o
10% w stosunku do wartości osiągniętej w 2008 r.
Taki spadek jest porównywalny z hipotetycznym
obniżeniem wyniku operacyjnego przed odpisaTabela 3.16. Roczne tempo wzrostu PKB w rozmi na skutek niższych przychodów odsetkowych
ważanych scenariuszach makroekonomicznych
z tytułu pogorszenia jakości należności od sektora niefinansowego73 w skali odpowiadającej wy2009
2010
nikom najbardziej pesymistycznego z przedstaScenariusz bazowy
0,3%
1,1%
wionych scenariuszy. W symulacji przedstawioPrognoza Komisji Euro- -1,4%
0,8%
nej w „Przeglądzie stabilności systemu finansopejskiej
wego” opublikowanym w październiku 2008 r. nie
Scenariusz szokowy
-2,3% -3,2%
uwzględniono przychodów banków. Z tego względu wyniki tych symulacji nie są porównywalne.
Źródło: NBP.

W drugim etapie sporządzono warunkowe
(uwzględniające wpływ rozważanych szoków)
prognozy wpływu sytuacji makroekonomicznej
na straty kredytowe banków, wykorzystując
opracowane w NBP modele panelowe objaśniające straty kredytowe na poziomie indywidualnych
banków komercyjnych. W modelu strat kredytowych są one objaśniane zarówno przez zmienne makroekonomiczne (zmiany realnej stopy WIBOR 3M, tempo wzrostu PKB), jak i charakterystyki poszczególnych banków (strukturę portfela kredytowego) oraz składnik autoregresyjny.
Trzecim etapem symulacji było obliczenie hipotetycznego wyniku finansowego banków przy
przyjętych założeniach dotyczących wyniku ope-

W ostatnim etapie symulacji na podstawie obliczonego hipotetycznego wyniku operacyjnego
przed odpisami i otrzymanych z modelu kwot
odpisów z tytułu utraty wartości kredytów obliczono wartość wyniku finansowego banków, który zmienia wartość ich funduszy własnych. W
niektórych bankach oszacowane odpisy z tytułu
utraty wartości kredytów przewyższyłyby kwotę
wyniku operacyjnego przed odpisami, co zmniejszyłoby ich fundusze własne. Na podstawie tak
obliczonych hipotetycznych funduszy własnych
banków oszacowano ich współczynniki wypłacalności i wartość dokapitalizowania które pozwoliłoby wszystkim bankom zachować współczynnik
wypłacalności na poziomie powyżej 8%. Szczegółowe wyniki symulacji przedstawia tabela 3.11
w rozdziale 3.5.

73

Wzrost wartości należności o stwierdzonej utracie wartości przekłada się na spadek przychodów banków przez
obniżenie, przy pozostałych czynnikach niezmienionych, wartości należności przynoszących przychody odsetkowe.
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Rozdział 4.

Niebankowe instytucje finansowe
W odróżnieniu do krajów o bardziej rozwiniętych systemach finansowych, działalność niebankowych instytucji finansowych w Polsce koncentrowała się na świadczeniu tradycyjnych usług finansowych i ubezpieczeniowych. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę
powiązań niebankowych instytucji finansowych z bankami, ich wpływ na sytuację banków
w Polsce jest ograniczony.
Spadki cen na rynku akcji istotnie zmniejszyły zyski niebankowych instytucji finansowych,
przede wszystkim zakładów ubezpieczeń oraz – w znacznie mniejszym stopniu TFI i PTE.
Ich rentowność pozostała jednak stosunkowo wysoka. Można się spodziewać, że pogorszenie
tempa wzrostu gospodarczego wpłynie negatywnie na wyniki NIF, szczególnie w przypadku
sektora ubezpieczeń. Sytuacja w sektorach TFI i PTE będzie także w dużym stopniu zależeć
od sytuacji na rynkach finansowych.

Niebankowe instytucje finansowe (NIF) stano- Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalwią ważną część sytemu finansowego w Polsce74 , nych (OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy
inwestycyjnych (FI) i banków (w mld zł)
niemniej jednak instytucjami dominującymi pod
względem wielkości aktywów są banki (zob. taOFE
ZU
FI
Banki
bela 4.1).
2006
116,6 108,6 99,2
681,8

W 2008 r. w wyniku zaburzeń na rynkach finansowych wartość aktywów niebankowych instytucji finansowych obniżyła się. Stosunkowo
najmniej zjawisko to dotknęło otwarte fundusze
emerytalne (OFE) ze względu na rekordowo wysokie transfery składek emerytalnych z ZUS (21
mld zł).

2007
2008
3-2009

140,0
138,3
137,2

126,6
138,0
138,1

133,8
73,7
69,5

792,8
1 041,3
1 075,6

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, KNF, NBP.

Niekorzystna sytuacja na rynku kapitałowym
spowodowała, że dużym powodzeniem cieszyły

74

Niniejszy rozdział odnosi się do największych sektorów: instytucji sektora emerytalnego, zakładów ubezpieczeń i
instytucji sektora inwestycyjnego. Szczegółowa informacje nt. wszystkich rodzajów niebankowych instytucji finansowych działających w Polsce dostępna jest w: „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. ”, NBP, Warszawa
2008 r., str. 126-204.
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się lokaty antypodatkowe i produkty gwarantu- miotom z wymienionych wyżej sektorów wynosił
jące zwrot kapitału, dzięki czemu zwiększyły się nie więcej niż 0,5% aktywów banków.
środki powierzone zakładom ubezpieczeń (ZU).
Kanał finansowania i płynności

4.1.

Wpływ niebankowych instytucji finansowych na
stabilność sektora bankowego

Obecny kryzys finansowy na świecie to przede
wszystkim kryzys sektora bankowego. Tym niemniej sytuacja niebankowych instytucji finansowych i ich działania przyczyniły się zarówno
do powstania zagrożeń dla stabilności systemu
finansowego, jak również do wzrostu ich skali.
Ramka 4 opisuje główne kanały wpływu NIF na
stabilność finansową w krajach o bardziej rozwiniętych systemach finansowych. W Polsce część
z wymienionych w ramce procesów nie zachodzi,
gdyż banki nie stosują modelu originate and distribute, a środki pozyskane z NIF nie są ważnym źródłem finansowania dla banków (zobowiązania banków z tytułu emisji własnych papierów wartościowych o pierwotnym terminie do
2 lat wynosiły 0,3% pasywów na koniec marca
2009 r.). Wpływ NIF na sytuację banków jest zatem znacznie mniejszy niż w krajach o bardziej
rozwiniętych systemach finansowych.

Kanał ten wiąże się z finansowaniem działalności banków przez niebankowe instytucje finansowe poprzez ich depozyty bankowe i zakup papierów wartościowych emitowanych przez banki. Ryzyko związane z tym kanałem wzrosło w
2008 r., ponieważ zwiększyła się wartość depozytów bankowych złożonych przez zakłady ubezpieczeń (szerzej w rozdziale 4.2). Wzrost depozytów ZU wynikał głównie ze wzrostu wartości tzw. lokat antypodatkowych. Udział depozytów i innych zobowiązań banków wobec zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w pasywach sektora bankowego jest jednak nadal stosunkowo niewielki – na koniec 2008 r. wynosił
2,3% (rok wcześniej – 1,4%).
W 2009 r. prawdopodobny jest spadek znaczenia
depozytów ZU w finansowaniu banków. Wskazują na to zapowiedzi przedstawicieli niektórych
zakładów ubezpieczeń o planach ograniczenia
sprzedaży lokat antypodatkowych, które z punktu widzenia ZU są produktami mało rentownymi, generującymi jednocześnie wymogi kapitałowe.

Depozyty bankowe funduszy inwestycyjnych nadal stanowiły znikomą część pasywów sektora
Poniżej przedstawiono pokrótce podstawowe ka- bankowego (0,1% na koniec I półrocza 2008 r.).
nały wpływu niebankowych instytucji finansowych na krajowy sektor bankowy: kanał kredyKanał właścicielski
towy, kanał finansowania i płynności, kanał właścicielski i pośredni kanał rynkowy.
Straty poniesione przez niebankowe instytucje finansowe, których akcjonariuszami są banki mogą
mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe właścicieli poprzez zmniejszenie dywidend wypłacaKanał ten związany jest z kredytami udzielonych przez NIF oraz spadek wyceny posiadanych
nymi przez banki niebankowym instytucjom fiakcji NIF.
nansowym. Ryzyko związane z tym kanałem jest
niewielkie ze względu na bardzo niski udział Wpływ kanału właścicielskiego w związku z pokredytów dla funduszy emerytalnych i zakła- siadanymi przez banki akcjami i udziałami w
dów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych podmiotach sektora niebankowych instytucji fiw aktywach sektora bankowego. Można szaco- nansowych można ocenić jako niewielki. Wynika
wać, że łączny udział kredytów udzielonych pod- to z relatywnie niskiej wartości tych instrumenKanał kredytowy
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tów będących w posiadaniu banków w relacji do westycyjnych i stosunkowo niskim ostatnio zawartości ich funduszy podstawowych.
interesowaniem tą formą oszczędzania ze strony
W przypadku PTE, relacja wartości udziałów klientów, przychody TFI prawdopodobnie spadbanków w tych instytucjach75 do funduszy pod- ną w 2009 r., co może prowadzić do spadku przystawowych sektora bankowego nie przekracza chodów uzyskanych przez ich podmioty dominujące w postaci dywidend.
0,5%.
Wielkość zaangażowania kapitałowego banków
w zakładach ubezpieczeń jest również niewielka. Tylko jeden bank jest większościowym akcjonariuszem zakładu ubezpieczeń. Poza tym jeden z banków ma 50% udziały w kapitale zakładowym dwóch zakładów ubezpieczeń. Ponieważ wszystkie ww. zakłady zostały utworzone
stosunkowo niedawno ich łączny udział w rynku76 jest na razie niewielki i wynosi 0,3%. Oprócz
ww. trzech zakładów banki są też właścicielami
mniejszościowych udziałów w kilku innych zakładach ubezpieczeń. Łączny udział banków w kapitałach podstawowych sektora ubezpieczeń nie
przekracza 2%77 .

Pośredni kanał rynkowy

Znaczenie tego kanału jest związane z dużą wartością portfeli papierów wartościowych będących
w posiadaniu NIF. Szczególnie duże udziały w
tych portfelach mają akcje i obligacje skarbowe.
W razie konieczności sprzedaży dużych pakietów tych papierów przez NIF banki mogą ponieść
straty wynikające ze spadku ich cen rynkowych.
Sytuacja taka mogłaby przykładowo mieć miejsce w razie wystąpienia szkód ubezpieczeniowych
o znacznej wartości, skutkujących koniecznością
sprzedaży przez ZU części portfela lokat w celu pozyskania środków na wypłaty odszkodowań,
Silniejszy niż w przypadku PTE i ZU jest wpływ lub w razie wycofywania przez klientów środków
banków na sektor TFI. Powiązania kapitałowe z funduszy inwestycyjnych na dużą skalę.
banków z tymi instytucjami mają przeważnie Potencjalnie największe znaczenie może mieć odcharakter pośredni. Banki są w tych przypadkach działywanie decyzji NIF poprzez ceny obligaakcjonariuszami domów maklerskich lub innych cji skarbowych. Instrumenty te stanowią ważpodmiotów, które są z kolei bezpośrednimi wła- ny składnik aktywów banków (10,8% na koniec
ścicielami TFI. Udział towarzystw, nad którymi marca 2009 r.). Bieżący wpływ pośredniego kabanki sprawują bezpośrednią lub pośrednią kon- nału rynkowego na sektor bankowy wynikający
trolę, w rynku funduszy inwestycyjnych (mierzo- z zaangażowania NIF na rynku akcji jest many udziałem aktywów netto zarządzanych przez ły z powodu bardzo niskiego udziału akcji (dote TFI funduszy w aktywach netto całego sek- puszczonych do publicznego obrotu) w aktywach
tora funduszy inwestycyjnych) na koniec 2008 r. banków (0,08% w marcu 2009 r.). Potencjalnie
wyniósł 18%. Duży udział w rynku funduszy in- jednak może być on istotny, ponieważ spadek
westycyjnych (28%) miały też dwa TFI, w przy- cen akcji zwiększa koszt ewentualnego pozyskapadku których banki posiadały znaczne udziały nia przez banki kapitału na giełdzie, co zwłaszcza
w kapitale podmiotów będących jedynymi wła- w obecnej sytuacji może mieć istotne znaczenie.
ścicielami tych TFI (49% i 50%).
W analizowanym okresie żaden bank nie próboW związku ze spadkiem aktywów funduszy in- wał pozyskać kapitału w ten sposób.

75

Wartość łącznego udziału banków w kapitałach własnych PTE szacowana jest tu jako suma iloczynów udziałów
banków w kapitale zakładowym PTE i kapitałów własnych tych PTE.
76
Udział ten obliczany jest jako relacja wielkości składki przypisanej brutto dla tych zakładów do składki przypisanej
brutto sektora ubezpieczeń.
77
Przy obliczeniu wielkości tego udziału nie uwzględniono akcji posiadanych przez Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju.
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Ramka 4. Wpływ niebankowych instytucji finansowych na stabilność sektora bankowego

Do najważniejszych kanałów wpływu niebankowych instytucji finansowych na stabilność systemu
bankowego, a przez to na cały system finansowy w państwach takich jak USA czy krajach strefy
euro, należą: oddziaływanie na ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu na rynkach
finansowych (tzw. pośredni kanał rynkowy) oraz wpływ na możliwość zarządzania przez banki
płynnością krótkookresową i płynnością finansowania.
Na skutek spadku dostępności finansowania dłużnego i pogorszenia perspektyw gospodarczych w
2008 r. część niebankowych instytucji finansowych pochodzących z krajów wysoko rozwiniętych
podjęła działania w celu zmniejszenia podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Między innymi,
duże firmy ubezpieczeniowe w krajach strefy euro znacznie zmniejszyły średni udział akcji w
portfelach inwestycyjnych. Wynikiem zaburzeń na rynkach finansowych w II połowie 2008 r. były
też duże odpływy środków z funduszy hedgingowych oraz niektórych rodzajów funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim z funduszy akcyjnych, obligacyjnych i mieszanych. W konsekwencji
fundusze te musiały sprzedawać posiadane aktywa (w tym akcje, obligacje korporacyjne i obligacje hipoteczne), co prowadziło do spadków ich cen. Pośrednio wpłynęło to na wyniki wszystkich
instytucji finansowych, które posiadały podobne aktywa.
Odpływy środków z funduszy hedgingowych w połączeniu ze spadkiem poziomu ich dźwigni
finansowej1 oraz zmniejszanie przez firmy ubezpieczeniowe poziomu ryzyka inwestycyjnego ograniczały możliwości pozyskania przez banki finansowania w drodze sekurytyzacji aktywów. W
poprzednich kilku latach fundusze hedgingowe odgrywały ważną rolę w procesie sekurytyzacji
kredytów, jako jedni z głównych nabywców emitowanych w tym procesie papierów wartościowych
obarczonych podwyższonym ryzykiem (m.in. transz mezzanine). Zmniejszenie zaangażowania funduszy hedgingowych w transakcje sekurytyzacyjne przyczyniło się do zatrzymywania nowych kredytów w portfelach banków, pociągając za sobą wzrost wymogów kapitałowych banków oraz
pogorszenie się ich sytuacji płynnościowej.
Niekorzystne implikacje dla stabilności systemu finansowego miał również rozwój sytuacji w sektorze firm ubezpieczeniowych wyspecjalizowanych w gwarantowaniu spłaty dłużnych papierów
wartościowych. Firmy te określane są jako monolines lub financial guarantors. Wysokie ratingi
tych firm umożliwiały podwyższanie ratingów emisji papierów wartościowych, dla których udzieliły one gwarancji spłaty zobowiązań z nich wynikających, dzięki czemu rating obligacji mógł być
wyższy niż rating emitenta. Firmy te ułatwiały w ten sposób pozyskanie finansowania i zmniejszały koszt jego obsługi. Początkowo działalność tych firm ubezpieczeniowych ograniczała się
do rynku dłużnych papierów wartościowych samorządów i innych jednostek sektora publicznego.
Z czasem jednak zaczęły one angażować się na dużą skalę w analogiczną działalność na rynku
papierów wartościowych emitowanych w procesie sekurytyzacji kredytów. Wysokie straty monolines poniesione na tym rynku w 2007 r. i 2008 r. były przyczyną znacznych obniżek ich ratingów,
w niektórych przypadkach do poziomu spekulacyjnego. Spowodowało to również automatyczną
obniżkę ratingów gwarantowanych przez nich papierów wartościowych, a w ślad za tym spadek ich
wycen w bilansach instytucji finansowych. Spadek ratingów papierów wartościowych będących w
portfelach banków wpływał również na wzrost ich wymogu kapitałowego. Poprzez kanał właścicielski straty monolines miały też niekorzystny wpływ na banki, które były ich akcjonariuszami.
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Bardzo silny wpływ na sytuację banków w krajach wysoko rozwiniętych, szczególnie w USA, wywarły fundusze rynku pieniężnego. W wyniku upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers
doszło do spadku aktywów netto kilku takich funduszy poniżej kwoty wpłaconej przez ich uczestników. Straty uczestników tych funduszy spowodowały nagły odpływ środków z całego sektora
funduszy rynku pieniężnego, które musiały sprzedawać część posiadanych aktywów, w tym krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez banki i przedsiębiorstwa. W wyniku tych wydarzeń
możliwości pozyskania krótkoterminowego finansowania przez banki na rynku pieniężnym uległy
dodatkowemu ograniczeniu.
Większość opisanych wyżej kanałów wpływu niebankowych instytucji finansowych na banki nie
występowała w polskim systemie finansowym lub występowała w bardzo ograniczonym zakresie. Wyjątek stanowił pierwszy z omówionych kanałów, tj. pośredni kanał rynkowy, głównie ze
względu na stosunkowo duże pakiety akcji i obligacji skarbowych będące w posiadaniu polskich i
zagranicznych niebankowych instytucji finansowych.
Polskie banki nie korzystały na dużą skalę z finansowania poprzez programy sekurytyzacji aktywów oraz nie miały ekspozycji wobec firm typu monolines. Wskazane wyżej mechanizmy związane
z rolą niebankowych instytucji finansowych w procesie sekurytyzacji kredytów nie występowały
więc w polskim systemie finansowym. Ponadto, banki w ograniczonym stopniu korzystają z finansowania za pośrednictwem rynku krótkoterminowych papierów dłużnych.
1

Dźwignia finansowa w funduszach hedgingowych definiowana jest jako relacja aktywów brutto do ich
kapitałów.

4.2.

Zakłady ubezpieczeń

Wyniki finansowe i czynniki je kształtujące
Utrzymująca się przez większą część 2008 r. dobra koniunktura gospodarcza sprzyjała wzrostowi sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (dalej: ubezpieczeń majątkowych) (zob. tabela 4.2). Dość szybko rosła
m.in. sprzedaż ubezpieczeń samochodowych, stanowiących dużą część rynku ubezpieczeń majątkowych. Z kolei we wzroście ubezpieczeń na życie
duży udział miały ubezpieczenia o charakterze
inwestycyjnym, m.in. tzw. lokaty antypodatkowe78 oraz produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału oferowane w formie ubezpieczenia
na życie.

Na wynik finansowy sektora ubezpieczeń w
2008 r. duży wpływ miał spadek cen na rynku
akcji, mimo niewielkiego zaangażowania zakładów ubezpieczeń na tym rynku (w 2008 r. udział
akcji w lokatach zakładów ubezpieczeń wynosił 1,9%79 , a jednostek uczestnictwa i certyfikatów funduszy inwestycyjnych – 3,2%). Gdyby nie
straty poniesione na akcjach, wynik brutto sektora ubezpieczeń byłby o około 22% wyższy.
Stosunkowo wysoki wzrost zysków sektora ubezpieczeń majątkowych w 2008 r. spowodowany był czynnikiem niezwiązanym z podstawową
działalnością sektora, tj. z wypłatą wysokiej dywidendy dla PZU S.A. ze spółki zależnej – PZU
Życie S.A. Bez uwzględnienia tej dywidendy wynik brutto i wynik na działalności lokacyjnej sektora ubezpieczeń majątkowych w 2008 r. byłyby
znacznie niższe niż w poprzednim roku (odpowiednio o 38% i 35%).

78

Są to produkty bardzo zbliżone w sensie ekonomicznym do lokat bankowych, jednak oferowane w formie ubezpieczenia na życie, dzięki czemu zyski z nich nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.
79
W udziale tym nie uwzględniono posiadanych przez zakłady ubezpieczeń akcji jednostek podporządkowanych. Nie
uwzględniono również lokat, w których ryzyko inwestycyjne ponoszą klienci. Wynik na tych lokatach nie ma wpływu
na wynik zakładów ubezpieczeń.
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Tabela 4.2. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń (w mln zł)

Ubezpieczenia majątkowe:
- Składka przypisana brutto
- Wynik techniczny
- Wynik z lokat nie zaliczany do
wyniku technicznego
- Zysk netto
Ubezpieczenia na życie:
- Składka przypisana brutto
- Wynik techniczny
- Wynik z lokat nie zaliczany do
wyniku technicznego
- Zysk netto

2006

2007

2008

Zmiana w 2008 r.
(w %)

16 425
1 574
2 836

17 984
1 235
1 400

20 284
741
2 933

12,8%
-40,0%
110,8%

3 772

2 002

3 363

67,9%

25 509
3 226
316

25 509
3 453
600

38 986
3 448
-340

52,8%
-0,1%
-

2 882

3 287

2 580

-21,5%

Źródło: KNF.

związku z wprowadzeniem w IV kwartale 2007 r.

Wykres 4.1. Współczynnik szkodowości brutto w
obowiązku odprowadzania części przychodów ze
ubezpieczeniach majątkowych

składek ubezpieczeń samochodowych OC (12%)
do NFZ. Na skutek tej zmiany ujemny wynik
na działalności ubezpieczeniowej w grupie ubezpieczeń samochodowych OC powiększył się ze
139 mln zł w 2007 r. do 693 mln zł w 2008 r. Wynik techniczny pozostałej części sektora ubezpieczeń majątkowych (poza grupą ubezpieczeń samochodowych OC) był w 2008 r. o 4,4% wyższy
niż w poprzednim roku.

62%

60%

58%

9-2008

12-2008

6-2008

3-2008

9-2007

12-2007

6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

56%

Źródło: KNF.

Średni poziom szkodowości (podstawowego czynnika wpływającego na rentowność działalności
podstawowej w ubezpieczeniach majątkowych)
w 2008 r. był podobny jak w poprzednim roku
(zob. wykres 4.1). Spadek wyniku technicznego
w 2008 r. należy więc tłumaczyć przede wszystkim wzrostem kosztów zakładów ubezpieczeń w

Wypłacalność i pozycja kapitałowa zakładów ubezpieczeń
Szybki wzrost sektora ubezpieczeń, mierzony składką przypisaną brutto, był przyczyną
obniżenia wskaźnika adekwatności kapitałowej
(wskaźnika monitorowania działalności), szczególnie w dziale ubezpieczeń na życie (zob. wykres 4.2). Nadal jednak wskaźnik ten przekracza
znacznie wymagane minimum, tj. 100%: w sektorze ubezpieczeń na życie 2,9–krotnie, a sektorze
ubezpieczeń majątkowych 6,5–krotnie80 .

80

Wysoka nadwyżka środków własnych nad wymogiem kapitałowym w sektorze ubezpieczeń majątkowych dotyczy
głównie największej spółki sektora. Na koniec 2008 r. środki własne przekraczały tam wymóg kapitałowy aż 12,4–
krotnie. Po wyłączeniu 5 największych zakładów ubezpieczeń majątkowych relacja środków własnych do wymogu
kapitałowego w sektorze spada do około 2,3 (źródło: szacunki NBP na podstawie danych KNF).
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Wykres 4.2. Wskaźnik monitorowania działalności Wykres 4.4. Rozkład wskaźnika monitorowania
w sektorze ubezpieczeń
działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych
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Lokaty zakładów ubezpieczeń
Poziom ryzyka inwestycyjnego podejmowanego

Wykres 4.3. Rozkład wskaźnika monitorowania
przez zakłady ubezpieczeń jest stosunkowo niski.
działalności w dziale ubezpieczeń na życie

Udział w lokatach instrumentów finansowych o
wysokim ryzyku, takich jak akcje czy tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zmniejszył się w 2008 r. kolejny rok z rzędu(zob. wykres
4.5). Należy zauważyć, że już w poprzednim roku był on znacznie niższy od średniej dla krajów
UE i pozostałych krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (3,5–krotnie).

Udział w składce sektor
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Wykres 4.5. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
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150% i 150–200% (zob. wykresy 4.3 i 4.4).
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Dominującą część lokat zakładów ubezpieczeń
stanowią dłużne papiery wartościowe. Na koniec
2008 r. ich udział wynosił około 61% portfela lokat (rok wcześniej 68%). Większość dłużnych papierów wartościowych (97%) stanowią przy tym
papiery o bardzo niskim ryzyku kredytowym,
tj. papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska.
W 2008 r. znacznie wzrósł udział depozytów bankowych w lokatach zakładów ubezpieczeń: z 8%
do 22%. Wartość lokat wzrosła przede wszystkim
w zakładach ubezpieczeń na życie (z 4,3 mld zł
do 18,6 mld zł), co miało związek ze wzrostem
wartości tzw. lokat antypodatkowych i produktów strukturyzowanych. W zakładach ubezpieczeń na życie wzrosło ryzyko kredytowe, ponieważ na koniec 2008 r. lokaty bankowe stanowiły ponad 1/3 portfela lokat, podczas gdy rok
wcześniej około 11% (lokaty bankowe ZU zazwyczaj nie są silnie zdywersyfikowane pod względem kontrahenta).
Perspektywy
Prognozowany spadek tempa wzrostu gospodarczego będzie mieć negatywny wpływ na sektor ubezpieczeń w 2009 r. Szczególnie wrażliwy
na zmiany koniunktury gospodarczej jest dział
ubezpieczeń na życie. Jednak również w przypadku ubezpieczeń majątkowych pogorszenie koniunktury będzie mieć istotny negatywny wpływ
na wyniki. Będzie to m.in. dotyczyć ubezpieczeń komunikacyjnych, w związku ze spodziewanym obniżeniem dynamiki importu używanych i
sprzedaży nowych samochodów.

z ubezpieczeń komunikacyjnych OC (tzw. instytucja zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego81 ). Ich wpływ na wyniki sektora ubezpieczeń majątkowych w 2009 r.
nie będzie prawdopodobnie znaczny, ze względu
na brak świadomości części poszkodowanych o
wejściu w życie nowych przepisów i konieczność
przeprowadzania w przypadkach spornych procesów sądowych przed wypłatą odszkodowań.
Z kolei negatywny wpływ na przychody ZU będą
miały: spadek cen nieruchomości i spadek wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych. Przy
udzieleniu tych kredytów zakłady ubezpieczeń
uzyskują bowiem możliwość sprzedaży kilku typów polis ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie pomostowe
i ubezpieczenie niskiego wkładu kredytu mieszkaniowego, ubezpieczenia finansowe (m.in. ubezpieczenie utraty pracy). Negatywny wpływ spadku cen nieruchomości na wielkość zebranej przez
zakłady ubezpieczeń składki wynika z kolei z tego, że wysokość składki jest zazwyczaj kalkulowana jako określona część wartości ubezpieczanego majątku.
Z ubezpieczeniami utraty pracy wiąże się ryzyko
zwiększenia kosztów wypłat świadczeń dla ubezpieczonych w razie wzrostu bezrobocia. Można
się spodziewać, że wraz z pogarszaniem się sytuacji na rynku pracy kredytobiorcy indywidualni i
banki zaczną w większym stopniu niż dotychczas
korzystać z tego ubezpieczenia.
Łączna wartość ubezpieczonych kredytów, a tym
samym wielkość ryzyka wynikającego z tych
ubezpieczeń jest trudna do oszacowania. W przypadku ubezpieczeń kredytów, zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo regresu w stosunku
do kredytobiorcy, za którego dokonał spłaty zobowiązań z tytułu obsługi kredytu. Rynek ubezpieczeń kredytów jest silnie skoncentrowany, a
kilka największych podmiotów ma w nim znaczną część udziałów.

Zniesienie od 2009 r. obowiązku odprowadzania
części przychodów ze składek ubezpieczeń samochodowych OC do NFZ będzie miało pozytywny wpływ na wynik techniczny zakładów ubezpieczeń majątkowych. W sierpniu 2008 r. weszły natomiast w życie regulacje, które mogą do- W 2009 r. można spodziewać się spadku dynaprowadzić do zwiększenia wypłat odszkodowań miki sprzedaży produktów ubezpieczeniowych o
81

Art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego.
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charakterze inwestycyjnym. Z jednej strony w
wyniku spadku stóp procentowych zmniejszyła
się bowiem opłacalność tzw. lokat antypodatkowych. Z drugiej strony ZU mogą zmniejszyć
zainteresowanie oferowaniem tych produktów ze
względu na wzrost wymogu kapitałowego, jaki
pociąga ich sprzedaż i jednoczesną niską rentowność. Wpływ spadku dynamiki składki ubezpieczeń z ufk i lokat antypodatkowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń nie będzie jednak znaczny z uwagi na niską rentowność tych
produktów.

gu kapitałowego były przyczynami, dla których
część towarzystw wycofała się lub ograniczyła
ofertę w zakresie tzw. lokat antypodatkowych.
KNF podjęła działania mające na celu ograniczenie ryzyka koncentracji zaangażowania w jednym podmiocie, poprzez uzależnienie możliwości
zaliczania aktywów na pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych w przypadku zwiększonej koncentracji aktywów w jednym podmiocie
od posiadania odpowiedniej nadwyżki środków
własnych nad wymogiem kapitałowym82 .

Wzrost postrzeganego przez firmy ubezpieczeniowe poziomu ryzyka wpłynął na podjęcie przez
niektóre z nich decyzji o ograniczeniu sprzedaży
bądź wycofaniu się z oferowania niektórych produktów ubezpieczeniowych. Dotyczyło to m.in.
ubezpieczeń pomostowych i ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych. Przyczyną były obawy o pogorszenie się jakości kredytów mieszkaniowych, co mogłoby doprowadzić
do wzrostu szkodowości ww. ubezpieczeń. Z kolei
koncentracja ryzyka kredytowego (szczególnie jeżeli przy oferowaniu lokat antypodatkowych zakład ubezpieczeń współpracuje tylko z jednym
bankiem) oraz niska rentowność i wzrost wymo-

4.3.

Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte fundusze emerytalne

Wyniki finansowe PTE
W 2008 r. PTE poprawiły wyniki finansowe,
utrzymując jednocześnie na zbliżonym w stosunku do poprzedniego roku poziomie rentowność
techniczną. Wzrosły m.in. przychody z zarządzania OFE, głównie dzięki wyższym przychodom z
tytułu kwot pobieranych przez PTE od wpłacanych składek (zob. tabela 4.3).

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
- obowiązkowe obciążenia
- pozostałe obciążenia
Zysk techniczny z zarządzania OFE
Zysk netto PTE
Rentowność techniczna na zarządzaniu OFE (w %)

2006
1 513
960
491
866
404
462
647
604
43

2007
1 737
1 056
587
961
426
534
776
696
45

2008
1 900
1 232
586
1 056
428
629
844
731
44

Uwaga: rentowność techniczna - relacja zysku technicznego i przychodów z zarządzania OFE.
Źródło: KNF.
82

Zob. Komunikat Urzędu KNF z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczania aktywów na pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, dostępny na www.knf.gov.pl
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Zwiększeniu uległ również zysk techniczny PTE
na zarządzaniu OFE, niemniej wzrost ten był
znacznie słabszy niż w poprzednim roku. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu kosztów PTE związanych z pozyskiwaniem nowych
członków (koszty usług akwizycyjnych, marketingu i promocji). Zmiany te spowodowały zatrzymanie dotychczasowego wzrostowego trendu
wskaźnika rentowności technicznej.

PTE, które rozkładają obecnie rozliczenie tych
wydatków w czasie, zmieniły zasady ich księgowania na rozliczenie jednorazowe w ciężar rachunku zysków i strat, ich kapitały własne byłyby niższe.

Rentowność techniczna

Analiza kosztów akwizycji jest istotna w kontekście oceny stabilności funkcjonowania PTE ze
względu na zauważalne zwiększenie konkurencji
na tym rynku, przejawiające się m.in. we wzroście kosztów akwizycji oraz kosztów marketingu i
Wykres 4.6. Rentowność techniczna PTE a wartość
promocji. Ze względu na rosnącą średnią wartość
zarządzanych aktywów OFE
środków zgromadzonych na rachunkach człon70%
ków OFE, dla PTE coraz bardziej opłacalne sta60%
je się pozyskanie klienta będącego już członkiem
50%
innego OFE niż klienta, który nie przystąpił
40%
jeszcze do żadnego otwartego funduszu. Dlatego
30%
jednym ze skutków zwiększenia konkurencji był
20%
wzrost liczby transferów. W 2008 r. liczba trans10%
ferów członków pomiędzy funduszami była naj0%
wyższa w dotychczasowej historii rynku OFE i
-10%
przekroczyła 450 tys. (wzrost o 18% w porówna-20%
30
20
10
0
niu z 2007 r.). PTE, które w wyniku transferów
Aktywa netto OFE (mld zł)
pozyskało największą liczbę nowych członków,
poniosło jednocześnie na działania akwizycyjne
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF. na tyle wysokie koszty, że jako jedyne w sektorze
wykazało stratę i ujemną rentowność techniczAnaliza dochodowości PTE na podstawie wielko- ną na zarządzaniu funduszem OFE (zob. wykres
ści zysku technicznego może być jednak niepełna 4.6).
ze względu na brak jednolitego systemu rozliczania obciążeń ponoszonych na działalność akwiMinimalna wymagana stopa zwrotu
zycyjną. Niektóre PTE księgują całość kosztów
OFE
akwizycji w roku ich poniesienia, z kolei inne towarzystwa rozkładają je na dwa lub na większą Na koniec marca 2009 r. wszystkie OFE osiąliczbę lat. Sposób księgowania kosztów akwizy- gnęły ujemne 36-ciomiesięczne stopy zwrotu jedcji ma wpływ na wielkość kapitałów własnych nak, co jest istotne dla stabilności sektora PTE,
wykazywanych przez PTE. Odniesienie kosztów były one wyższe od minimalnej wymaganej stoakwizycji jednorazowo w rachunek zysków i strat py zwrotu (MWSZ). Oznacza to, że pomimo
wpływa na zmniejszenie jednego ze składników ogólnego pogorszenia wyników funduszy emerykapitałów własnych, jakim jest wynik netto roku talnych nie zrealizowało się ryzyko poniesienia
bieżącego, o całość tych kosztów. Dlatego gdyby przez PTE dopłat uzupełniających83 .
83

Nie osiągnięcie przez OFE MWSZ nie musi oznaczać konieczności dokonania przez PTE dopłaty z własnych środków do zarządzanego przez siebie funduszu. W pierwszej kolejności niedobór pokrywany jest z rachunku rezerwowego,
na którym zbierane są środki pochodzące z wynagrodzenia premiowego za zarządzanie aktywami funduszu. W drugiej
kolejności niedobór pokrywany jest z tzw. części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego. Pokrycie niedoboru z tego
źródła może oznaczać konieczność uzupełnienia przez PTE środków w części dodatkowej tego funduszu, jeżeli spadną
one poniżej minimalnego wymaganego poziomu. W trzeciej kolejności niedobór jest pokrywany ze środków własnych
PTE.
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Wykres 4.7. Relacja kapitałów PTE do 1% wartości aktywów zarządzanych przez nie OFE
9

nie ryzyka dopłat wpływa fakt, że mają one największy wpływ na ustalenie wysokości MWSZ.
Wykres 4.9. Stopy zwrotu OFE
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Uwaga: wartości według stanu na koniec roku.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.

MWSZ

SWSZ

MXSZ

3-2009

9-2008

Średnia ważona
Maksimum

3-2008

-10%
9-2007

Odstęp międzykwartylowy
Minimum
Mediana

2007

3-2007

2006

9-2006

2005

3-2006

0
2004

MNSZ

Uwaga: MWSZ/SWSZ/MXSZ/MNSZ - minimalna
wymagana/ średnia ważona/ maksymalna/ minimalWykres 4.8. Relacja kapitałów PTE do 1% wartości na stopa zwrotu OFE.
aktywów zarządzanych przez nie OFE w zestawieniu Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.
z wielkością aktywów tych OFE

W analizowanym okresie stopy zwrotu niektórych OFE zbliżyły się do wymaganej ustawowo
wartości minimalnej. Różnica pomiędzy najniższą notowaną stopą zwrotu w sektorze a MWSZ
zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku z 10,2
pp. do 1,4 pp. (zob. wykres 4.9). Taka sytuacja
zwiększa ryzyko dokonania dopłat przez PTE z
tytułu nie osiągnięcia MWSZ przez zarządzane
przez nie OFE.

Kapitał PTE / 1% aktywów OFE
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Uwaga: dane na koniec 2008 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.

Niewielki spadek aktywów OFE sprawia, że bufor kapitałowy PTE nieznacznie się poprawił,
choć nadal utrzymuje się na stosunkowo niskim
poziomie w porównaniu do aktywów zarządzanych OFE (zob. wykres 4.7). Najniższym poziomem pokrycia aktywów OFE kapitałem własnym PTE charakteryzują się przede wszystkim
największe fundusze emerytalne (zob. wykres
4.8). W przypadku tych funduszy na zmniejsze-

Wyniki symulacji zakładającej utrzymanie się
wartości jednostek rozrachunkowych we wszystkich OFE na poziomie z końca kwietnia br. wskazują, że wartość średniej ważonej stopy zwrotu
(SWSZ) dla sektora spadłaby z poziomu -2,9%
notowanego na koniec marca 2009 r. do odpowiednio -13,0% i -15,5% na koniec marca i września 2010 r. (zob. wykres 4.10). Symulacja wskazuje, że przy założeniu braku zmiany wartości
jednostek rozrachunkowych w stosunku do końca
kwietnia 2009 r. (tj. zakładając utrzymywanie się
niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych)
nadal wszystkie fundusze osiągają w horyzoncie
symulacji (lata 2009-2010) stopy zwrotu wyższe
niż MWSZ, chociaż dla jednego z funduszy war-
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tość nadwyżki nad MWSZ w końcu marca 2010
wynosi tylko 0,1%. W przypadku analogicznej
symulacji przeprowadzonej na podstawie wartości jednostek rozrachunkowych na koniec marca
2009 r. jeden z funduszy nie osiągał MWSZ na
koniec marca i września 2010 r.
Wykres 4.10. Symulacja stóp zwrotu OFE
5

punkty procentowe

0
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Struktura lokat OFE Na skutek spadku
cen akcji w 2008 r. nastąpiła wyraźna zmiana
struktury portfeli OFE polegająca na zwiększeniu udziału skarbowych papierów dłużnych w
portfelu (do 73% na koniec 2008 r.) kosztem akcji. Pozostałe rodzaje inwestycji stanowiły tylko
niewielką część portfela OFE (zob. wykres 4.11).
Należy podkreślić, że w odróżnieniu od funduszy
działających w UE i USA struktura portfeli OFE
była tradycyjna i nie zawierała w szczególności
papierów emitowanych w procesie sekurytyzacji
kredytów.
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W przyszłości na wyniki finansowe sektora emerytalnego może wpłynąć przyjęcie przez Sejm
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wymagana/ średnia ważona/ maksymalna/ minimal- w projekcie rządowym poprawki zakładają obnina stopa zwrotu OFE.
żenie od początku 2010 r. maksymalnej opłaty
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych KNF.
od wpłacanych do OFE składek emerytalnych z
poziomu 7% do poziomu 3,5%85 oraz ustanowienie górnego limitu miesięcznych opłat pobieraWykres 4.11. Struktura portfeli inwestycyjnych
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.

Zmiany wartości aktywów i napływu
środków do funduszy inwestycyjnych
Zaburzenia na rynkach finansowych miały negatywny wpływ na wielkość aktywów funduszy
inwestycyjnych (zob. wykres 4.12). Łączny spadek aktywów funduszy w 2008 r. i w I kwartale

84

Wcześniej do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty ustaw, które także przewidywały obniżenie maksymalnej
opłaty od wpłacanych do OFE składek.
85
Obecnie obowiązująca ustawa przewiduje również stopniowe obniżanie stawki opłaty od składek do progu 3,5%,
jednak proces ten ma następować stopniowo – do 2014 r.
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2009 r. wyniósł prawie 50%. Na spadek aktywów wanych.
funduszy złożyły się spadki cen na rynkach finansowych, głównie na rynku akcji oraz związane z Wykres 4.13. Saldo napływu środków do funduszy
tym wycofywanie środków przez klientów fundu- inwestycyjnych
szy (zob. wykres 4.13). Do odpływu środków z
6
funduszy w 2008 r. przyczynił się też wzrost zy4
skowności lokat alternatywnych, szczególnie de2
pozytów bankowych.
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Źródło: Analizy Online.
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Wycofywanie środków przez klientów w 2008 r. i
na początku 2009 r. było głównie rezultatem zanotowanych przez fundusze ujemnych wyników
finansowych. Szczególnie duże były straty funduszy akcyjnych i zrównoważonych. Na koniec I
kwartału 2009 r. średni spadek wartości tytułów
uczestnictwa funduszy uniwersalnych akcji polskich w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł –
47%, a w okresie ostatnich trzech lat –35%. Średnie straty klientów polskich funduszy mieszanych uniwersalnych wyniosły odpowiednio 30%
i 20%86 . W przypadku kilku funduszy dość wysokie straty ponieśli także klienci funduszy dłużnych i gotówkowych. Straty te były wynikiem
obniżenia wartości papierów wartościowych emitowanych za granicą oraz obligacji strukturyzo-

Na początku 2009 r. doszło do pierwszego w
historii polskiego rynku zawieszenia wyceny i
umorzeń jednostek z trzech funduszy otwartych.
Przyczyną były problemy z wyceną obligacji
strukturyzowanych będących w posiadaniu tych
funduszy. Mimo znacznych odpływów środków z
funduszy nie doszło natomiast do wykorzystania,
przewidzianej w ustawie o funduszach inwestycyjnych, możliwości zawieszenia wypłat w razie
dużej skali odkupień jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych87 .
Skutkiem spadku aktywów funduszy były decyzje o likwidacji kilku z nich. Zarządzanie funduszami o zbyt niskiej wartości jest nieopłacalne
dla TFI z powodu konieczności pokrywania kosztów stałych, takich jak koszty depozytariusza i
audytu. Niektóre TFI rozważają także połączenia mniejszych funduszy z innymi zarządzanymi
przez to samo towarzystwo.
Wyniki finansowe TFI
Spadek aktywów funduszy był główną przyczy-

86

Źródło: Analizy Online.
Zgodnie z art. 89 § 4 i 5 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek
uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek
uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu. Za zgodą KNF okres ten można przedłużyć do maksymalnie 2 miesięcy, a odkupienia mogą następować w
ratach płatnych maksymalnie przez 6 miesiecy.
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ną zmniejszenia się przychodów i zysków TFI
w I półroczu 2008 r. (zob. tabela 4.4). Spadek
cen na rynkach finansowych miał też negatywny
wpływ na wysokość przewidzianych w statutach
niektórych funduszy dodatkowych wynagrodzeń
dla TFI za osiągnięcie dobrych wyników finansowych (tzw. success fee). Mimo spadku przychodów TFI w I półroczu 2008 r. nastąpił nieznaczny wzrost rentowności na działalności operacyjnej (zob. tabela 4.4), dzięki jednoczesnemu zmniejszeniu niektórych kosztów, takich jak
koszty reklamy czy dystrybucji. Wydatki na reklamę wzrosną najprawdopodobniej dopiero po
istotnej poprawie sytuacji na rynkach finansowych, szczególnie na rynku akcji.
Perspektywy
Dostępne obecnie dane nie pozwalają na precyzyjną ocenę wyników finansowych TFI po czerwcu 2008. Obserwacja rynku pozwala jednak oczekiwać kontynuacji spadku zysków w II półroczu
2008 r. i na początku 2009 r. Można się spodziewać, że TFI będą zmuszone do ograniczania
kosztów. Źródłem oszczędności będą mogły być
m.in. wydatki na marketing, w mniejszym stopniu koszty osobowe.
W związku ze spadkiem aktywów funduszy w
najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą znaleźć

się przede wszystkim małe TFI, zarządzające
funduszami, których łączna wartość nie zapewnia osiągnięcia progu rentowności. Udział zarządzanych przez nie funduszy w aktywach sektora
jest jednak bardzo niewielki.
Dalsze utrzymywanie się słabej koniunktury na
rynkach finansowych może wymusić konsolidację
lub sprzedaż mniejszych TFI. Możliwe jest również odpłatne przejęcie zarządzania funduszami
małych TFI przez inne podmioty. W skrajnym
scenariuszu, gdyby doszło do likwidacji lub upadłości niektórych TFI, mogłoby to oznaczać stratę dla jego akcjonariuszy. Sytuacja tak nie powinna mieć jednak bezpośredniego negatywnego wpływu na klientów zarządzanych przez nie
funduszy (gospodarka finansowa funduszu i towarzystwa jest rozdzielona, a maksymalna wysokość wszelkich kosztów obciążających fundusz
w tym opłaty za zarządzanie dla TFI musi być
określona w jego statucie). Zgodnie z ustawą o
funduszach inwestycyjnych w razie upadłości lub
likwidacji TFI zarządzanie jego funduszami zostałoby przejęte w pierwszej kolejności przez Depozytariusza, a w drugiej – przez przejmujące
TFI. Jeżeli żadne z TFI nie będzie zainteresowane przejęciem zarządzania funduszem zostanie
on zlikwidowany, a uzyskane z likwidacji jego aktywów środki będą podzielone między klientów.

Tabela 4.4. Wyniki finansowe (w mln zł) i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną wartością aktywów netto funduszy inwestycyjnych

Przychody z działalności operacyjnej, w tym:
- wynagrodzenie za zarządzanie
- opłaty manipulacyjne
Koszty działalności operacyjnej
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Średnie aktywa netto funduszy
Rentowność brutto na działalności operacyjnej
ROE

I półrocze
2006 r.
1 119,7

I półrocze
2007 r.
2 070,7

I półrocze
2008 r.
1 626

Zmiana w I
półroczu 2008 r.
-21,5%

913,8
184,3
837,4
294,9
241,1
73 049,7
26,3%

1 712,8
353,4
1 512,1
588,1
475,9
120 977,8
28,4%

1 556
54,9
1 179,3
483,9
390,3
106 539,9
29,8%

-9,2%
-84,5%
-22,0%
-17,7%
-18,0%
-11,9%
1,4 pp.

56,0%

78,3%

75,1%

-3,2 pp.

Źródło: GUS, Analizy Online.
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Aktywa przychodowe – aktywa bezpośrednio generujące przychody banku, przede wszystkim
należności (z wyłączeniem odsetek) i papiery wartościowe.
Buy-sell-back – umowa, w której jedna ze stron przenosi własność określonych papierów wartościowych w zamian za przekazanie przez drugą stronę określonej kwoty środków pieniężnych
i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu tych środków powiększonych o odsetki w późniejszym
terminie w zamian za przeniesienie przez tę drugą stronę własności papierów wartościowych na
pierwotnego właściciela. Pożytki (kupony odsetkowe) przysługujące w trakcie trwania transakcji
są zatrzymywane przez stronę lokującą środki pieniężne. Wartość pożytków uzyskanych w trakcie
trwania transakcji BSB przez tymczasowego właściciela jest uwzględniania w cenie odkupu papierów
wartościowych (tzw. dirty price).
Cash flow operacyjny – wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wartość
przepływów operacyjnych została obliczona na podstawie sprawozdań finansowych F-01, zgodnie z
metodą pośrednią korygującą wynik netto zgodnie z zasadą: wynik netto + amortyzacja + zmiana stanu rezerw - zmiana stanu zapasów - zmiana stanu należności + zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych + zmiana rozliczeń między okresowych przychodów - zmiana rozliczeń międzyokresowych kosztów - zysk ze zbycia inwestycji + strata ze zbycia inwestycji - odsetki (przychody
finansowe) - dywidendy i udziały w zyskach + odsetki (koszty finansowe) - nadwyżka dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi + nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
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.
Delta opcji – współczynnik opisujący wrażliwość ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego,
zdefiniowany jako pierwsza pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego.
Działalność kontynuowana – część działalności gospodarczej, którą przedsiębiorstwo planuje
kontynuować w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie.
Działalność niekontynuowana– część działalności gospodarczej, której przedsiębiorstwo nie planuje kontynuować.
Dźwignia finansowa – relacja kapitałów obcych do kapitałów własnych.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu
należności (zobowiązań) w danym okresie.
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Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) – obejmuje kraje UE oraz Norwegie, Islandie i Liechtenstein.
Gamma opcji – współczynnik opisujący wrażliwość delty opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego, zdefiniowany jako druga pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego.
Interest Rate Swap (IRS)– 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.
Koszty operacyjne– suma kosztów działania banku i amortyzacji.
Krajowy sektor bankowy – banki komercyjne i banki spółdzielcze działające w Polsce (bez
oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych).
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.
Krótkookresowa 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.
Krótkookresowa 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.
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 – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej
wartości aktywów w tym okresie (ang. Net Interest Margin).
Odpisy netto / Różnica wartości rezerw i aktualizacji – odpisy na rezerwy pomniejszone o
rozwiązania rezerw z określonego tytułu.
Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego
kwartyla rozkładu zmiennej.
Opcja call – instrument pochodny, który daje nabywcy prawo, lecz nie obowiązek, kupienia w
przyszłości instrumentu bazowego na ustalonych warunkach. Wystawca opcji call ma obowiązek
sprzedać instrument bazowy na tych warunkach na życzenie nabywcy opcji call.
Opcja put – instrument pochodny, który daje nabywcy prawo, lecz nie obowiązek, sprzedania w
przyszłości instrumentu bazowego na ustalonych warunkach. Wystawca opcji put ma obowiązek
kupić instrument bazowy na tych warunkach na życzenie nabywcy opcji put.
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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.
Overnight Index Swap(OIS)– 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 Raporcie to wysokość stopy stałej
płaconej w zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według średniej stopy O/N w okresie
obowiązywania kontraktu.
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 indywidualny – (ocena agencji ratingowej Fitch) prawdopodobieństwo niewypłacalności
banku i ewentualnej potrzeby pomocy ze strony podmiotów trzecich. Miara odzwierciedla skalę ekspozycji instytucji finansowej na ryzyko. Wskaźnik ocenia: apetyt oraz sposób zarządzania ryzykiem
w analizowanej instytucji finansowej, strukturę bilansu, a także wielkość instytucji i dywersyfikację
działalności.
Rating siły finansowej –(ocena agencji ratingowej Moody’s) miara długookresowej zdolności
instytucji finansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana na
podstawie danych fundamentalnych, wartości badanej instytucji, skali dywersyfikacji działalności,
a także stopnia rozwoju systemu finansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły
gospodarki.
Rating wsparcia – miara zdolności oraz skłonności podmiotów dominujących oraz rządów krajów
macierzystych do wsparcia finansowego ocenianej instytucji.
Sell-buy-back – umowa, w której jedna ze stron przenosi własność określonych papierów wartościowych w zamian za przekazanie przez drugą stronę określonej kwoty środków pieniężnych
i jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu tych środków powiększonych o odsetki w późniejszym
terminie w zamian za przeniesienie przez tę drugą stronę własności papierów wartościowych na
pierwotnego właściciela. Pożytki (kupony odsetkowe) przysługujące w trakcie trwania transakcji
są zatrzymywane przez stronę lokującą środki pieniężne. Wartość pożytków uzyskanych w trakcie
trwania transakcji SBB przez tymczasowego właściciela jest uwzględniania w cenie odkupu papierów
wartościowych (tzw. dirty price).
Sektor bankowy– wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych działające w Polsce.
Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne
z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych
za składki przypisane brutto z tytułu umów z określonym okresem odpowiedzialności uważa się
kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są to kwoty należne w okresie
sprawozdawczym.
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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).
Skorygowana marża odsetkowa (netto)–relacja wyniku z tytułu odsetek uzyskanego w danym
okresie pomniejszonego o przychody odsetkowe od papierów wartościowych i odpisy z tytułu utraty
wartości należności z tego okresu do średniej wartości aktywów w tym okresie.
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.
Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez
własnego napędu - grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyfikacji z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów lądowych z napędem własnym - grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
według klasyfikacji zamieszczonej w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Vega opcji – współczynnik opisujący wrażliwość ceny opcji na zmianę zmienności ceny instrumentu
bazowego, zdefiniowany jako pierwsza pochodna ceny opcji względem zmienności ceny instrumentu
bazowego.
Wartość zagrożona (value-at-risk ) – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych
historycznych.
Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
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 zakładu ubezpieczeń 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
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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.
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).
Wskaźnik pokrycia kredytów przepływami pieniężnymi – relacja wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz kwoty kredytów i pożyczek.
Wskaźnik pokrycia zobowiązań przepływami pieniężnymi– relacja wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz kwoty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych.
Współczynnik szkodowości brutto – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto (tj.
przed uwzględnieniem udziału reasekuratorów) z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto, w procentach.
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).

Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.

105

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów
BIK
BSB
CRD
DEV
DNG
EBC
EEA
EURO
STOXX 50
FI
GPW
GUS
IRS
KDPW
KNB
KNF
KSF
LtV
MSSF/MSR
MSCI EM
mWIG40
MWSZ
NBP
NEG
NFZ
NIF

Biuro Informacji Kredytowej
Transakcja Buy-sell-back
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
Europejski Obszar Gospodarczy (ang. European Economic Area)
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
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych (ang.
Interest Rate Swap).
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
Indeks 40 średniej wielkości spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Narodowy Bank Polski
Perspektywa negatywna ratingu - przewidywane pogorszenie
Narodowy Fundusz Zdrowia
Niebankowe instytucje finansowe
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Wykaz skrótów I

OC
OFE
OIS
POS
PTE
ROA
ROE

ROEA
RUR
RWR
SBB
STA
sWIG80
TFI
ufk
UPG
VaR
WIG
WIG20
WIG–Banki
ZU
ZUS

108

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Otwarte Fundusze Emerytalne
Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych oparta o
jednodniową stopę O/N (ang. Overnight Index Swap).
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)
(ang. Rating under review ) – rating jest weryfikowany przez agencję w
celu ewentualnej zmiany
Rating wycofany
Transakcja Sell-buy-back
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 )
Warszawski Indeks Giełdowy
Indeks 20 dużych spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
Indeks spółek z sektora bankowego
Zakłady Ubezpieczeń
Zakłady Ubezpieczeń Społecznych

Narodowy Bank Polski

