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Niniejszy Raport poświęcony jest ocenie stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce. Stabilność systemu ﬁnansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia
nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia.
Utrzymanie stabilności systemu ﬁnansowego wymaga monitorowania ryzyka systemowego powstającego
w systemie ﬁnansowym lub w jego otoczeniu, jak również podejmowania działań eliminujących lub ograniczających to ryzyko. Stabilnie funkcjonujący system ﬁnansowy jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia
zrównoważonego rozwoju gospodarczego w długim okresie.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce ma utrzymanie stabilności
sektora bankowego, którego aktywa stanowią dwie trzecie całości systemu ﬁnansowego. Banki odgrywają
kluczową rolę w ﬁnansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też
oferowanie licznych produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem ﬁnansowym.
Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę zagrożeń dla stabilności banków.
Stabilność systemu ﬁnansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu na powierzone Bankowi ustawowe zadania działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego,
kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego, jak również działania na rzecz stabilności systemu ﬁnansowego w zakresie instytucji ﬁnansowych (art. 3 ust. 2 pkt 6, 6a i 6b ustawy o NBP).
Realizując te działania, NBP współuczestniczy w sprawowaniu nadzoru makroostrożnościowego nad systemem ﬁnansowym, a w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla stabilności systemu ﬁnansowego –
może również uczestniczyć w działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego.
Stabilność systemu ﬁnansowego jest silnie związana 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. Analiza
stabilności systemu ﬁnansowego jest również koniecznym elementem skutecznej polityki regulacyjnej i nadzorczej, w formułowaniu których NBP współuczestniczy i które wraz z polityką pieniężną przyczyniają się
do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kolejną przesłanką zaangażowania NBP w prace
na rzecz stabilnego funkcjonowania systemu ﬁnansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania
organizacji rozliczeń pieniężnych (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o NBP). Warunkiem koniecznym dla sprawnego
działania systemów płatności jest stabilne funkcjonowanie współtworzących je instytucji ﬁnansowych.
„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku ﬁnansowego oraz innych zainteresowanych instytucji i osób. Celem Raportu 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. Raport jest również przedstawiany Komitetowi Stabilności Finansowej jako organowi nadzoru makroostrożnościowego.

Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 30 listopada
2015 r. (cut-oﬀ date). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-oﬀ date. Raport został przyjęty przez Zarząd
Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2016 r.
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Synteza
Polski system ﬁnansowy funkcjonował w analizowa1

tuacja w krajach rozwijających się – w Rosji i Brazylii

nym okresie stabilnie, zachowując ciągłość świad-

przedłużała się recesja, a gospodarka Chin kontynu-

czenia usług ﬁnansowych. Zgodnie z oceną zawar-

owała proces stopniowego spowalniania.

tą w niniejszym Raporcie, polski system ﬁnansowy

Gospodarka polska rosła w badanym okresie w tem-

jest w stanie zaabsorbować skutki szoków związa-

pie zbliżonym do potencjalnego. W III kwartale

nych ze zidentyﬁkowanymi przyszłymi zagrożenia-

2015 r. dynamika wzrostu PKB przyspieszyła przede

mi w systemie ﬁnansowym i jego otoczeniu gospo-

wszystkim dzięki rosnącemu popytowi krajowemu,

darczym, aczkolwiek jego odporność uległa ograni-

wynikającemu głównie z dalszej poprawy sytuacji

czeniu w stosunku do poprzedniej edycji Raportu.

na rynku pracy. Zadłużenie gospodarstw domowych

Wyzwaniem dla oceny stabilności systemu ﬁnanso-

pozostawało umiarkowane. Spadek dynamiki za-

wego jest niepewność co do zmian otoczenia praw-

trudnienia w połączeniu z najwyższą w historii licz-

nego sektora ﬁnansowego. Testy warunków skraj-

bą ofert pracy wskazują jednak na coraz większe

nych przeprowadzone na użytek Raportu uwzględ-

problemy pracodawców ze znalezieniem wykwaliﬁ-

niają uchwalone zmiany przepisów, a więc m.in. po-

kowanych pracowników. Presja deﬂacyjna stopnio-

datek od aktywów instytucji ﬁnansowych, ale nie

wo ustępuje, o czym świadczy konsekwentne obni-

uwzględniają możliwych skutków inicjatyw projek-

żanie się tempa spadku wskaźnika CPI. W latach

towanych, takich jak restrukturyzacja kredytów wa-

2016-2017 NBP oczekuje stabilizacji wzrostu gospo-

lutowych. Temu problemowi zostały poświęcone od-

darczego na poziomie obserwowanym w ostatnich

rębne analizy.

kwartałach (ok. 3,4%) i powrotu inﬂacji CPI w oko-

Sytuacja w otoczeniu gospodarczym polskiego sek-

lice dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu in-

tora ﬁnansowego stopniowo poprawiała się. Go-

ﬂacyjnego.

spodarka światowa rozwijała się w umiarkowanym

Sektor przedsiębiorstw pozostawał w dobrej kon-

tempie, przy czym utrzymywały się istotne różni-

dycji ﬁnansowej, a zagrożenie upadłością zmniej-

ce pomiędzy poszczególnymi regionami i krajami.

szyło się. Zadłużenie przedsiębiorstw pozostawało

Wzrost gospodarczy przyspieszył w streﬁe euro – naj-

na umiarkowanym poziomie. Branże o istotnie słab-

ważniejszym z punktu widzenia Polski obszarze –

szej niż przeciętna kondycji ﬁnansowej nie miały

oraz w Stanach Zjednoczonych. Gorsza była za to sy-

dużego udziału w portfelu kredytowym banków.

1 Raport

koncentruje się na analizie informacji z okresu pomiędzy cut-oﬀ date poprzedniej edycji (31 maja 2015 r.) a cut-oﬀ date bieżącej
edycji (30 listopada 2015 r.). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie
istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-oﬀ date.
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Wskaźniki wyprzedzające sektora przedsiębiorstw

wym w istotnej mierze kształtowały się pod wpły-

nie wskazują na istotne zagrożenie niewypłacalno-

wem sytuacji na rynkach międzynarodowych.

ścią w perspektywie 2016 r.

Na rynkach globalnych obserwowano silny spadek

Kontynuowano proces ograniczania deﬁcytu budżetowego, co skutkowało zakończeniem procedury
nadmiernego deﬁcytu wobec Polski. Według szacunków NBP2 , w 2016 r. relacja deﬁcytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB ukształtuje
się na poziomie około 2,8% PKB. W istotnej mierze
wpłynie na to jednak sprzyjający czynnik jednorazowy. Oznacza to, że choć przedstawiony projekt budżetu nie prowadzi do wzrostu nierównowagi ﬁnansów publicznych w 2016 r., to przewidziane w nim
zmiany w polityce ﬁskalnej utrudnią utrzymanie de-

cen akcji, a także spadek cen surowców i deprecjację
walut krajów będących ich eksporterami. Największy wpływ na te tendencje miały spowolnienie gospodarcze w krajach rozwijających się, oznaki niestabilności na chińskim rynku akcji oraz oczekiwania
dotyczące działań EBC i Fed. Decyzja Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych w grudniu
2015 r. była wcześniej zdyskontowana przez rynki
i nie spowodowała poważniejszych reakcji. Decyzja
została odebrana przez uczestników rynków jako
oznaka utrwalenia ożywienia w gospodarce USA.

ﬁcytu na bezpiecznym poziomie w 2017 r., chyba że

Od czerwca do listopada 2015 r. obserwowano stop-

pojawią się nowe, stabilne źródła dochodów budże-

niową, nieznaczną deprecjację złotego względem

towych.

euro, która przybrała na sile w pierwszej połowie

Poziom równowagi zewnętrznej polskiej gospodar-

grudnia. Względna stabilność polskiej waluty na tle

ki nie uległ znaczącym zmianom. W III kwartale

walut gospodarek wschodzących wynikała z dobrej

2015 r., po dwóch kwartałach nadwyżki na rachun-

oceny fundamentów polskiej gospodarki i bieżących

ku obrotów bieżących bilansu płatniczego zanoto-

danych makroekonomicznych potwierdzających jej

wano deﬁcyt, czego przyczyną było pogorszenie sal-

zrównoważony charakter. W grudniu 2015 r. i stycz-

da handlu zagranicznego. Jednak wstępne dane za

niu 2016 r. obserwowano istotne zmiany kursu zło-

pierwsze dwa miesiące IV kwartału wskazują na po-

tego względem euro. Grudniowe osłabienie złotego

wrót nadwyżki w obrotach bieżących. W połączeniu

wynikało przede wszystkim z niepewności odnośnie

z utrzymującą się nadwyżką na rachunku kapitało-

kształtu polityki ﬁskalnej nowego rządu oraz decy-

wym wskazuje to na bezpieczną sytuację w zakre-

zji EBC z 3 grudnia, kiedy to Rada Prezesów, wbrew

sie równowagi zewnętrznej. Zadłużenie zagraniczne

oczekiwaniom rynkowym, nie zwiększyła skali zaku-

nieznacznie spadło w relacji do PKB, a za jego no-

pów papierów wartościowych w ramach rozszerzo-

minalny wzrost w II kwartale odpowiadał głównie

nego programu skupu aktywów (EAPP). Po przej-

wzrost zobowiązań zagranicznych banków, a w III

ściowym umocnieniu w II połowie tego miesiąca zło-

kwartale – różnice kursowe. Zadłużenie zagraniczne

ty osłabiał się w styczniu 2016 r. W reakcji na nie-

sektora przedsiębiorstw może rosnąć, jeśli wskutek

oczekiwane obniżenie 15 stycznia 2016 r. przez agen-

wprowadzenia podatku od aktywów instytucji ﬁnan-

cję ratingową S&P oceny wiarygodności kredytowej

sowych duże przedsiębiorstwa będą w stanie ﬁnan-

Polski z poziomu A- do BBB+ oraz zmianę perspekty-

sować się taniej na rynkach zagranicznych niż w ban-

wy z pozytywnej na negatywną kurs EUR/PLN istot-

kach krajowych.

nie wzrósł i osiągnął 4-letnie maksimum.

Ceny instrumentów ﬁnansowych na rynku krajo-

Krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie,

2 Zob.
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przy czym odnotowano dalsze obniżenie płynności

dzynarodowych, zwłaszcza na rynku nieruchomo-

w segmencie transakcji lokacyjnych. Postrzegane ry-

ści biurowych, do czego przyczynia się niski poziom

zyko kredytowe banków pozostało niskie.

stóp procentowych w gospodarkach najwyżej rozwi-

Do listopada 2015 r. obserwowano istotny spadek
rentowności krajowych obligacji skarbowych wynikający z oczekiwań odnośnie przyszłej wysokości
stóp procentowych w Polsce oraz ekspansywnej po-

niętych. Sytuacja ta nie generuje ryzyka dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego ze względu
na ograniczoną skalę zaangażowania banków krajowych w ﬁnansowanie tego segmentu.

lityki pieniężnej EBC. W grudniu 2015 r. i styczniu

Charakter i struktura polskiego systemu ﬁnansowe-

2016 r. obserwowano istotne zmiany cen krajowych

go powoduje, że poziom zagrożeń systemowych jest

obligacji skarbowych. W I połowie grudnia nastąpił

w decydującym stopniu determinowany przez sytu-

wyraźny spadek cen tych instrumentów. Przyczynia-

ację w sektorze bankowym. Dzieje się tak głównie

ły się do tego obawy, że mniej ekspansywna niż za-

z uwagi na dominujący udział banków w systemie

kładali inwestorzy polityka pieniężna EBC może,

ﬁnansowym i ﬁnansowaniu gospodarki.

w kontekście oczekiwanej podwyżki stóp procento-

Z punktu widzenia stabilności systemu ﬁnansowego

wych przez Fed, wywołać odpływ kapitału z rynków

znaczenie ma zarówno ryzyko zidentyﬁkowane na

rozwijających się, a także niepewność co do polityki

poziomie zagregowanym, jak i jego rozkład pomię-

ﬁskalnej nowego rządu. W rezultacie spread między

dzy poszczególne instytucje. Analizy sektora ﬁnan-

rentownością 10-letnich obligacji skarbowych Polski

sowego, zwłaszcza banków w zakresie kapitałów, zy-

i Niemiec wzrósł do ponad 270 pkt bazowych, czy-

skowności, ryzyka kredytowego i innych istotnych

li najwyższego poziomu od marca 2014 r. Po przej-

parametrów są prowadzone zarówno na poziomie

ściowym spadku w II połowie grudnia rentowności

danych zagregowanych, jak i – w zakresie, na jaki

krajowych obligacji skarbowych powróciły do pozio-

pozwala dostępność danych – na poziomie indywi-

mów obserwowanych w czerwcu 2015 r. w reakcji

dualnych podmiotów.

na obniżkę oceny wiarygodności kredytowej Polski
i zmianę jej perspektywy przez agencję S&P. Udział
nierezydentów w rynku obligacji skarbowych w Polsce był stabilny, zmieniła się jednak jego struktura
podmiotowa - istotnie zmniejszył się udział funduszy
inwestycyjnych i hedgingowych, przy jednoczesnym
wzroście udziału banków centralnych i instytucji publicznych, postrzeganych jako stabilni inwestorzy.
Na rynku nieruchomości mieszkaniowych nie występowały sygnały nierównowagi. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym pozostawały stabilne. Jednocześnie w tym segmencie można było zaobserwować wzrost podaży.

W ostatnich latach aktywa banków rosły nieznacznie
szybciej niż cała gospodarka. W konsekwencji wielkość sektora bankowego w relacji do PKB zwiększała
się, ale nadal pozostaje relatywnie niska (nieco ponad 90% we wrześniu 2015 r.) i nie wskazuje na nadmierne zadłużenie gospodarki.
Tempo wzrostu kredytów dla sektora nieﬁnansowego od około trzech lat jest zbliżone do nominalnego tempa wzrostu PKB. W stosunku do poprzedniej edycji Raportu zróżnicowało się jednak tempo
wzrostu poszczególnych kategorii kredytów. Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw było wyższe, kredytów konsumpcyjnych utrzymało się na nie-

Na rynku nieruchomości komercyjnych ponownie

zmienionym poziomie, a tempo wzrostu kredytów

powiększyła się nadwyżka podaży nad popytem. Na-

mieszkaniowych spadło. Obserwowane zmiany nie

dal obserwowano dużą aktywność inwestorów mię-

powinny prowadzić do narastania nierównowag i są
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bezpieczne z punktu widzenia stabilności ﬁnanso-

że były one niskie w porównaniu ze skalą prowa-

wej.

dzonej działalności i poziomem kapitałów własnych.

Analiza tendencji makroekonomicznych wskazuje,
że w najbliższej przyszłości powinno się oczekiwać
umiarkowanego wzrostu dynamiki akcji kredytowej,
czemu będzie sprzyjać niski poziom stóp procentowych i stabilny wzrost gospodarczy. Niepewność co
do kierunku i skali reakcji banków na wprowadzanie
nowych obciążeń, w szczególności podatku od aktywów, utrudnia jednak formułowanie jednoznacznych wniosków. Z kolei niższe wagi ryzyka i wyższa zyskowność mogą przyspieszać wzrost kredytów dla MSP i kredytów konsumpcyjnych. Ożywienie na rynku kredytów konsumpcyjnych z poprzednich kwartałów utrwali się. W przypadku kredytów mieszkaniowych bardziej prawdopodobne jest
utrzymania ostatnio obserwowanego tempa wzrostu.
Polski sektor bankowy charakteryzuje się dobrym
wyposażeniem w kapitał, w szczególności niskim
poziomem dźwigni ﬁnansowej. Wynika to zarówno
z wysokiej wartości funduszy własnych, jak i konserwatywnych wag ryzyka wykorzystywanych do wyliczania adekwatności kapitałowej. Wyniki symulacji
i makroekonomicznych testów warunków skrajnych
potwierdzają jego wysoką, choć mniejszą niż w przeszłości, odporność na ewentualne pogorszenie warunków funkcjonowania i negatywne szoki. Jednak
mniejsza zyskowność banków, wynikająca głównie
z wprowadzonych dodatkowych obciążeń ich wyniku ﬁnansowego, sprawia że odporność tych instytucji na negatywne szoki może istotnie obniżyć się
w przyszłości, co potwierdzają wyniki testów warunków skrajnych. Dotyczy to szczególnie banków, które już obecnie charakteryzują się niską lub ujemną
zyskownością.

Głównymi przyczynami pogorszenia się zyskowności sektora bankowego były obniżenie marży odsetkowej (w rezultacie spadku rynkowych stóp procentowych) i nieodsetkowej netto, w połączeniu z niewielkim spadkiem dźwigni ﬁnansowej. W warunkach niskiego poziomu stóp procentowych i bliskiego zera oprocentowania części pasywów, możliwość dalszego dostosowywania kosztów odsetkowych do niższych rynkowych stóp procentowych
jest ograniczona. Do pogorszenia zyskowności banków przyczynił się również wzrost obciążenia wyniku kosztami operacyjnymi. Bez uwzględnienia sytuacji SK banku, którego działalność została zawieszona przez KNF w listopadzie, obciążenie wyników
sektora kosztami realizacji ryzyka kredytowego nieznacznie się zmniejszyło.

W przyszłości można oczekiwać dalszego spadku
zyskowności sektora bankowego, mierzonej zwrotem z aktywów. Mogą złożyć się na to prawdopodobny spadek marży odsetkowej netto (w przypadku realizacji rynkowych oczekiwań dalszego
spadku stóp procentowych), wprowadzenie nowych
obciążeń ﬁnansowych banków (podatku od aktywów), oraz wzrostu kosztów operacyjnych związanego m. in. z funkcjonowaniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i wzrostem opłat wnoszonych
przez banki na rzecz BFG. Czynnikiem poprawiającym zyskowność sektora może być natomiast spadek
obciążenia wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów będący następstwem spadku kosztu
kredytu (który jednak może być stłumiony przez reakcję banków na wprowadzenie podatku od aktywów) i dobrej sytuacji kredytobiorców. Oczekiwany
wpływ czynników zmniejszających zyskowność ban-

W analizowanym okresie wyniki ﬁnansowe i wskaź-

ków, w szczególności podatku od aktywów, jest jed-

niki zyskowności sektora bankowego obniżały się.

nak większy niż czynników poprawiających zyskow-

Niewielka grupa instytucji wykazała straty, jednak-

ność.
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Portfel kredytów walutowych nie stanowi zagroże-

gacji skarbowych, w dużej mierze zabezpieczonych

nia dla stabilności systemu ﬁnansowego. Ewentu-

transakcjami IRS. Ryzyko powstania znacznych strat

alne decyzje dotyczące redukcji portfela kredytów

w wyniku zmiany wyceny pozycji walutowej jest ni-

walutowych, szczególnie we frankach szwajcarskich,

skie. Banki posiadają dużą bilansową długą pozycję

mogą potencjalnie wpłynąć na nią negatywnie po-

walutową w związku z portfelem kredytów walu-

przez pogorszenie zyskowności i pozycji kapitało-

towych. Jest ona jednak zabezpieczona przy użyciu

wej banków. Może to również wpłynąć negatywnie

transakcji FX swap i CIRS. Szacunkowa wartość za-

na akcję kredytową i ﬁnansowanie gospodarki real-

grożona z tytułu kursu walutowego, mimo zwiększo-

nej. W badanym okresie wartość walutowych kredy-

nej zmienności kursu, jest w stosunku do kapitałów

tów mieszkaniowych – wyrażona w walutach obcych

banków bardzo niska.

– nadal obniżała się. Wpływ utrzymywania się wysokiego kursu franka szwajcarskiego na jakość tych

Obecna struktura ﬁnansowania sektora bankowego

kredytów był niewielki dzięki między innymi wyso-

sprzyja jego stabilności. Świadczy o tym niska lu-

kim buforom dochodowym gospodarstw domowych

ka ﬁnansowania, wysoki udział depozytów gospo-

zadłużonych w tej walucie.

darstw domowych w pasywach i mała skala zależności od potencjalnie mniej stabilnego ﬁnansowania

W ostatnich kwartałach jakość kredytów dla sekto-

rynkowego. W analizowanym okresie średnia luka ﬁ-

ra nieﬁnansowego powoli poprawiała się. Jeżeli wy-

nansowania nadal spadała. Po okresie stopniowego

łączyć wpływ SK banku, również w bankach spół-

spadku, udział ﬁnansowania pozyskanego od zagra-

dzielczych jakość portfela nie zmieniła się istotnie.

nicznych instytucji ﬁnansowych w ciągu ostatnich

Wyhamował proces pogarszania się jakości portfe-

czterech kwartałów zwiększył się. Było to skoncen-

la kredytów mieszkaniowych. Dalszej poprawie ule-

trowane w niewielkiej grupie banków o zdywersyﬁ-

gła jakość kredytów konsumpcyjnych, co wynika-

kowanej strukturze ﬁnansowania. Znaczenie krajo-

ło zarówno ze spadku wartości kredytów z utratą

wego rynku międzybankowego jako źródła ﬁnanso-

wartości (do czego przyczyniały się zarówno sprze-

wania pozostawało niewielkie a transakcje tam za-

daż tych kredytów, jak i stabilizacja na rynku pra-

wierane służyły głównie zarządzaniu krótkotermi-

cy), jak i wzrost portfela kredytowego. Koszty ry-

nową płynnością. Wszystkie banki spełniały nadzor-

zyka kredytów dla przedsiębiorstw zmniejszyły się,

cze normy płynnościowe, zarówno krótkotermino-

przy czym wyjątek stanowiły duże banki spółdziel-

we, jak i długoterminowe. Problemy z wypełnie-

cze, gdzie doszło do ich wzrostu. Ten segment sekto-

niem normy płynności krótkoterminowejmiały jedy-

ra bankowego będzie wymagać szczególnej uwagi,

nie pojedyncze banki spółdzielcze. Utworzone syste-

ponieważ kredyty dla przedsiębiorstw stanowią du-

my ochrony instytucjonalnej w sektorze bankowości

żą część portfela kredytowego dużych banków spół-

spółdzielczej ułatwią bankom spółdzielczym i zrze-

dzielczych, a w niektórych z nich poziom odpisów

szającym wypełnianie norm płynnościowych w przy-

z tytułu utraty wartości kredytów może być niedo-

szłości.

szacowany.
Sytuacja

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-

Ryzyko stopy procentowej w portfelach handlowych

kredytowych (skok) pozostaje trudna i wymaga

banków, jak też ryzyko związane z portfelem papie-

intensyﬁkacji procesów naprawczych. Skutkiem

rów wartościowych w księdze bankowej jest niewiel-

dotychczas podjętych działań (głównie likwidacji

kie i ograniczone głównie do stałokuponowych obli-

i przejęć, jak również objęcia przez Kasę Krajową
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udziałów nadobowiązkowych w kilku kasach) było
zmniejszenie się liczby kas do 49, a także pewien
wzrost kapitałów obecnie działających kas i zmniejszenie skali bieżących strat. Wiele podmiotów nadal
jednak wykazuje, będące wynikiem wysokich strat
kredytowych, współczynniki wypłacalności poniżej
regulacyjnego minimum, a niektóre z nich nawet
ujemne kapitały. Uwzględnienie wyników inspekcji
UKNF w bilansach kas skutkowałoby dalszym obniżeniem tych współczynników. W dalszym ciągu

równaniu z końcem 2014 r.
Sektor NIF może potencjalnie generować zagrożenia systemowa przez szereg kanałów: zagrożenia dla
ciągłości świadczenia przez NIF specyﬁcznych dla
nich usług, wpływ na cykl ﬁnansowy, wpływ zachowań NIF na ceny aktywów ﬁnansowych, koncentrację podmiotową i produktową, jak również generowanie efektów zarażania poprzez powiązania międzysektorowe.

w sektorze skok występuje spadek wartości portfela

Obecnie sektor NIF w Polsce nie generuje zagrożeń

kredytowego, utrzymuje się również jego niska ja-

systemowych z uwagi na konserwatywny kształt mo-

kość. Pozytywnym zjawiskiem jest stabilizacja sytu-

deli biznesowych i charakter oferowanych produk-

acji płynnościowej skok – poza incydentalnymi przy-

tów, dobrą sytuację ﬁnansową umożliwiającą speł-

padkami kasy utrzymują wskaźnik rezerwy płynnej

nianie wymogów nadzorczych oraz niską skalę po-

powyżej 10%.

wiązań z sektorem bankowym.

Problemy sektora skok nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego z uwagi na wielkość sektora, możliwość
substytucji świadczonych przez niego usług oraz niewielkich powiązań z innymi instytucjami ﬁnansowymi, jednakże ma skutki pośrednie. Restrukturyzacja sektora wymaga zaangażowania środków ﬁnansowych instytucji sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego (Bankowego Fundusz Gwarancyjnego), przez co
zmniejsza się, ceteris paribus, zasób środków możliwych do wykorzystania w przypadku ewentualnych
problemów w kluczowym dla stabilności ﬁnansowej
sektorze bankowym.

Zakłady ubezpieczeń dysponują istotną nadwyżką
kapitału ponad wymogi regulacyjne (również po
uwzględnieniu przepisów dyrektywy Wypłacalność
II), osiągają również dobre wyniki ﬁnansowe. Pewną słabością są ujemne wyniki techniczne uzyskiwane przez ubezpieczycieli w niektórych grupach ubezpieczeń (szczególnie samochodowych), co jest wynikiem silnej konkurencji cenowej między zakładami. W sektorze ubezpieczeniowym nie występowały
również na istotną skalę produkty mogące w określonych sytuacjach (np. niskich stóp procentowych)
generować ryzyko systemowe dla tego sektora, takie
jak długoterminowe ubezpieczenia z gwarantowaną wysokością świadczeń lub gwarantowaną stopą

Zmniejszenie zasobów BFG mogłoby mieć skutki

zwrotu. Dobrą sytuację polskiego sektora ubezpie-

systemowe podobnie jak zwiększenie obciążeń ban-

czeniowego potwierdziły również testy warunków

ków w celu ich odbudowy. W tym kontekście bardzo

skrajnych przeprowadzone przez EIOPA. Wprowa-

istotna jest stabilność tych instytucji kredytowych,

dzenie podatku od aktywów w krótkim okresie nie

których skala działania jest istotna w relacji do zaso-

wpłynie istotnie na wypłacalność krajowego sektora

bów, którymi dysponuje BFG.

ubezpieczeń jako całości, jednak w przypadku nie-

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. sektor niekredytowych instytucji ﬁnansowych (NIF) rozwijał

których zakładów doprowadzi do powstania lub pogłębienia ujemnych wyników ﬁnansowych.

się w tempie zbliżonym do sektora bankowego, a re-

W sektorach funduszy inwestycyjnych i otwartych

lacja aktywów obu sektorów nie zmieniła się w po-

funduszy emerytalnych ustawowe oddzielenie ﬁr-
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my zarządzającej (TFI/PTE) od zarządzanych fun-

ra NIF mogą więc wpływać na ceny tych papierów

duszy (FI/OFE) zmniejsza istotnie wpływ sytuacji ﬁ-

wartościowych, choć jego rola nie jest dominująca.

nansowej ﬁrm zarządzających na ryzyko przerwa-

Wpływ ten relatywnie zwiększył się z uwagi na ob-

nia ciągłości świadczenia usług. Rozwiązanie to za-

serwowany w ostatnich latach strukturalny spadek

pewnia możliwość przejęcia zarządzania tych fun-

płynności rynków.

duszy przez inny podmiot oferujący podobne usługi.
Ponadto ﬁrmy zarządzające funduszami cechują się

Wpływ NIF na rynki w sytuacji braku istotnych za-

dobrą sytuacją ﬁnansową oraz wysokimi kapitałami

burzeń może wynikać przede wszystkim ze zmia-

w stosunku do wymogów regulacyjnych.

ny preferencji klientów funduszy inwestycyjnych
lub zmian alokacji aktywów przez OFE lub zakłady

Poziom koncentracji jest zróżnicowany w poszcze-

ubezpieczeń. Zmiany te byłyby jednak stopniowe.

gólnych sektorach NIF. W sektorze ubezpieczenio-

W sytuacji wystąpienia zaburzeń na rynkach ﬁnan-

wym koncentracja jest relatywnie wysoka. Doświad-

sowych niektóre kategorie NIF mogą być zmuszone

czenia międzynarodowe wskazują jednak, że zakła-

do spieniężania aktywów w odpowiedzi na wycofy-

dy ubezpieczeń są w stanie przejąć portfel ubez-

wanie środków przez klientów i związane z tym ryzy-

pieczeniowy nawet dużej ﬁrmy bez utraty ciągło-

ko płynności. Ryzyko to nie dotyczy OFE ze względu

ści świadczenia usług, przy zachowaniu ich dotych-

na brak możliwości wcześniejszego wycofania środ-

czasowych warunków. Dotyczy to szczególnie ta-

ków. W przypadku funduszy inwestycyjnych stop-

kiej sytuacji jak na rynku polskim, gdzie dominu-

niowo rosnący od 2013 r. udział mało płynnych ak-

jącą rolę odgrywają ubezpieczenia krótkotermino-

tywów w portfelach FI zwiększa ryzyko płynności,

we lub ubezpieczenia z UFK, a większość zakła-

choć nadal pozostaje ono ograniczone. W szcze-

dów oferuje podobny portfel usług. Niewielka licz-

gólności w polskim systemie ﬁnansowym nie funk-

ba ubezpieczycieli oferuje usługi specjalistyczne, ale

cjonują fundusze rynku pieniężnego o stałej war-

ich udział w rynku jest mały, a w wypadku proble-

tości netto aktywów (CNAV), które są szczególnie

mów mogą oni być zastąpieni w świadczeniu tych

narażone na ryzyko płynności ze względu na to,

usług przez podmioty zagraniczne. W sektorze fun-

że ich produkty mają substytucyjny charakter w sto-

duszy emerytalnych koncentracja jest również wyso-

sunku do depozytów bankowych. Działalność zakła-

ka, jednak rozdzielenie ﬁrm zarządzających od za-

dów ubezpieczeń w niewielkim stopniu jest nara-

rządzanych funduszy redukuje związane z tym sta-

żona na ryzyko płynności, ze względu na odwróco-

nem rzeczy ryzyko. Sektor funduszy inwestycyjnych

ny cykl produkcyjny. Wyjątkiem są ubezpieczenia

cechuje się niską koncentracją.

z UFK, gdzie jednak ryzyko płynności jest mniejsze

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe mają stosunko-

niż w przypadku funduszy inwestycyjnych ze wzglę-

wo mały – w porównaniu z bankami – wpływ na cykl

du na większe bariery wyjścia z inwestycji w przy-

ﬁnansowy, ze względu na mały rozmiar rynku nie-

padku ubezpieczeń z UFK.

skarbowych papierów dłużnych w Polsce oraz małą
skalę inwestycji na rynku nieruchomości.

Potencjalnym źródłem ryzyka mogą być powiązania ﬁnansowe NIF z bankami oraz wewnątrzsekto-

Sektor NIF jest istotnym inwestorem na niektórych

rowe powiązania kapitałowe, kredytowe oraz ﬁnan-

rynkach ﬁnansowych, w szczególności rynku krajo-

sowania. Powiązania międzysektorowe wynikające

wych skarbowych papierów wartościowych i krajo-

z działalności NIF są w Polsce niewielkie i obecnie

wym rynku akcji. Zachowania inwestycyjne sekto-

nie generują istotnego ryzyka. Powiązania właści-
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cielskie banków i zakładów ubezpieczeń mają ogra-

towych zmniejsza wysokość marży odsetkowej net-

niczoną skalę. Większe znaczenie mają bezpośred-

to, stanowiącej główne źródło wyniku z działalności

nie powiązania właścicielskie niekredytowych insty-

bankowej sektora bankowego w Polsce. Po drugie,

tucji ﬁnansowych z innymi segmentami tego sektora

banki stoją przed koniecznością spełnienia wielu no-

oraz z domami maklerskimi. Wpływ wyników ﬁnan-

wych wymogów regulacyjnych. W dłuższym termi-

sowych jednostek zależnych na sytuację ﬁnansową

nie przyczynią się one do wzmocnienia stabilności

podmiotów dominujących był umiarkowany.

systemu ﬁnansowego w Polsce. W krótkim terminie

Można zidentyﬁkować szereg czynników i scenariuszy mogących kreować ryzyko dla stabilności polskiego systemu ﬁnansowego.

część z tych rozwiązań prowadzi jednak do wzrostu
kosztów ponoszonych przez banki i spadku ich zyskowności. Zmiany te następują w sytuacji konieczności ﬁnansowania restrukturyzacji i wypłat środ-

Istotnym źródłem ryzyka, mającego potencjalnie po-

ków gwarantowanych z niektórych instytucji kredy-

ważny negatywny wpływ na stabilność systemu ﬁ-

towych. W takich warunkach nakładanie kolejnych

nansowego mogą być wprowadzane lub proponowa-

obciążeń na banki może uniemożliwić im zwiększa-

ne zmiany regulacyjne. Szczególnie niepokojące są

nie bazy kapitałowej niezbędnej do prowadzenia ak-

inicjatywy mające na celu zmianę warunków istnie-

cji kredytowej. Głównym źródłem pozyskiwania ka-

jącego portfela walutowych kredytów hipotecznych

pitału przez krajowe banki jest bowiem zatrzymywa-

w sytuacji, gdyby koszt tej zmiany obciążył głów-

nie wypracowywanych zysków.

nie banki. Koszty te mogłyby dodatkowo wzrosnąć
ze względu na możliwość deprecjacji złotego w wy-

Polski sektor bankowy, mimo niższej zyskowności

niku transakcji zawieranych przez banki w celu za-

i odporności, funkcjonuje stabilnie, zapewniając ﬁ-

mknięcia otwartych pozycji walutowych powstałych

nansowanie gospodarki. Wprowadzenie rozwiązań

w następstwie przewalutowania kredytów. Wpro-

ustawowych, które prowadziłyby do silnego obniże-

wadzenie proponowanych rozwiązań miałoby rów-

nia odporności banków, takich jak propozycja doty-

nież negatywny wpływ na sytuację sektora ﬁnansów

cząca restrukturyzacji kredytów walutowych w pro-

publicznych poprzez ograniczenie wpływów do bu-

ponowanym obecnie kształcie, może zagrozić stabil-

dżetu z tytułu dywidend związanych z posiadany-

ności systemu bankowego. NBP podkreśla koniecz-

mi udziałami w bankach, jak też z tytułu podatku

ność uwzględnienia tego ważnego aspektu w pra-

CIT. Istniałoby również znaczne ryzyko zgłoszenia

cach nad tą propozycją. Ewentualne działania ma-

roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa

jące na celu redukcję portfela kredytów waluto-

przez inwestorów. Pogorszenie odporności systemu

wych powinny spełniać zasady zaproponowane w

bankowego prowadziłoby z kolei do rewizji ocen ra-

poprzednim Raporcie.

tingowych Polski, spadku zaufania inwestorów do
Polski, co w konsekwencji doprowadziłby do wzrostu kosztu obsługi długu publicznego.

Czynniki ryzyka o charakterze cyklicznym dotyczą
przede wszystkim rozwoju sytuacji w otoczeniu gospodarki polskiej, przede wszystkim krajach, będą-

Propozycje legislacyjne powinny uwzględniać wa-

cych głównymi partnerami handlowymi Polski. Re-

runki, w jakich funkcjonuje polski system ﬁnanso-

alizacja negatywnego scenariusza w streﬁe euro, po-

wy. Po pierwsze, środowisko niskich stóp procen-

łączone z korektą cen aktywów i silnym wzrostem

towych wywiera negatywną presję na zyskowność

awersji do ryzyka na rynkach wschodzących, jest

działalności bankowej. Niski poziom stóp procen-

oprócz scenariusza poważnego konﬂiktu geopoli-
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tycznego istotnym zagrożeniem dla stabilności kra-

zwaniem o charakterze strukturalnym jest koniecz-

jowego systemu ﬁnansowego. Czynnikiem, który zy-

ność zmian w modelu bankowości spółdzielczej.

skał na znaczeniu w stosunku do poprzedniej edycji

Skala zagrożeń związanych z portfelem kredytów

raportu jest sytuacja w gospodarkach wschodzących,

walutowych stopniowo obniża się wraz ze spadkiem

w tym przede wszystkim w Chinach. Dalsze obniże-

wartości tego portfela, a jakość portfela pozostaje

nie tempa wzrostu w tych gospodarkach może do-

dobra. Wyniki testów warunków skrajnych prowa-

prowadzić do wzrostu awersji do ryzyka na global-

dzonych przez NBP wskazują, że deprecjacja złotego

nych rynkach ﬁnansowych. Kolejnym zagrożeniem

w relacji do franka szwajcarskiego nawet o znacznej

o charakterze cyklicznym jest szybsze niż oczekiwa-

skali nie powinna zagrozić bezpieczeństwu funkcjo-

ne zacieśnienie polityki pieniężnej przez najważniej-

nowania sektora bankowego. W tych warunkach, po-

sze banki centralne.

dejmowanie jakichkolwiek działań mających na ce-

Utrzymanie obecnego poziomu historycznie niskich
stóp procentowych nie powinno generować istotnego ryzyka dla stabilności banków komercyjnych, pomimo presji na spadek ich wyników ﬁnansowych.
Potencjalne skutki istotnego wzrostu stóp procentowych, po dłuższym okresie utrzymywania się na niskim poziomie, mogą stanowić pewne wyzwanie,

lu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z portfelem kredytów walutowych z bilansów banków powinno być poprzedzona wnikliwą
analizą korzyści i kosztów takich działań, zarówno
w krótkim jak i długim okresie. Istotnym wyzwaniem w krótkim i średnim okresie jest restrukturyzacja sektora skok.

choć w ocenie NBP – biorąc pod uwagę umiarko-

W analizowanym okresie wzmocnione zostały insty-

wane tempo wzrostu kredytu oraz umiarkowany po-

tucjonalne ramy polityki gospodarczej w obszarze

ziom zadłużenia sektora ﬁnansów publicznych – nie

stabilności systemu ﬁnansowego. 1 listopada 2015 r.

stworzą poważniejszego zagrożenia dla stabilności

weszła w życie ustawa o nadzorze makroostrożno-

sektora.

ściowym nad systemem ﬁnansowym i zarządzaniu
kryzysowym w systemie ﬁnansowym na mocy któ-

Urzeczywistnienie opisanych powyżej cyklicznych

rej Komitet Stabilności Finansowej pełni funkcję

czynników ryzyka może stanowić istotne wyzwa-

organu nadzoru makroostrożnościowego w Polsce.

nie dla części instytucji ﬁnansowych. Istniejąca nie-

Do zadań Komitetu Stabilności Finansowej w zakre-

pewność co do rozwoju sytuacji na świecie oraz co

sie nadzoru makroostrożnościowego należy identy-

do skutków krajowej polityki gospodarczej w sto-

ﬁkowanie, ocena i monitorowanie ryzyka systemo-

sunku do instytucji ﬁnansowych sugeruje jednak ko-

wego powstającego w systemie ﬁnansowym lub jego

nieczność utrzymania wysokiej odporności.

otoczeniu. Ważną funkcją KSF jest także inicjowa-

Do źródeł ryzyka o charakterze strukturalnym moż-

nie działań mających na celu ograniczanie pojawia-

na zaliczyć: ryzyko związane z portfelem kredy-

jących się zagrożeń dla stabilności ﬁnansowej.

tów walutowych oraz, w dłuższym okresie, tenden-

Narodowy Bank Polski przedstawia szereg rekomen-

cje do zwiększania koncentracji rynku, które mogą

dacji mających na celu utrzymanie stabilności pol-

skutkować tworzeniem instytucji zbyt dużych aby

skiego systemu ﬁnansowego. Rekomendacje te zo-

pozwolić na ich upadłość. Wprowadzony podatek

stały omówione w ostatnim rozdziale. Dotyczą one:

od aktywów instytucji ﬁnansowych może sprzyjać
wzrostowi koncentracji rynku, ze względu na wyższą

unikania działań stanowiących zagrożenie dla

zyskowność dużych instytucji. Długookresowym wy-

stabilnego funkcjonowania systemu ﬁnanso-
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wego, szczególnie w zakresie rozwiązań doty-

prowadzenia przez banki polityki kredytowej

czących portfela walutowych kredytów miesz-

zapewniającej posiadanie wystarczających bu-

kaniowych,

forów dochodowych przez kredytobiorców za-

monitorowania wpływu wprowadzonych obciążeń podatkowych dla instytucji ﬁnansowych na funkcjonowanie systemu ﬁnansowe-

ciągających długoterminowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu, na wypadek wzrostu
stóp procentowych,

go i przeciwdziałania niepożądanym skutkom

szczególnie ostrożnej polityki kredytowej ban-

ubocznym,

ków w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych,

kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK,
zachowania przez TFI szczególnej dbałości o
ściślejszej integracji sektora bankowości spół-

odpowiednią płynność aktywów funduszy in-

dzielczej i pełnego wdrożenia systemów ochro-

westycyjnych otwartych.

ny instytucjonalnej,
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Rozdział 1.

Uwarunkowania działania instytucji
ﬁnansowych
1.1. Sytuacja makroekonomiczna
Od ostatniej edycji Raportu gospodarka światowa

na i eksport, do czego nadal przyczyniały się niskie

rozwijała się w umiarkowanym tempie. Utrzymy-

ceny ropy naowej, działania EBC oraz związana

wało się znaczne zróżnicowanie sytuacji w poszcze-

z tym deprecjacja euro. Wzrost gospodarczy w Niem-

gólnych regionach. Wzrost gospodarczy w Stanach

czech nieco spowolnił (0,3% kw./kw. w III kw. 2015 r.

Zjednoczonych umocnił się, co było skutkiem wzro-

wobec 0,4% w poprzednim kwartale), co wynikało

stu popytu konsumpcyjnego, któremu towarzyszy-

z osłabienia eksportu, przy utrzymującej się solidnej

ło pewne ożywienie inwestycji prywatnych. Umiar-

dynamice popytu konsumpcyjnego. Spośród innych

kowane tempo wzrostu utrzymywało się w streﬁe

dużych gospodarek strefy euro, utrwaliły się umiar-

euro, przy zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych

kowane tendencje wzrostowe we Francji i Włoszech,

krajach. W głównych gospodarkach wschodzących

zaś Hiszpania utrzymała dobrą dynamikę PKB.

utrzymywały się ważne dla stanu globalnej koniunktury procesy stopniowego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach oraz przedłużająca się recesja w Brazylii i Rosji.
Wzrost PKB w streﬁe euro nieznacznie spowolnił
(0,3% kw./kw. w III kw. 2015 r. wobec 0,4% w II kw.
i 0,5% kw./kw. w I kw. 2015 r.), choć w stopniu

W Europie Środkowo-Wschodniej utrwaliło się ożywienie, zwłaszcza w krajach, w których nie występują istotne nierównowagi makroekonomiczne, jak Polska, Czechy i Słowacja. Wzrost gospodarczy był napędzany przede wszystkim przez popyt
konsumpcyjny i inwestycje publiczne, z rosnącą rolą
inwestycji prywatnych.

zróżnicowanym w poszczególnych krajach. Podob-

Według najnowszych prognoz (w tym Komisji Eu-

nie jak w poprzednich kwartałach, głównym czynni-

ropejskiej i OECD), wzrost gospodarczy w krajach

kiem wzrostu pozostawała konsumpcja indywidual-

rozwiniętych ulegnie w 2016 roku stopniowemu

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Luty 2016
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wzmocnieniu. Jednak zarówno w odnotowujących

Nadal utrzymywała się deﬂacja, przy czym w ko-

solidną dynamikę wzrostu Stanach Zjednoczonych,

lejnych kwartałach spadek wskaźnika CPI systema-

jak i w charakteryzujących się słabszym tempem

tycznie wyhamowywał (- 0,7% w III kw., wobec -

ożywienia krajach strefy euro, wzrost będzie się

0,9% w II kw i - 1,5% w I kwartale 2015 r.). Przyczy-

opierał przede wszystkim na popycie konsumpcyj-

ny deﬂacji nie zmieniły się – spadły ceny surowców

nym. Słabość inwestycji w niektórych krajach strefy

oraz żywności na rynkach światowych oraz przedłu-

euro, u której źródeł tkwi między innymi utrzymują-

żała się niska, zbliżona do zera dynamika cen w oto-

ce się wysokie zadłużenie przedsiębiorstw, rodzi wąt-

czeniu Polski. Utrzymywała się również niska (0,3%

pliwości, co do trwałości ożywienia oraz negatywnie

w II i III kwartale 2015 r.) inﬂacja bazowa, co moż-

oddziałuje na stopę przyszłego wzrostu potencjalne-

na interpretować jako brak presji popytowej. W go-

go w tych krajach. Spodziewane jest dalsze spowol-

spodarce nadal nie obserwowano przejawów presji

nienie dynamiki PKB w Chinach, wraz z postępują-

kosztowej, o czym mogą świadczyć ujemne odczy-

cą zmianą struktury wzrostu gospodarczego (w kie-

ty wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu (-

runku wzrostu udziału konsumpcji), utrzymywanie

2,4% w III kw. , wobec - 2,1% w II kw. ). Historycznie

się recesji w Brazylii oraz powolny powrót do dodat-

niskie (bliskie zeru) oczekiwania inﬂacyjne przedsię-

nich stóp wzrostu w Rosji. Silny wzrost gospodarczy

biorstw i konsumentów nie uległy istotnemu pod-

utrzyma się w Indiach.

wyższeniu.

Polska gospodarka utrzymała solidne, zbliżone

Utrzymujące się ożywienie gospodarcze sprzyjało

do potencjalnego, tempo wzrostu gospodarczego.

kontynuacji pozytywnych tendencji na rynku pra-

W III kwartale PKB zwiększył o 0,9% sa w uję-

cy, jednak w kolejnych kwartałach skala poprawy

ciu kwartalnym (w porównaniu z 0,8% w poprzed-

zmniejszała się. Według danych BAEL, wzrost za-

nim kwartale), co oznaczało przyspieszenie dynami-

trudnienia w II kw. 2015 r. wyraźnie wyhamował

ki rocznej do 3,7% sa, wobec 3,5% sa w poprzednim

(dynamika roczna spadła do 1,2% r/r wobec 1,7% r/r

kwartale. Wzrost ma nadal charakter zrównoważo-

w I kw. 2015 r.), a poziom zatrudnienia obniżył się

ny, z dodatnim wkładem zarówno popytu krajowe-

względem poprzedniego kwartału. Dane BAEL za

go, jak i eksportu netto. W popycie krajowym domi-

III kwartał 2015 r. wskazują na dalsze słabnięcie dy-

nuje rosnące w znacznym tempie spożycie, zarów-

namiki liczby pracujących (1,1% r/r), przy rosnącej

no indywidualne (3,1% sa wobec 3,3% sa w II kw.),

stopie aktywności zawodowej. W sektorze przedsię-

wspierane rosnącym zatrudnieniem i zwiększający-

biorstw, wzrost zatrudnienia utrzymał się na pozio-

mi się wynagrodzeniami, jak i publiczne (2,9% sa wo-

mie zbliżonym do obserwowanego w poprzednich

bec 3,0% sa w II kw.). Zwraca uwagę malejące tem-

kwartałach (1,1% r/r wobec 1,0% r/r z II kw. 2015 r.).

po wzrostu nakładów inwestycyjnych, które wynio-

Stopa bezrobocia wg BAEL kontynuowała obserwo-

sło 5,4% sa w III kw., wobec 6,3% sa w II kw. i 8,2% sa

waną od kilku kwartałów tendencję spadkową. Sto-

w I kwartale 2015 r. Wobec utrzymywania się wyso-

pa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 10,1%

kiej dynamiki inwestycji realizowanych przez przed-

sa w październiku, wobec 10,6% sa w czerwcu 2015 r.

siębiorstwa objęte sprawozdawczością F-01 (głównie

Jednocześnie liczba ofert w urzędach pracy osiągnę-

średnie i duże), która wyniosła 112,3% (w cenach

ła w III kw. najwyższą w historii wartość.

stałych), słabsze dane o inwestycjach mogą wskazywać na mniejszą aktywność inwestycyjną sektora pu-

Tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych w go-

blicznego.

spodarce narodowej utrzymuje się na stabilnym
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poziomie. W III kw. 2015 r. wyniosło 3,0% r/r, co

wyżej długookresowej średniej3 . W II kw. 2015 r. za-

oznacza nieznaczne osłabienie dynamiki w stosun-

równo nominalna, jak i realna dynamika przycho-

ku do II kw. br (3,1% r/r). Po kilku kwartałach sta-

dów ze sprzedaży pozostawała dodania, ale niższa

bilnego wzrostu, wyraźnie szybciej rosły wynagro-

niż w I kw. W rezultacie, w II kw. spadła dynami-

dzenia w sektorze przedsiębiorstw (3,6% r/r). Zgod-

ka wyniku na sprzedaży (z 13,8% w I kw. do 8,1%

nie z ostatnią projekcją makroekonomiczną NBP,

w II kw.). Odsetek ﬁrm rentownych kolejny kwartał

tendencja wzrostu wynagrodzeń utrzyma się, jednak

z rzędu utrzymywał się na bardzo wysokim pozio-

wzrost zatrudnienia może zostać ograniczony.

mie - w II kw. wynosił on ok. 77% (sa). Wskaźniki

Zadłużenie gospodarstw domowych w relacji

rentowności ROE i ROA były wyższe niż w poprzed-

do dochodów do dyspozycji i PKB nie zmieniło się

nim kwartale i utrzymywały się na historycznie do-

istotnie i pozostało umiarkowane. Stopa oszczędza-

brych poziomach. Skorygowane sezonowo wskaźni-

nia w II kw. 2015 r. po korekcie sezonowej wyniosła

ki rentowności obrotu brutto i netto w II kw. ob-

3,4% i nie zmieniała się. Kontynuowany był wzrost

niżyły się nieznacznie w stosunku do poprzednie-

oszczędności dobrowolnych, które w II kw. 2015 r.

go kwartału, ale, podobnie jak wskaźnik rentowno-

osiągnęły historycznie wysoki poziom, stanowiąc

ści sprzedaży, pozostały powyżej swoich wartości

ok. 90% wszystkich oszczędności gospodarstw do-

sprzed roku. Dynamika inwestycji w sektorze przed-

mowych. Można jednak oczekiwać odwrócenia tej

siębiorstw w II kw. 2015 r. uległa osłabieniu i wyno-

tendencji w przyszłości, głównie w efekcie utrzymy-

siła 7,7% r/r (ceny stałe) wobec 15,1% kwartał wcze-

wania się niskich stóp procentowych. Bilans sektora

śniej. W III kw. przedsiębiorcy oczekiwali4 przyspie-

gospodarstw domowych nadal charakteryzował się

szenia aktywności inwestycyjnej, ale już oczekiwa-

nadwyżką aktywów nad zobowiązaniami, jednak

nia na IV kw. świadczą o jej wyhamowaniu. Popyt

zaobserwowano niższą dynamikę tych pierwszych

inwestycyjny pozostaje jednak na relatywnie wyso-

(5,6% r/r) w porównaniu do tych drugich (7,5% r/r).

kim poziomie5 .

Szczególnie szybko rosły aktywa płynne o niskim
stopniu ryzyka (gotówka i depozyty krótkotermi-

Przedsiębiorstwa nieﬁnansowe cechowała wysoka

nowe), zaś nowe zobowiązania dotyczyły przede

płynność i zdolność do obsługi zadłużenia. Wszyst-

wszystkim kredytów długoterminowych.

kie wskaźniki płynności nadal znajdowały się na po-

Kondycja sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych

ziomach bliskich swoim historycznym maksimum.

w II kw. 2015 r. była dobra i stabilna, podobnie jak

W III kw. brak problemów z płynnością zadeklaro-

w poprzedniej edycji Raportu. W III kw. przedsię-

wało niemal 78% ankietowanych przedsiębiorstw -

biorcy oceniali ją wprawdzie nieco gorzej niż kwar-

najwięcej od 2005 r.6 Całkowite zadłużenie sektora

tał wcześniej, nadal jednak wskaźnik bieżącej oceny

przedsiębiorstw7 w relacji do PKB było stabilne i po-

sytuacji ekonomicznej pozostawał na poziomie po-

zostawało na relatywnie niskim poziomie (ok. 46%).

3 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2015 r. oraz prognoz

na IV kw. 2015 r.”, NBP, Nr 04/15 (październik 2015 r.).
„Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2015 r. oraz prognoz
na III kw. 2015 r.”, NBP, Nr 03/15 (czerwiec 2015 r.).
5 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2015 r. oraz prognoz
na IV kw. 2015 r.”, NBP, Nr 04/15 (październik 2015 r.).
6 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2015 r. oraz prognoz
na IV kw. 2015 r.”, NBP, Nr 04/15 (październik 2015 r.).
7 Zadłużenie sektora przedsiębiorstw deﬁniowane jest tutaj jako suma zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz dłużnych papierów
wartościowych (nie obejmuje kredytów i pożyczek handlowych, akcji i udziałów oraz pozostałych kwot do zapłacenia).
4 Zob.
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Zadłużenie zagraniczne8 stanowiło stosunkowo wy-

wany jest również w branżach istotnych dla ryzy-

soki udział całkowitego zadłużenia tego sektora - od

ka kredytowego banków10 . Wyniki prognoz przed-

kilku lat wynosi ok. 19% PKB. W II kw. 2015 r. wskaź-

stawionych w Raporcie z lipca 2015 r. wskazywały,

niki zdolności do obsługi zadłużenia i samodzielno-

że w perspektywie 2015 r. w branżach tych nie nale-

ści ﬁnansowej uległy poprawie w stosunku do pozio-

ży oczekiwać pogorszenia zdolności do obsługi za-

mów odnotowanych w I kw. W III kw. odsetek przed-

dłużenia. W pierwszych trzech kwartałach 2015 r.

siębiorstw deklarujących brak problemów z obsługą

odnotowano w nich11 zbliżoną liczbę upadłości, co

zadłużenia kredytowego wzrósł do prawie 95%9 .

w podobnym okresie ubiegłego roku, co jest zbieżne
z tymi oczekiwaniami.

Wykres 1.1. Liczba upadłości przedsiębiorstw nieﬁnanso-

wych w pierwszych trzech kwartałach lat 2006-2015
700

Sytuacja sektora ﬁnansów publicznych pozostaje stabilna. Deﬁcyt sektora ﬁnansów publicznych
w 2015 r. prawdopodobnie ukształtował się na po-

600

ziomie zbliżonym do 3% PKB. W kierunku popra500

wy salda sektora w porównaniu z 2014 r. oddziaływała m.in. dobra sytuacja w sferze realnej gospo-

400

darki, zmiany w systemie emerytalnym, utrzymywa-

300

nie dyscypliny wydatkowej oraz wygaśnięcie czyn200

ników jednorazowych. Z kolei, utrzymująca się od
II poł. 2014 r. deﬂacja oraz problemy ze ściągal-

100

nością podatku VAT, przyczyniały się do zmniej2015
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szenia dochodów podatkowych. Zgodnie z aktualizacją „Strategii zarządzania długiem sektora ﬁnan-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Coface Poland.

sów publicznych w latach 2016–2019”, opublikowa-

W całym sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się

ną w grudniu 2015 r., wielkość długu sektora ﬁnan-

zagrożenie upadłością. Dane za pierwsze trzy kwar-

sów publicznych (ESA2010) na koniec 2015 r. wynie-

tały 2015 r. wskazują na spadek liczby upadłości

sie 51,7% PKB wobec 50,4% PKB w 2014 r. Z przyję-

w tym sektorze o 8,6% w porównaniu z analo-

tego przez rząd projektu Ustawy budżetowej na rok

gicznym okresem 2014 r. (zob. wykres 1.1). Kie-

2016 wynika, że w 2016 r. relacja deﬁcytu sekto-

runek zmian liczby upadłości przedsiębiorstw jest

ra instytucji rządowych i samorządowych do PKB

zbieżny z kierunkiem zmian wskaźnika zagrożenia

ukształtuje się na poziomie około 2,8% PKB. W istot-

niewypłacalnością w tym sektorze prognozowanym

nej mierze wpłynie na to jednak sprzyjający czyn-

na 2015 r. i prezentowanym w poprzedniej edycji Ra-

nik jednorazowy w postaci wpływów ze sprzedaży

portu.

częstotliwości telekomunikacyjnych. Oznacza to, że

Brak znaczącego zagrożenia upadłością obserwo-

choć przedstawiony projekt budżetu nie prowadzi

8W

skład zadłużenia zagranicznego sektora przedsiębiorstw wchodzą te same instrumenty ﬁnansowe, co w przypadku całkowitego zadłużenia.
9 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2015 r. oraz prognoz
na IV kw. 2015 r.”, NBP, Nr 04/15 (październik 2015 r.).
10 Za branże istotne z punktu widzenia ryzyka kredytowego banków uznaje się te, których udział w kredycie całego sektora jest najwyższy, oraz które jednocześnie charakteryzuje silna koncentracja kredytu w kilku przedsiębiorstwach.
11 W pierwszym półroczu 2015 r. zidentyﬁkowano dwa działy istotne z punktu widzenia ryzyka kredytowego banków: wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę oraz telekomunikacja z usługami pocztowymi.
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do wzrostu nierównowagi ﬁnansów publicznych w

micznej w Polsce są ulokowane w otoczeniu pol-

2016 r., to przewidziane w nim zmiany w polityce

skiej gospodarki. Oczekiwana poprawa koniunk-

ﬁskalnej utrudnią utrzymanie deﬁcytu na bezpiecz-

tury u głównych partnerów handlowych Polski,

nym poziomie w 2017 r., chyba że pojawią się nowe,

a zwłaszcza w streﬁe euro będzie następować wol-

stabilne źródła dochodów budżetowych.

no. Ryzykiem jest silniejsze od obecnie przewidy-

Saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego odnotowało w III kwartale 2015 r. deﬁcyt w wysokości 10,6 mld PLN (dane wstępne), po dwóch kolejnych kwartałach nadwyżki. Jedną z przyczyn było
zmniejszenie dodatniego salda w polskim handlu zagranicznym, w tym pojawienie się ujemnego salda
w handlu towarami. Zadłużenie zagraniczne brutto
Polski wzrosło w III kwartale 2015 r. o 5,6% r/r, osiągając 1296,1 mld PLN. Wzrosły głównie zagraniczne
zobowiązania sektora bankowego oraz – w mniejszej skali – sektora rządowego. Do wzrostu warto-

wanego spowolnienie gospodarki chińskiej, co może
przez kanał handlowy osłabić koniunkturę w Niemczech, a pośrednio dotknąć też sektor eksportowy
polskiej gospodarki. W kierunku przeciwnym może oddziaływać oczekiwane rozszerzenie przez EBC
skali programu skupu na rynku wtórnym obligacji rządowych, co powinno sprzyjać polepszeniu koniunktury, poprzez poprawę płynności sektora bankowego i pobudzenie akcji kredytowej oraz poprzez
wzrost eksportu, w wyniku spodziewanej deprecjacji
euro.

ści zadłużenia wyrażonej w złotych przyczyniły się

Czynnikiem ryzyka w gospodarce krajowej pozo-

także różnice kursowe. Zadłużenie zagraniczne po-

staje realizacja niektórych obietnic wyborczych,

zostawało w stabilnej relacji do PKB (ok. 73%), po

gdyby skutkowało to istotnym osłabieniem dys-

wzroście o 2 punkty procentowe w ujęciu rocznym.

cypliny ﬁnansów publicznych. Zrównoważony od
wielu kwartałów charakter polskiej gospodarki

Nadal utrzymują się dobre perspektywy dla wzro-

oraz stabilność krajowego systemu ﬁnansowego sta-

stu gospodarczego w Polsce. Zgodnie ze ścieżką

nowią o odporności polskiej gospodarki na szo-

centralną projekcji NBP przedstawionej w listopa-

ki, a przez to istotnie zwiększają prawdopodobień-

dowym „Raporcie o inﬂacji”, gospodarka rozwijać

stwo realizacji scenariusza kontynuacji ożywienia

się będzie w latach 2015-2017 w tempie zbliżonym

gospodarczego, wynikającego z listopadowej projek-

do obserwowanego w ostatnich kwartałach (średnio

cji NBP.

ok. 3,4%). Wzrost napędzał będzie popyt wewnętrzny, w postaci zarówno rosnących wydatków konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych. Podobne przewidywania dla Polski przedstawiają jesienne prognozy Komisji Europejskiej oraz Organizacji Współpracy

1.2. Sytuacja na rynkach
ﬁnansowych

Gospodarczej i Rozwoju. Spodziewane jest utrzymanie zrównoważonego charakteru wzrostu, na co będą się składać, między innymi, domykająca się luka
popytowa, dalszy spadek stopy bezrobocia oraz ograniczony deﬁcyt ﬁnansów publicznych. Stopniowo
pogłębiał się będzie deﬁcyt obrotów bieżących, zachowując bezpieczną strukturę ﬁnansowania.
Główne ryzyka dla rozwoju sytuacji makroekono-

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Luty 2016

1.2.1. Otoczenie międzynarodowe
W analizowanym okresie kontynuowany był
wzrost zmienności na globalnych rynkach ﬁnansowych (zob. wykres 1.2). Obserwowano silny spadek
cen akcji na giełdach papierów wartościowych, a także spadek cen surowców i deprecjację walut krajów
będących ich eksporterami. Największy wpływ na te
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tendencje miały spowolnienie gospodarcze w kra12

jach rozwijających się , załamanie cen na chińskim

jających się, co mogłoby spowodować pogłębienie
spadku dynamiki PKB tych gospodarek.

rynku akcji, dewaluacja chińskiego juana do dolara
amerykańskiego oraz asymetryczne działania naj-

Wykres 1.3. Wybrane indeksy rynków akcji
WIG20
S&P500
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ważniejszych banków centralnych.
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Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 maja 2015 r.
Źródło: Thomson Reuters.

Załamanie cen na chińskim rynku akcji przyczyniło się do wyraźnego spadku indeksów świato-

Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 maja 2015 r. Indeksy dotyczą odpowiednio: VXEEM oraz VIX – rynków akcji, JPM G7 oraz JPM EM – rynków walutowych, MOVE –
rynku obligacji.
Źródło: Bloomberg.

Zachowania globalnych inwestorów były determinowane przez obawy o sytuację gospodarczą w krajach rozwijających się. W ostatnich latach ekspansywna polityka pieniężna najważniejszych banków
centralnych wspierała zjawisko search for yield, co
skutkowało wzrostem zaangażowania globalnych inwestorów na rynkach gospodarek wschodzących.
Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tych krajów,
w dużej mierze ﬁnansowanego ze źródeł zagranicznych, przyczynił się do istotnego wzrostu wrażliwości lokalnych rynków ﬁnansowych na czynniki zewnętrzne13 . Zmiany w polityce pieniężnej najważniejszych banków centralnych mogą przełożyć się
na odpływ kapitału zagranicznego z krajów rozwi-

wych giełd w sierpniu 2015 r. Strukturalne uwarunkowania gospodarki i systemu ﬁnansowego Chin
wzmagały niepewność inwestorów co do tego, czy
ceny akcji chińskich spółek właściwie odzwierciedlają ich wartość fundamentalną. Nasilenie się tych
obaw w połowie czerwca spowodowało gwałtowny
spadek cen tych instrumentów. Działania podjęte
przez władze chińskie w celu zahamowania tej tendencji, tj. m.in. zawieszenie obrotu instrumentami
udziałowymi około połowy emitentów oraz wprowadzenie istotnych ograniczeń w sprzedaży akcji
przez określone grupy inwestorów, nie zapobiegły
dalszemu spadkowi cen akcji. W sierpniu 2015 r.
i styczniu 2016 r. ponownie odnotowano silny spadek indeksu Shanghai Composite, w ślad za czym
podążały indeksy na rynkach rozwiniętych, w tym
m.in. S&P500 i EUROSTOXX 50 (zob. wykres 1.3).

12 Na

początku IV kwartału MFW obniżył dla gospodarek wschodzących szacowane tempo wzrostu w 2015 r. z 4,2% do 4,0% oraz prognozowane tempo wzrostu w 2016 r. z 4,7% do 4,5% („World Economic Outlook”, MFW, październik 2015). Prognoza na 2016 r. została
zrewidowana w styczniu br. do 4,3% („World Economic Outlook. Update”, MFW, styczeń 2016).
13 „Global Financial Stability Report”, MFW, październik 2015.
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Na zachowania uczestników rynków ﬁnansowych

rozwijających się i spadku cen surowców na tempo

istotnie wpływała także niepewność co do momen-

wzrostu PKB i inﬂację w streﬁe euro. Wypowiedź

tu rozpoczęcia przez Fed cyklu podwyżek stóp pro-

Prezesa EBC po posiedzeniu Rady Prezesów w paź-

centowych. Podczas wrześniowego posiedzenia Fed

dzierniku, sygnalizująca gotowość do zwiększenia

zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych na nie-

skali lub przedłużenia terminu programu EAPP16 ,

zmienionym poziomie, co przyczyniło się do przej-

pogłębiła obserwowany od lipca 2015 r. spadek ren-

ściowego spadku zmienności cen na światowych ryn-

towności obligacji skarbowych krajów strefy euro

kach ﬁnansowych. Jedną z przesłanek tej decyzji by-

(zob. wykres 1.4). W przypadku niektórych z nich,

ła sytuacja w gospodarce globalnej oraz związane

np. Niemiec i Włoch, zbliżyła się ona do historycz-

z nią zaburzenia na tych rynkach, które mogłyby

nie niskich poziomów.

w najbliższej perspektywie negatywnie oddziaływać
na rosnącą aktywność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych14 . Obserwowana w październiku stabili-

Wykres 1.4. Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych

wybranych krajów
Polska (lewa oś)
Stany Zjednoczone (lewa oś)
Hiszpania (lewa oś)
Węgry (lewa oś)

zacja sytuacji na rynkach akcji i walut gospodarek
wschodzących, a także publikacja istotnie lepszych

Niemcy (lewa oś)
Włochy (lewa oś)
Portugalia (lewa oś)
Grecja (prawa oś)
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od prognoz danych z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, nasiliły oczekiwania inwestorów na rozpoczęcie przez Fed cyklu podwyżek stóp procento-

rąc pod uwagę oczekiwane zmiany sytuacji gospodarczej zacieśnianie polityki pieniężnej będzie stopniowe15 .
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2006 r. podwyżki stóp procentowych, o 25 pkt bazo-
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niami 16 grudnia Fed dokonał pierwszej od czerwca
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wych jeszcze w 2015 r. Zgodnie z tymi oczekiwa-

Uwaga: prezentowane dane dotyczą obligacji nominowanych
w walutach krajowych.
Źródło: Thomson Reuters.

Do obserwowanego latem przejściowego wzrostu
Dla europejskich rynków ﬁnansowych istotne znaczenie miały oczekiwania inwestorów na bardziej
ekspansywną politykę pieniężną EBC oraz przedłużenie terminu rozszerzonego programu skupu aktywów (EAPP). Nasilenie się oczekiwań na zwiększenie skali skupu aktywów w ramach EAPP wynikało przede wszystkim z obaw przed negatywnym
wpływem spowolnienia gospodarczego w krajach

ryzyka kredytowego krajów peryferyjnych strefy
euro przyczyniły się sytuacja polityczna w Grecji
oraz obawy inwestorów o wypłacalność tego kraju.
Ocena tego ryzyka poprawiła się po tym, jak 13 lipca 2015 r. Grecja zobowiązała się spełnić warunki
programu pomocowego stawiane przez KE i EBC
(zob. wykres 1.5).
Oczekiwania co do polityki pieniężnej EBC i Fed

14 Komunikat po posiedzeniu Fed z 17 września 2015 r., dostępny pod adresem: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/

20150917a.htm.
15 Komunikat po posiedzeniu Fed z 16 grudnia 2015 r., dostępny pod adresem: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/

20151216a.htm.
po posiedzeniu Rady Prezesów EBC z 22
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is151022.en.html

16 Komunikat
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października

2015

r.,

dostępny

pod

adresem:
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oddziaływały na zmiany kursu euro do dolara ame-

szy spadek stóp procentowych NBP. Wzmacniała

rykańskiego. Prawdopodobna dywergencja polity-

je rosnąca wśród uczestników rynku niepewność

ki pieniężnej EBC i Fed przełożyła się na przeło-

co do kontynuacji obecnej polityki pieniężnej NBP

mie października i listopada na istotną deprecja-

przez RPP nowej kadencji. Osłabienie złotego wzglę-

cję euro. Tendencja ta odwróciła się po tym, jak

dem euro w grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. wpłynę-

3 grudnia 2015 r. Rada Prezesów EBC, wbrew oczeki-

ło na zmniejszenie się oczekiwań uczestników ryn-

waniom inwestorów, nie zwiększyła skali miesięcz-

ku co do skali przyszłych obniżek stóp procento-

nych zakupów papierów wartościowych objętych

wych NBP. W połowie stycznia kwotowania trans-

EAPP. Podjęto decyzję o: obniżeniu stopy depozy-

akcji FRA wskazywały, że uczestnicy rynku przewi-

towej EBC o 10 pkt bazowych do -0,3%, przedłuże-

dują obniżkę stóp procentowych o 25 pkt bazowych

niu terminu wspomnianych zakupów co najmniej

w I połowie 2016 r.

do marca 2017 r., rozszerzeniu ich zakresu na obligacje komunalne oraz reinwestycji środków z tytu-

Wykres 1.5. Kwotowania CDS na pięcioletnie obligacje skar-

łu wykupu papierów wartościowych nabytych w ra-

bowe wybranych krajów

mach EAPP tak długo, jak będzie to konieczne. W rezultacie obserwowano wzrost rentowności obligacji
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6-2015

5-2015
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mie, a oczekiwania uczestników rynku co do kie-
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py procentowe NBP na historycznie niskim pozio-
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W analizowanym okresie RPP utrzymywała sto-

Uwaga: prezentowane dane dotyczą kontraktów CDS na obligacje nominowane w euro.
Źródło: Thomson Reuters.

widywanych danych makroekonomicznych dotyczą-

Krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie,

cych Polski oraz strefy euro, kwotowania transak-

przy dalszym stopniowym zmniejszeniu aktyw-

cji FRA odzwierciedlały oczekiwania na podwyżki

ności banków na rynku transakcji lokacyjnych.

stóp procentowych NBP (zob. wykres 1.6). Wyga-

Spread między stawką WIBOR 3M a kwotowania-

sły one jednak w lipcu 2015 r., m.in. po publika-

mi transakcji OIS 3M utrzymywał się w przedzia-

cji przez NBP projekcji inﬂacji, która przewidywała

le 15–35 pkt bazowych, co odzwierciedlało niskie

17

głębszą niż zakładano deﬂację w Polsce w 2015 r.

postrzegane ryzyko kredytowe banków krajowych.

Od lipca do listopada 2015 r., pod wpływem nieko-

Średnie dzienne obroty na tym rynku w II poło-

rzystnych tendencji w gospodarkach wschodzących

wie 2015 r. wyniosły 3,9 mld zł i były o około 4%

oraz zapowiedzi dalszego łagodzenia polityki pie-

niższe niż w I połowie roku. W strukturze termi-

niężnej przez EBC, nasilały się oczekiwania na dal-

nowej niezabezpieczonych lokat międzybankowych

17 „Raport
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o inﬂacji – lipiec 2015 r.”, NBP, Warszawa 2015 , s. 77.
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nadal wyraźnie dominowały transakcje O/N (około

deprecjację walut wielu gospodarek wschodzących

85% wartości transakcji). Nieznaczny spadek płyn-

i silny wzrost zmienności kursów tych walut, oddzia-

ności obserwowano także na międzybankowym ryn-

ływały w kierunku osłabienia złotego, ale zmiany

ku fx swap złotego i transakcji repo.

jego wartości były umiarkowane (zob. wykres 1.7).
Niewielka zmienność kursów złotego do euro i dola-

Wykres 1.6. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR

ra amerykańskiego, w porównaniu z kursami innych
walut krajów rozwijających się, wynikała przede

FRA 1x4

FRA 3x6

FRA 6x9

FRA 9x12

FRA 12x15

WIBOR 3M

wszystkim ze stabilnej sytuacji polskiej gospodarki –

2,2%

publikowane dane makroekonomiczne potwierdza2,0%

ły, że znajduje się ona w stanie równowagi.

1,8%

Wykres 1.7. Kursy złotego i jego zmienność
1,6%

4,6

Kurs EUR/PLN (lewa oś)
Kurs CHF/PLN (lewa oś)
Kurs USD/PLN (lewa oś)
Zmienność implikowana - opcje 1-miesięczne (prawa oś)
Zmienność implikowana - opcje 3-miesięczne (prawa oś)
18%

4,4

16%

4,2

14%

4,0

12%

3,8

10%

Banki krajowe mogły zabezpieczać otwarte wa-

3,6

8%

lutowe pozycje bilansowe na korzystnych warun-

3,4

6%

kach, wykorzystując transakcje swapowe. Niskie

3,2

4%

1,4%
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1,2%

EBC, przyczyniły się do tego, że w okresie od czerwca 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. marże w transakcjach EUR/PLN CIRS basis kwotowane do stawki referencyjnej EURIBOR były ujemne18 . Implikowane
oprocentowanie złotego w transakcjach fx swap było
zbliżone do stawek WIBOR.

1-2016

12-2015

11-2015

9-2015

10-2015

8-2015

7-2015

6-2015

5-2015

4-2015

wym, będące efektem łagodnej polityki pieniężnej

3-2015

koszty ﬁnansowania w euro na rynku międzybanko-

2-2015

1-2015

Źródło: Thomson Reuters.

Źródło: Thomson Reuters.

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. obserwowano istotne zmiany kursu złotego względem euro.
Wyraźny wzrost kursu EUR/PLN w I połowie grudnia wynikał ze splotu czynników lokalnych (przede
wszystkim niepewności inwestorów co do polityki
gospodarczej nowego rządu) i globalnych (umocnie-

1.2.3. Rynek walutowy
Od czerwca do listopada 2015 r. obserwowano stopniową, nieznaczną deprecjację złotego względem
euro przy malejącej zmienności kursu EUR/PLN.
Wspomniane czynniki globalne, które spowodowały

nia się euro na rynkach światowych po decyzji EBC
dotyczącej EAPP). Po przejściowym umocnieniu w II
połowie tego miesiąca złoty osłabiał się w styczniu
2016 r.
W reakcji na nieoczekiwane obniżenie 15 stycz-

18 Oznaczało to, że banki krajowe, które w tym okresie zawierałyby transakcje EUR/PLN CIRS basis w celu ograniczenia ryzyka rynkowe-

go wynikającego z niedopasowania struktury aktywów i pasywów bilansowych, otrzymywałyby od banków zagranicznych płatności
naliczane według stawki referencyjnej WIBOR i przekazywałyby płatności naliczane według stawki referencyjnej EURIBOR pomniejszonej o wartość bezwzględną wspomnianej marży, a w sytuacji gdyby stawka referencyjna dla stóp procentowych w euro była ujemna
banki krajowe otrzymywałyby płatności naliczane według tej stawki powiększonej o wartość bezwzględną marży.
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nia 2016 r. przez agencję ratingową S&P oceny

nikowy i były determinowane w głównej mie-

wiarygodności kredytowej Polski z poziomu A-

rze przez zmiany kursów, odpowiednio, EUR/USD

do BBB+ oraz zmianę perspektywy z pozytywnej

i EUR/CHF, a także przez wartość złotego wzglę-

na negatywną kurs EUR/PLN istotnie wzrósł i osią-

dem euro. Oczekiwana dywergencja w polityce pie-

gnął 4-letnie maksimum. Była to pierwsza w histo-

niężnej EBC i Fed, przyczyniająca się do deprecja-

rii Polski obniżka ratingu. Jako uzasadnienie decyzji

cji euro względem dolara amerykańskiego, przełoży-

podano przede wszystkim wprowadzone przez no-

ła się na istotny wzrost kursu USD/PLN, który osią-

wy rząd zmiany w ustawodawstwie krajowym, które

gnął najwyższy poziom od 2004 r. Kurs CHF/PLN

w ocenie agencji negatywnie wpływają na efektyw-

kształtował się głównie pod wpływem zmian kur-

ność i niezależność niektórych instytucji państwo-

su EUR/PLN. Przejściowy wzrost kursu CHF/PLN

wych. Tego samego dnia agencja Fitch potwierdzi-

na przełomie czerwca i lipca 2015 r. był związany ze

ła ocenę wiarygodności kredytowej Polski na pozio-

wzrostem obaw inwestorów o wypłacalność Grecji

mie A- (z perspektywą stabilną), natomiast agen-

i osłabieniem euro względem franka szwajcarskiego.

cja Moody’s nie opublikowała oﬁcjalnego stanowiska i utrzymała rating Polski na poziomie A2 (z
perspektywą stabilną). Ponadto 13 stycznia 2016 r.

1.2.4.

Rynek obligacji

MFW opublikował korzystne wyniki corocznego

Obserwowany do listopada 2015 r. wyraźny trend

przeglądu warunków dostępu Polski do elastycznej

spadkowy rentowności krajowych obligacji skar-

linii kredytowej (FCL), której wartość na wniosek

bowych wzdłuż całej krzywej dochodowości wy-

Ministra Finansów obniżono w 2016 r. z 21,4 mld

nikał przede wszystkim z oczekiwań odnośnie

USD do 17,9 mld USD.

do przyszłej polityki pieniężnej NBP i EBC. Na spa-

Wykres 1.8. Rentowność krajowych obligacji skarbowych

oraz spread pomiędzy rentownością obligacji skarbowych
Polski i Niemiec

3,5%

Rentowność obligacji 2-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 5-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 10-letnich (lewa oś)
Spread 10-letnich obligacji polskich do niemieckich (prawa oś)
325

3,0%

290

2,5%

255

2,0%

220

1,5%

185

1,0%

150

dek rentowności tych instrumentów w okresie od lipca do listopada (zob. wykres 1.8) istotnie oddziaływały nasilające się oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP. Dodatkowo zapowiedzi EBC dotyczące możliwego zwiększenia skali oraz przedłużenia terminu programu skupu aktywów sprzyjały popytowi na polskie obligacje wśród inwestorów zagra-

pkt bazowe

nicznych. Wspomniane tendencje dominowały nad
czynnikami, które skutkowały przejściowymi wzrostami rentowności (m.in. obawy o sytuację gospo-
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darczą w krajach rozwijających się, niepewność co
do polityki ﬁskalnej nowego rządu). Jednocześnie
zwiększona zmienność na globalnych rynkach ﬁnansowych wpływała na nieznaczny wzrost kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem kredytowym Polski

Uwaga: prezentowane dane dotyczą obligacji nominowanych
w walutach krajowych.
Źródło: Thomson Reuters.

(zob. wykres 1.5).

Kursy złotego względem dolara amerykańskie-

no istotne zmiany cen krajowych obligacji skarbo-

go i franka szwajcarskiego miały charakter wy-

wych. W I połowie grudnia nastąpił wyraźny spadek

28

W grudniu 2015 r. i styczniu 2016 r. obserwowa-
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cen tych instrumentów, a ich rentowności powróci-

obligacji krajów strefy euro o najwyższym ratingu.

ły do rocznych maksimów z końca czerwca 2015 r.

Wśród inwestorów zagranicznych istotnie zmniej-

Przyczyniały się do tego obawy, że mniej ekspan-

szył się udział funduszy inwestycyjnych i hedgingo-

sywna niż zakładali inwestorzy polityka pieniężna

wych, przy jednoczesnym wzroście udziału banków

EBC może, w kontekście oczekiwanej podwyżki stóp

centralnych i instytucji publicznych, postrzeganych

procentowych przez Fed, zmniejszyć atrakcyjność

jako inwestorzy długoterminowi (zob. wykres 1.10).

tych instrumentów dla inwestorów. Istotny wpływ
na wzrost rentowności obligacji skarbowych i wy-

Wykres 1.9. Zaangażowanie inwestorów na krajowym ryn-

stromienie się krzywej dochodowości miały czyn-

ku obligacji skarbowych
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Inwestorzy zagraniczni

Banki krajowe
Fundusze emerytalne
Inne podmioty krajowe
Udział nierez. (prawa oś)

niki lokalne, tj. niepewność uczestników rynku co
do wielkości deﬁcytu budżetowego, źródeł przycho-
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15 stycznia 2016 r. oceny wiarygodności kredytowej
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Polski i zmianę jej perspektywy przez agencję S&P.
W rezultacie spread między rentownością 10-letnich
obligacji skarbowych Polski i Niemiec wzrósł do ponad 270 pkt bazowych, czyli najwyższego poziomu
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Uwaga: dane odzwierciedlają stan rachunków papierów wartościowych w KDPW.
Źródło: Ministerstwo Finansów.

korzystnie na koszty zabezpieczania się przed ryzyna krajowym rynku obligacji skarbowych
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Rynek obligacji skarbowych w Polsce charakteryzował się zdywersyﬁkowaną strukturą inwestorów
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(zob. wykres 1.9). Sprzyjały temu dobra ocena sytu-
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Wykres 1.10. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych

12-2014

kiem kredytowym Polski, co zostało odzwierciedlo-

ry nadmiernego deﬁcytu, oraz atrakcyjna dochodo-

Źródło: Ministerstwo Finansów.

wość krajowych obligacji skarbowych względem ry-

Stopniowy spadek płynności krajowego rynku ob-

zyka kredytowego emitenta, jak również względem

ligacji skarbowych jest w dużym stopniu związany
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Wykres 1.11. Wskaźnik płynności Hui-Heubela dla krajowego rynku obligacji skarbowych o rezydualnym terminie zapa-

dalności 5 i 10 lat
5-letnie obligacje skarbowe

10-letnie obligacje skarbowe

Wskaźnik H-H (lewa o )
Obroty na rynku 5-letnich obligacji skarbowych (prawa o )
rednia ruchoma (21 dni)
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2 000
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2 500
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2 500

2-2013

0,10
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mld zł
3 000

11-2012

0,00

5-2012

mld zł
3 000

2-2012

0,00

Wskaźnik H-H (lewa o )
Obroty na rynku 10-letnich obligacji skarbowych (prawa o )
rednia ruchoma (21 dni)

Uwaga: wskaźnik płynności Hui-Heubela dla rynku obligacji skarbowych ilustruje zależność między zmianą ich ceny we wskazanym
okresie (różnicą między ceną maksymalną a minimalną z okresu 5 dni dla serii obligacji benchmarkowych określonych w serwisie
Thomson Reuters) a łączną wartością obrotów tymi instrumentami na rynku transakcji bezwarunkowych odniesioną do całkowitej wartości zadłużenia z tytułu obligacji pozostających w obrocie. Wyższa wartość wskaźnika oznacza mniejszą płynność rynku.
Źródło: opracowano na podstawie danych z KDPW i Thomson Reuters.

ze zmianami strukturalnymi zachodzącymi w świa-

rów. Przy mniejszej płynności tego rynku gwałtowny

towym systemie ﬁnansowym. Od 2013 r. powoli

odpływ kapitału lub wzrost premii za ryzyko mogą

zmniejszają się zarówno głębokość tego rynku, ro-

skutkować gwałtownym wzrostem rentowności tych

zumiana jako zdolność do absorbowania relatyw-

instrumentów i zwiększoną zmiennością ich cen.

nie dużych zleceń bez znacznego wpływu na cenę,
jak i jego szerokość mierzona wartością dokonywanych transakcji bezwarunkowych (zob. wykres 1.11).

1.2.5.

Rynek akcji

Podobne niekorzystne tendencje są obserwowane
na wielu rynkach papierów dłużnych zarówno w kra-

Istotne spadki indeksów GPW w okresie czerwiec

jach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wynika-

2015 r. – styczeń 2016 r. w dużym stopniu od-

ją one przede wszystkim z czynników o charakterze

zwierciedlały tendencje na giełdach innych gospo-

strukturalnym, które obejmują m.in.: wprowadza-

darek wschodzących (zob. wykres 1.3). Gwałtow-

nie regulacji skutkujących wzrostem kosztów dzia-

ne obniżenie cen akcji w sierpniu 2015 r. i stycz-

łalności animatorów rynku i ograniczeniem ich ak-

niu 2016 r. wynikało z globalnego wzrostu awersji

tywności, zmiany w strukturze inwestorów (dotyczą-

do ryzyka, do którego przyczyniły się obawy przed

cy m.in. rynku obligacji skarbowych w Polsce wzrost

spowolnieniem gospodarczym w krajach rozwija-

zaangażowania długoterminowych inwestorów pa-

jących się, malejące ceny surowców oraz sytuacja

sywnych) oraz skup obligacji przez niektóre banki

na chińskim rynku instrumentów udziałowych. Bes-

centralne w ramach programów zasilania płynno-

sie na GPW towarzyszyło zmniejszenie zaangażowa-

ściowego19 . Dalszy wyraźny spadek płynności krajo-

nia inwestorów zagranicznych na krajowym rynku

wego rynku skarbowych papierów dłużnych może

akcji oraz odpływ środków w ujęciu netto z fundu-

ograniczać jego odporność na zachowania inwesto-

szy inwestycyjnych akcji krajowych.

19 „Global
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Financial Stability Report – October 2015”, MFW, Waszyngton 2015, s. 52–58.
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Od września do 18 stycznia 2016 r. na ceny akcji no-

dzy popytem i podażą20 . Jednocześnie na rynku

towanych na GPW istotnie wpływały również czyn-

nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza biurowych,

niki krajowe. W tym okresie indeksy WIG i WIG20

nadal utrzymywała się nierównowaga pomiędzy po-

spadły, odpowiednio, o 17% i 22%, podczas gdy in-

pytem a nadwyżkową i nadal zwiększającą się poda-

deks MSCI EM o 14%. Indeks największych i najbar-

żą powierzchni, wynikającą z realizacji nowych pro-

dziej płynnych spółek z GPW w reakcji na decyzję

jektów inwestycyjnych.

agencji S&P o obniżeniu oceny wiarygodności kredytowej Polski osiągnął najniższą wartość od kwietnia 2009 r. Zmiany wspomnianych indeksów były
w dużym stopniu determinowane przez silny spadek
cen akcji banków oraz spółek przemysłu energetycznego – subindeksy WIG-banki i WIG-energia spadły o około 23%. Na malejące wyceny rynkowe banków krajowych oddziaływały dokonywane przez inwestorów oceny skutków ﬁnansowych, jakie dla tych
podmiotów mogą mieć: wprowadzenie podatku od
niektórych instytucji ﬁnansowych, dodatkowe obciążenia wynikające z konieczności wypłaty depozytów

Rynek nieruchomości mieszkaniowych
Średnie ceny transakcyjne m kw. mieszkań na rynkach pierwotnych pozostawały stabilne. Działo się
tak mimo wejścia w nowy cykl na rynku nieruchomości21 . W warunkach deﬂacji realne średnie ceny
transakcyjne m kw. mieszkania (deﬂowane CPI) wykazywały niewielki wzrost, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jednocześnie ceny pozostawały stabilne w relacji do rosnących wynagrodzeń
w sektorze przedsiębiorstw.

gwarantowanych po zawieszeniu przez KNF działal-

Wykres 1.12. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pier-

ności SK banku w Wołominie oraz niepewność co

wotnym (RP) i wtórnym (RW) w Polsce

do potencjalnych kosztów związanych z ewentualnymi działaniami mającymi na celu redukcję war-

Warszawa RW

6 miast RW

10 miast RW

8 000

nego spadek cen akcji w dużym stopniu odzwiercie-

słu węglowego.

10 miast RP

9 000

obcych. W przypadku spółek z sektora energetycz-

7 000

zloty / m2

wsparcia przez te podmioty przedsiębiorstw przemy-

6 miast RP

10 000

tości portfela kredytów nominowanych w walutach

dlał oczekiwania uczestników rynku co do kosztów

Warszawa RP

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
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1.3. Sytuacja na rynku

Rynek mieszkaniowy wszedł w fazę ożywienia i za-

Uwaga: 6 miast obejmuje Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań,
Wrocław a 10 miast obejmuje Białystok, Bydgoszcz, Katowice,
Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zieloną Górę.
Źródło: NBP.

kończył cykl rozpoczęty boomem lat 2004–2008.

Na rynkach wtórnych ceny m kw. mieszkań także

Obecna faza charakteryzuje się równowagą pomię-

pozostały stabilne. Wyjątkiem była Warszawa, gdzie

20 Szerszy

opis procesów zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w kwartalnych opracowaniach
w 2015 r. oraz rocznym opracowaniu „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r.”
21 O wejściu w nowy cykl na rynku mieszkań świadczy istotny wzrost popytu i podaży mieszkań. Potwierdza to przeciętna liczba transakcji na rynku pierwotnym na 6 największych rynkach, w trzech kwartałach 2015 r., wyższa o około 2 tys. (wzrost o 17%) względem
takiego samego okresu poprzedniego roku.
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obserwowano nieznaczny ich spadek. Wynikało to

Popyt na mieszkania kształtowały zarówno czynni-

ze sprzedaży większej liczby mieszkań o słabszej ja-

ki koniunkturalne, jak i strukturalne. Czynnikiem

kości lub lokalizacji. Potwierdza to analiza cen he-

kształtującym długookresowy popyt na nowe miesz-

22

donicznych . Koszty najmu po około sześcioletnim

kania jest strukturalny deﬁcyt mieszkań w części naj-

okresie stabilizacji wykazywały nieznaczną zwyżkę.

większych miast. Czynnik demograﬁczny (tj. przyrost liczby ludności, gospodarstw domowych i migra-

Wykres 1.13. Średnie (ofertowe i transakcyjne) stawki naj-

cje) silnie oddziałujący w poprzednim cyklu aktual-

mu w wybranych miastach w Polsce

nie wygasa i odgrywa rolę tylko w Warszawie. Istotne

Gdańsk

Gdynia

Kraków

Łódź

Poznań

Warszawa

Wrocław

śr.7M

znaczenie mają natomiast czynniki ekonomiczne, tj.

60

stabilny wzrost dochodów i spadek bezrobocia.

50

Obserwowane silne krótkookresowe ożywienie
na rynku mieszkaniowym (wzrost popytu) związa-

zloty / m2

40

ne jest przede wszystkim z niskim poziomem stóp

30

procentowych. Czynnik ten oddziałuje zarówno ka-

20

nałem kredytowym (wzrost akcji kredytowej), jak
też inwestycyjnym (postrzegane stopy zwrotu z in-

10

westycji w różne aktywa).
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Wykres 1.15. Kwartalne zmiany kredytowej dostępności

mieszkania średniej dla 7 miast oraz siła i kierunki wpływu

Źródło: NBP.

poszczególnych składowych
wynagrodzenie
stopa procentowa
cena m kw. mieszkania (śr. RP i RW)
maks.udział dochodu przeznaczonego na spłątę
kredytowa dostępność mieszkania

Wykres 1.14. Dostępny kredyt mieszkaniowy oraz skumulo-

wany indeks zmian kryteriów polityki kredytowej banków
15%

odnośnie kredytów mieszkaniowych
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Uwaga: deﬁnicja dostępnego kredytu mieszkaniowego w Słowniczku.
Źródło: NBP, GUS.
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Uwaga: deﬁnicja kredytowej dostępności mieszkania w Słowniczku.
Źródło: NBP, GUS.

Wpływ polityki państwa na popyt mieszkaniowy
nieco się zwiększył (notowano większe wypłaty
z programu MDM). Limity maksymalnych cen m kw.

22 Zob.

„Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale
2015 r.”, NBP, grudzień 2015 r. Indeks hedoniczny cen mieszkań opisany jest w artykule M. Widłak „Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr”, Wiadomości Statystyczne nr 9(2010).
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mieszkań dopuszczonych do programu MDM w III

Wzrost popytu na mieszkania nie przełożył się

kwartale 2015 r. pozostały bez zmian na sześciu naj-

na wzrost ich cen, a czas sprzedaży mieszkań nie

większych rynkach oraz nieco wzrosły w 10 mia-

uległ zmianie. Wzrost popytu był równoważony

stach. Wobec wprowadzonego w III kwartale roz-

wzrostem podaży.

szerzenia programu o mieszkania z rynku wtórnego można oczekiwać zwiększonego zainteresowania
w kolejnych kwartałach.

Wykres 1.17. Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek,

W analizowanym okresie obserwowano nieznacz-

sprzedanych i znajdujących się w ofercie w sześciu naj-

ny wzrost szacowanych dostępności kredytów

większych rynkach Polski

mieszkaniowych

oraz

kredytowej

dostępność

wprowadzone w kwartale

mieszkania. Wpłynęły na to stabilne ceny nieruchomości, niskie (pomimo niewielkiego wzrostu

60 000

w III kwartale 2015 r.) nominalne stopy procento-

50 000

we nowych złotowych kredytów mieszkaniowych

sprzedane w kwartale

oferta na koniec okresu

40 000

oraz wzrost dochodów nominalnych. Średnia dostępność mieszkania w największych miastach na ko-

30 000

niec III kwartału wyniosła 0,83 m kw. za przecięt-

20 000

ne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przed-

10 000

siębiorstw, czyli była większa o 0,34 m kw.(tj. ok.

Wykres 1.16. ROE z projektów inwestycyjnych w sześciu

miastach a rzeczywista stopa zwrotu dużych ﬁrm dewelo-
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w III kwartale 2007 r.
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68,5%r˜/r) względem minimum obserwowanego

Uwaga: sześć największych rynków obejmuje: Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawę, Wrocław.
Źródło: REAS.
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Wraz ze wzrostem popytu, na rynku nieruchomo-

DFD

ści mieszkaniowych rosła również podaż. Zwiększy-

25%

ła się liczba wniosków i wydanych nowych pozwo20%

leń na budowę mieszkań oraz liczba mieszkań, których produkcję rozpoczęto. Wzrostowi podaży sprzy-

15%

jała utrzymująca się wysoka rentowność mieszka10%

niowych projektów deweloperskich23 . Wynikała ona
z nadal wysokiego poziomu cen mieszkań w wa-

5%

runkach obserwowanej od kilku lat stabilizacji kosz6-2015
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12-2014
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12-2013
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12-2012

12-2011
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0%

Źródło: Szacunek NBP na podstawie danych Sekocenbud, GUS.

tów materiałów i robót budowlanych. Szacowana
rentowność projektów deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym pod koniec III kwartału 2015 r.

23 Dane

ﬁnansowe ﬁrm deweloperskich z reguły wykazują niską rentowność ich działalności, odzwierciedloną również w słabych notowaniach giełdowych największych spółek z branży. Wynika to z różnych czynników, w tym specyﬁki ksiąg deweloperskich (sprzedaż
kontraktu na budowę nie jest przychodem; przychód rozliczany jest dopiero, gdy budynek zostanie oddany do użytku), obciążeń
historycznych ﬁrm wynikających ze złych decyzji lub optymalizacji podatkowej.
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utrzymała się na poziomie ok. 15 – 18%24 . Obserwo-

tach dostępność ﬁnansowania zagranicznego przy-

wano także malejącą liczbę bankructw w branży de-

czyniała się do szybkiego przyrostu majątku trwa-

weloperskiej. Wzrost podaży mieszkań był w istotnej

łego. Zjawisko to w decydującej mierze można łą-

mierze efektem działania dużych, silnych ﬁrm de-

czyć z niskim poziomem stóp procentowych w kra-

weloperskich z własnymi bankami terenów budow-

jach rozwiniętych, w relacji do których oczekiwane

lanych i portfelem projektów inwestycyjnych, któ-

stopy zwrotu w Polsce pozostają nadal atrakcyjne.

re zwiększyły produkcję mieszkań oczekując wzro-

Na rynku sprzedaży nieruchomości komercyjnych

stu popytu. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym

obserwowano silną aktywność inwestorów, głównie

deweloperów do wprowadzania na rynek mieszkań

międzynarodowych. W wyniku rosnącej podaży po-

były oczekiwane zmiany regulacji w zakresie ochro-

wierzchni komercyjnych wzrósł udział pustostanów,

25

ny klientów .

a czynsze spadły. Znajduje to także odzwierciedlenie w spadających wycenach certyﬁkatów inwesty-

Wykres 1.18. Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce
Wskaźnik produkcji mieszkań

cyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych lo-

Pozwolenia na budowę mieszkań

kujących środki w nieruchomości komercyjne.
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Uwaga: deﬁnicja wskaźnika produkcji mieszkań w Słowniczku.
Źródło: GUS.

czenia kredytu oraz możliwość dokonywania spłat
z dochodów kredytobiorcy, które te nieruchomości
mogą generować.

Rynek nieruchomości komercyjnych

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wartość

Na

inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych

rynkach

szczególnie

nieruchomości
najmu

komercyjnych,

powierzchni

biurowych

była zbliżona do obserwowanej w tym samym

oraz handlowo-usługowych, obserwowano nara-

okresie 2014 r. Największa część inwestycji uloko-

stającą nierównowagę wynikającą z nadmiaru po-

wana była wciąż w transakcjach kupna i sprzedaży

daży powierzchni do wynajęcia. W tych segmen-

budynków biurowych.

24 Zmiany

limitów cen mieszkań dostępnych w rządowym programie MDM zmieniły nieco szacunek rocznej stopy zwrotu z projektów
deweloperskich sprzedawanych w ramach tego programu. Limity w przypadku Krakowa zmniejszyły szacunek rocznej stopy zwrotu
z projektów deweloperskich sprzedawanych w ramach tego programu z 11% do 9%, utrzymały w Gdańsku oraz Wrocławiu na poziomie
odpowiednio ok. 14% i 7%, a dla Warszawy zmniejszyły z 11% do 10%.
25 Od końca 2014 r. zapowiadana była nowelizacja przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Opracowane założenia do ustawy proponowały zwiększenie ochrony klientów m. in. poprzez likwidację instytucji otwartego
mieszkaniowego rachunku powierniczego bez dodatkowych zabezpieczeń oraz uregulowanie kwestii tzw. umów rezerwacyjnych. Projekt ustawy nie został jednak skierowany do Sejmu przed końcem kadencji i nowelizacja nie została dokonana. Deweloperzy zwiększali
podaż mieszkań, gdyż projekty inwestycyjne rozpoczęte przed wejście w życie nowelizacji miały być regulowane na starych zasadach.
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Wykres 1.19. Wycena funduszy inwestycyjnych zamknię-

Wykres 1.20. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku

tych działających na rynku nieruchomości komercyjnych

nieruchomości komercyjnych

Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 1 FIZ
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Biura

Handlowe

Pozostałe

Magazyny

5,0
4,5

160

4,0

140

3,5
3,0

Uwaga: II kwartał 2008 r.=100.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych ze stron internetowych TFI.
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Sektor bankowy
W ostatnich latach aktywa banków rosły nieznacznie szybciej niż cała gospodarka. W konsekwencji wielkość sektora bankowego w relacji do PKB

Wykres 2.1. Tempo wzrostu nominalnego PKB i kredytów

dla sektora nieﬁnansowego, r/r

zwiększała się, ale nadal pozostaje relatywnie niska

PKB

(nieco ponad 90% we wrześniu 2015 r.) i nie wska-

40%

zuje na nadmierne zadłużenie gospodarki. Aktywa

35%

banków spółdzielczych zwiększały się przy tym nie-

30%

znacznie szybciej niż banków komercyjnych.

25%

Kredyty*

Kredyty**

20%
15%
10%

2.1. Akcja kredytowa

5%

Działalność kredytowa banków jest ważnym źródłem ﬁnansowania gospodarki i jednocześnie
w podstawowym stopniu warunkuje zyskowność
i wypłacalność sektora bankowego. Ze względu
na koncentrację banków na tradycyjnym modelu
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12-2004
6-2005
12-2005
6-2006
12-2006
6-2007
12-2007
6-2008
12-2008
6-2009
12-2009
6-2010
12-2010
6-2011
12-2011
6-2012
12-2012
6-2013
12-2013
6-2014
12-2014
6-2015

0%

Uwaga: kredyty* – roczne tempo wzrostu, średnia ruchoma
z trzech miesięcy; kredyty** – roczne tempo wzrostu po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych, średnia ruchoma z trzech
miesięcy.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i NBP.

usług wyniki odsetkowe stanowią jedno z podsta-

Obserwowane w obszarze akcji kredytowej ten-

wowych źródeł wyniku działalności bankowej, wpły-

dencje nie zmieniły się istotnie w porównaniu

wając na możliwości zwiększania kapitału. Ryzyko

do opisanych w poprzedniej edycji Raportu. Oto-

związane z kredytami z kolei w największym stopniu

czenie niskich stóp procentowych, stabilny wzrost

wpływa na wysokość wymogu kapitałowego banków

gospodarczy i korzystna sytuacja na rynku pracy

(zob. wykres 2.35).

sprzyjały przyrostowi akcji kredytowej. Tempo wzro-

26 Przytaczane

w podrozdziale 2. zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych. Okres analizowany w rozdziale 2.1, o ile nie zaznaczono inaczej oznacza okres od 31 marca do 30 września 2015 r.
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stu kredytów dla sektora nieﬁnansowego (4,8% r/r
na koniec września 2015 r.26 ) było zbliżone do nominalnego tempa wzrostu PKB (zob. wykres 2.1),
co w konsekwencji nie stanowiło bariery dla rozwoju gospodarczego i nie tworzyło nierównowag zagrażających stabilności ﬁnansowej. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej tempo wzrostu kredytów w Polsce w ciągu ostatnich lat było jednym
z najwyższych (zob. wykres 2.2).
Wykres 2.2. Wzrost kredytów dla sektora nieﬁnansowego

wanych w latach 2013-201427 .
Banki w dalszym ciągu zaostrzały politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych,
co uwarunkowane było przede wszystkim czynnikami o charakterze regulacyjnym. Banki wskazywały ponadto na mniejszy, w stosunku do oczekiwań, popyt na kredyty wynikający ze wzrostu wykorzystania przez inwestujących alternatywnych źródeł ﬁnansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych28 .

w okresie grudzień 2008 r. – październik 2015 r.
80%

Wykres 2.3. Tempo wzrostu wybranych kredytów dla sekto-
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych EBC.

Kredyty dla gospodarstw domowych

Źródło: NBP.

Roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych

Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych od po-

stopniowo się zmniejszało (2,8% na koniec wrze-

łowy 2014 r. utrzymywało się na stabilnym pozio-

śnia 2015 r., zob. wykres 2.3). Złożyły się na to: spo-

mie (5,2% na koniec września 2015 r.). Dane BIK

walniające, ale wciąż wysokie, tempo wzrostu kredy-

wskazują, że zmienia się struktura akcji kredyto-

tów złotowych (11,8% r/r) oraz utrzymujący się spa-

wej – wzrasta liczba umów o kredyty na wyższe

dek stanu kredytów walutowych (-6,6% r/r – zob. wy-

kwoty i maleje – na najniższe kwoty29 , co może

kres 2.4). Jednocześnie dane ZBP wskazują, że liczba

świadczyć o migracji części klientów do nienadzo-

i wartość nowo udzielonych kredytów mieszkanio-

rowanych instytucji ﬁnansowych. Średni koszt kre-

wych w 2015 r. była zbliżona do poziomów obserwo-

dytu dla klienta nie uległ istotnej zmianie, mimo

27 Zob.

„Raport AMRON-SARFiN 2/2015. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”,
listopad 2015 r., ZBP.
28 Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. IV kwartał 2015 r.”, październik
2015 r., NBP.
29 Zob. „Kredyt trendy. Raport Biura Informacji Kredytowej”, wrzesień 2015 r., BIK.
30 Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. IV kwartał 2015 r.”, październik
2015 r., NBP.
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że niektóre banki kolejny kwartał z rzędu podwyż30

szyły pozaodsetkowe koszty kredytu , rekompensu-

nie kryteriów i warunków udzielania kredytów dla
przedsiębiorstw w III kwartale 2015 r.

jąc częściowo spadek stóp procentowych. Od czerwca 2015 r. większość banków nie zmieniła natomiast

Wykres 2.5. Tempo wzrostu kredytów dla przedsię-

biorstw, r/r

kryteriów udzielania kredytów.

Kredyty inwestycyjne

Kredyty obrotowe

Kredyty pozostałe

Wykres 2.4. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych, r/r
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Źródło: NBP.

Banki spółdzielcze

Źródło: NBP.

W bankach spółdzielczych obserwowano kontyKredyty dla przedsiębiorstw

nuację dotychczasowych tendencji dynamiki ak-

W analizowanym okresie nastąpił istotny wzrost

cji kredytowej oraz zmian w strukturze portfela

rocznej dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw.

kredytowego. Od początku roku rosło tempo wzro-

Tempo wzrostu we wrześniu (7,2% r/r) było naj-

stu kredytów konsumpcyjnych (5,3% r/r) oraz utrzy-

wyższe od października 2012 r., co było rezultatem

mywała się dynamika kredytów mieszkaniowych

utrzymywania się wysokiej dynamiki kredytów in-

(15% r/r), kredytów dla rolników indywidualnych

westycyjnych oraz istotnego jej zwiększenia w przy-

(4% r/r), natomiast w przypadku kredytów dla przed-

padku kredytów o charakterze bieżącym (zob. wy-

siębiorców indywidualnych stopniowo się zmniej-

kres 2.5), przede wszystkim w dużych przedsiębior-

szało (3,5% r/r). Zaobserwowano natomiast spowol-

stwach. Mimo że dostępność kredytu pozostawała

nienie dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw, za

wysoka (o czym świadczył wysoki odsetek zaakcep-

które odpowiadała przede wszystkim grupa najwięk-

towanych wniosków), zwiększeniu wielkości zadłu-

szych banków spółdzielczych (zob. wykres 2.6). Ban-

żenia sektora przedsiębiorstw towarzyszyło zmniej-

ki te na tle sektora banków spółdzielczych wyróżnia

szenie odsetka przedsiębiorstw, które ubiegały się

wysoki udział kredytów dla przedsiębiorstw w port-

o kredyt31 . Pozwala to sądzić, że wzrost akcji kre-

felu (zob. podrozdział 2.2.2.).

dytowej był efektem zaciągania dużych kwotowo
kredytów przez dotychczasowych kredytobiorców.
Dostępność kredytu zwiększało niewielkie złagodze31 Zob.

„Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
w III kw. 2015 r. oraz prognoz na IV kw. 2015 r.”, październik 2015 r., NBP.
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ło 2,5 pkt proc., może sugerować względnie niską
Perspektywy
Czynniki

makroekonomiczne

elastyczność cenową popytu związaną z tym kredają

podstawy

do oczekiwania dalszego umiarkowanego wzrostu akcji kredytowej. Niepewność co do kierunku
i skali reakcji dostosowawczych banków na wprowadzenie nowych obciążeń, w tym podatku od
niektórych instytucji ﬁnansowych, utrudnia jednak formułowanie przewidywań. Prognozy NBP
wskazują na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego w horyzoncie projekcji NBP – na pozio-

dytem. Wzrost marż kredytowych33 nie musi więc
przełożyć się na spadek zainteresowania tym kredytem. Niewykluczone jednak, że banki podniosą marże w skali większej niż odpowiadające nałożonemu
podatkowi, gdyż obecnie niska zyskowność portfela kredytów mieszkaniowych (będąca konsekwencją
m.in. udzielania nisko marżowych kredytów walutowych w przeszłości) oznacza niskie bufory na wypadek pogarszania się jakości kredytów.

mie około 3,3–3,5%, dalszą poprawę na rynku pracy
oraz wzrost spożycia indywidualnego32 . Czynnikiem
wspierającym wzrost akcji kredytowej będzie po-

Wykres 2.6. Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw

w bankach spółdzielczych, r/r
Banki duże

nadto środowisko historycznie najniższych stóp procentowych. Od strony podażowej dynamikę kredy-
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pitału niezbędnego do rozwijania akcji kredytowej

20%

i jednocześnie konieczność utrzymywania wyższych

15%

współczynników kapitałowych (zob. rozdział 2.6.).

Banki średnie

10%

liwych działań dostosowawczych banków w reakcji
na wprowadzenie podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych (w tym próby skompensowania nałożonego obciążenia podwyższaniem marż i opłat
kredytowych oraz optymalizacją podstawy opodatkowania).

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

Wsparcia Kredytobiorców) oraz, ceteris paribus, moż-

3-2013

0%
9-2012

nia składki na BFG od 2016 r. i składki na Fundusz

3-2012

5%

3-2011

banków (m.in. z tytułu wypłat z FOŚG, podwyższe-

9-2011

Spadek zysków będzie wynikał ze wzrostu kosztów

Uwaga: banki duże – aktywa większe niż 500 mln zł; banki średnie
– aktywa mniejsze niż 500 mln zł i większe niż 200 mln zł; banki
małe – aktywa mniejsze niż 200 mln zł.
Źródło: NBP.

Czynnikami wspierającymi wzrost kredytów powinna być oczekiwana poprawa na rynku pracy, stabilizacja cen na rynku nieruchomości

Wydaje się, że stosunkowo największą niepewno-

mieszkaniowych, niski poziom stóp procento-

ścią obarczone jest kształtowanie się przyszłej dy-

wych oraz zwiększenie skali rządowego programu

namiki kredytów mieszkaniowych. Brak dużych

„Mieszkanie dla Młodych”. W ramach nowelizacji

zmian w liczbie zawartych umów na kredyt miesz-

ustawy m.in. podwyższono limity cenowe oraz kwo-

kaniowy w ostatnich trzech latach, przy spadku

tę dopłaty dla osób z dziećmi, a także dopuszczono

średniego oprocentowania nowych umów o oko-

możliwość doﬁnansowania zakupu lokali z rynku

32 Zob.

„Raport o inﬂacji”, listopad 2015 r., NBP.
banków już w grudniu zapowiedziało podwyższenie marż kredytów mieszkaniowych w reakcji na wprowadzenie podatku od
niektórych instytucji ﬁnansowych.

33 Siedem
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wtórnego34 (dane ankietowe wskazują, że w 2014 r.

symalna roczna stopa oprocentowania, wynoszą-

około 54% kredytów w portfelach banków udzie-

ca 4-krotność stopy kredytu lombardowego NBP,

lonych zostało na zakup nieruchomości na rynku

będzie zastąpiona 2-krotnością sumy stopy referen-

wtórnym).

cyjnej NBP i 3,5 pkt. proc.)37 zmniejsza skalę wpły-

Z kolei dostępność kredytu mieszkaniowego będą

wu zmian stóp procentowych NBP na wysokość

ograniczać podjęte wcześniej decyzje nadzorcze,

maksymalnego dopuszczalnego oprocentowania.

m.in. obniżony do 85% maksymalny dopuszczalny

Z kolei wejście w życie od marca 2016 r. maksymal-

poziom LtV oraz zalecenie KNF dotyczące przyjmo-

nego limitu dla kosztów pozaodsetkowych w kre-

wania przy obliczaniu zdolności kredytowej kosz-

dycie konsumenckim38 może spowodować ograni-

tów utrzymania gospodarstwa domowego na po-

czenie podaży kredytu dla grup klientów o wyż-

ziomie nie niższym od minimum socjalnego (dane

szym poziomie ryzyka, dla których nie będzie możli-

ankietowe wskazują, że w przypadku niemal poło-

we zrekompensowanie kosztu podatku poprzez pod-

wy kredytów udzielonych w 2014 r. banki przyjęły

wyższenie oprocentowania oraz kosztów pozaodset-

poziom kosztów utrzymania równy lub niższy od mi-

kowych, gdyż wymagałoby to ich wzrostu powyżej

nimum socjalnego35 ).

maksymalnego ustawowego poziomu.

W segmencie kredytów konsumpcyjnych w ko-

Czynniki makroekonomiczne oraz rozbudowywa-

lejnych kwartałach przeważać powinny czynniki

nie systemu zachęt mogą sprzyjać wzrostowi kre-

sprzyjające rozwojowi akcji kredytowej. Dobra sy-

dytów dla przedsiębiorstw; w przeciwnym kie-

tuacja na rynku pracy (w tym wzrost płac) oraz sil-

runku oddziaływać będzie wprowadzenie podat-

ny optymizm konsumencki (wskazania indeksów

ku od niektórych instytucji ﬁnansowych oraz ni-

koniunktury konsumenckiej są najwyższe od po-

ska skłonność przedsiębiorstw do korzystania z kre-

łowy 2010 r.36 ), przy stabilnej stopie oszczędzania

dytu. Perspektywy wydają się korzystne ze wzglę-

oraz niskich stopach procentowych stanowią prze-

du na prognozowany stabilny wzrost gospodarczy

słanki dla wzrostu ﬁnansowania konsumpcji kredy-

oraz intensyﬁkację wydatkowania środków unijnych

tem. Po stronie banków zachętą do zwiększania ak-

z nowych ram ﬁnansowych na lata 2014-2020, któ-

cji kredytowej w tym segmencie będą niskie wymo-

ra będzie sprzyjać zwiększeniu popytu na kredy-

gi kapitałowe towarzyszące kredytom detalicznym

ty inwestycyjne (nowa perspektywa, w porówna-

oraz wysoka zyskowność tego produktu. W kontek-

niu do poprzedniej z lat 2007-2013, zakłada istotnie

ście wprowadzenia podatku od niektórych instytucji

większe wykorzystanie instrumentów zwrotnych).

ﬁnansowych można spodziewać się, że banki będą

Wsparciem dla akcji kredytowej w sektorze przed-

zwiększały w bilansie udział najbardziej zyskownych

siębiorstw pozostanie rządowy program Portfelowej

aktywów.

Linii Gwarancyjnej de minimis, który będzie obowią-

Nowa konstrukcja ustalania maksymalnej stopy

zywał do końca 2016 r., oraz nowe gwarancje dostęp-

oprocentowania od 2016 r. (dotychczasowa mak-

ne od listopada 2015 r. dla mikro-, małych i średnich

34 Ustawa

z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2015
poz. 1194).
35 Zob. „Raport o sytuacji banków w 2014 r.”, 2015, UKNF.
36 http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2015-10.
37 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1830).
38 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem ﬁnansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz.
1357).
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przedsiębiorców w ramach programu COSME39 .

gą korzystnie wpłynąć na popyt na kredyt.

Reakcją na wprowadzenie podatku od niektórych
instytucji ﬁnansowych może być przeniesienie kredytowania przedsiębiorstw krajowych do zagra-

2.2.

Ryzyko kredytowe

nicznych podmiotów dominujących banków działających w Polsce lub innych podmiotów z grupy kapitałowej (np. ﬁrm leasingowych, faktoringowych) ﬁnansowanych bezpośrednio z zagranicznych podmiotów dominujących. Takie działania

Kontynuowana była tendencja powolnej poprawy
jakości portfela kredytów dla sektora nieﬁnansowego i spadku kosztów materializacji ryzyka kredytowego.

będą skutkować zmniejszeniem podstawy opodat-

W bankach spółdzielczych jakość kredytów dla

kowania banków krajowych. Ponadto banki mogą

sektora nieﬁnansowego nie zmieniła się istotnie,

ograniczać podaż kredytów o dłuższych terminach

pomijając sytuację Spółdzielczego Banku Rolnic-

zapadalności.

twa i Rzemiosła w Wołominie (dalej: SK banku).

Czynnikiem osłabiającym rozwój akcji kredytowej

Po wprowadzeniu zarządu komisarycznego w SK

może być również utrzymująca się ograniczona

banku stwierdzono duże nieprawidłowości w zakre-

skłonność przedsiębiorstw do korzystania z ﬁnan-

sie kwaliﬁkacji podmiotów do odpowiednich grup

sowania zewnętrznego. Badania ankietowe wskazu-

ryzyka, w wyniku czego jego wskaźniki kredytów za-

ją, że zmniejsza się grupa MSP planujących ubiegać

grożonych znacznie się pogorszyły, a straty kredyto-

się o kredyt i jednocześnie wzrasta odsetek dużych

we wzrosły. Z uwagi na wielkość portfela kredyto-

przedsiębiorstw, które planują spłacić swoje zadłu-

wego oraz skalę wzrostu kredytów z utratą wartości

żenie40 .

w tym banku, miało to istotne znaczenie dla jakości

Dodatkowymi źródłami niepewności dla perspektyw akcji kredytowej są uchwalone oraz zapowia-

kredytów w całym sektorze banków spółdzielczych,
głównie w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw.

dane zmiany w otoczeniu prawnym sektora bankowego. Zmiany te mogą oddziaływać na tempo
akcji kredytowej w różnych kierunkach. Likwida-

2.2.1.

Ryzyko portfela kredytów dla
gospodarstw domowych

cja bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) oraz nowy reżim upadłości konsumenckiej (zob. ramka 1)

Jakość kredytów dla gospodarstw domowych nie

mogą wpłynąć na zaostrzenie warunków udziela-

zmieniła się istotnie (zob. wykres 2.7). Ocena ta

nia kredytów. Z kolei zapowiadane dodatki wycho-

dotyczy zarówno banków komercyjnych, jak i spół-

41

wawcze oraz planowane instrumenty wsparcia dla

dzielczych. Jednocześnie w bankach spółdzielczych,

przedsiębiorstw w obszarze ﬁnansowania inwestycji

szczególnie w małych i średnich, jakość portfeli kre-

(m.in. podwójny odpis inwestycyjny oraz przyspie-

dytów dla gospodarstw domowych była znacznie

42

szona amortyzacja inwestycji innowacyjnych ) mo-

lepsza niż w bankach komercyjnych.

39 Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME), zob. https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-

i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-eﬁ-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/.
„Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
w III kw. 2015 r. oraz prognoz na IV kw. 2015 r.”, październik 2015 r., NBP.
41 Zob. Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 2 grudnia 2015 r., http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktowprawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/.
42 Zob. Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów, 18
listopada 2015 r., http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_ksiazka_d_bis.pdf.
40 Zob.
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Wykres 2.7. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych w bankach komercyjnych (lewy panel) i spół-

dzielczych (prawy panel)
Odstęp międzykwartylowy

Mediana
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Źródło: NBP.
Wykres 2.8. Wskaźniki głównych kategorii kredytów zagro-

żonych dla gospodarstw domowych
W karcie kredytowej

Pozostałe konsumpcyjne

Inne

Razem

kredytów opóźnionych w spłacie, szczególnie w krótkich okresach opóźnień). Poprawie jakości sprzyjała
dobra sytuacja na rynku pracy.
Wpływ utrzymującego się wysokiego kursu fran-

Mieszkaniowe (prawa oś)
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ka szwajcarskiego na koszty ryzyka kredytowego

18%
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był niewielki, dzięki niskim stopom procentowym
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10%

2,1%

szości tych kredytów (szczególnie dotyczy to kredy-

8%

1,8%

6%

1,5%
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

20%

Uwaga: wartość poszczególnych kategorii kredytów na koniec
września 2015 r. wyniosła (w mld zł): kredyty w karcie kredytowej
– 12,9, pozostałe kredyty konsumpcyjne – 124,1, kredyty mieszkaniowe – 373,9, inne kredyty – 108,0.
Źródło: NBP.

tobiorców, którzy zaciągnęli kredyty przed końcem
2007 r.).
Wysoki kurs franka szwajcarskiego powoduje jednak, że stopień zabezpieczenia znacznej części
tych kredytów jest stosunkowo niski. Można szacować, że na koniec września 2015 r. udział kredytów
o wskaźnikach LtV powyżej 100% w portfelu kredy-

Po okresie pogarszania się jakości kredytów miesz-

tów nominowanych we franku szwajcarskim wyniósł

kaniowych proces ten wyhamował w ostatnich

około 47%. Niski poziom zabezpieczenia kredytu

dwóch kwartałach (zob. wykres 2.8). Wpływ na to

(wysoki wskaźnik LtV) wpływa niekorzystnie na po-

miały transakcje sprzedaży wierzytelności o stwier-

ziom odzysku w razie konieczności jego windykacji,

dzonej utracie wartości oraz poprawa terminowości

zwiększając tym samym straty kredytowe. Dobra,

spłaty kredytów mieszkaniowych (spadek odsetka

pomimo szoku kursowego, jakość portfela kredytów

43 Dominująca

część kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim to kredyty o zmiennej stopie procentowej,
oprocentowane według stawki LIBOR CHF powiększonej o stałą marżę.
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walutowych powoduje jednak, że wysokie wskaźni-

krycia odpisami kredytów dla gospodarstw domo-

ki LtV nie mają istotnego negatywnego wpływu na

wych z utratą wartości ustabilizował się. Dotyczy to

wyniki ﬁnansowe banków.

zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszka-

Wraz ze stabilizacją jakości kredytów mieszkaniowych obniżyły się straty kredytowe i ich relacja
do wartości kredytów (zob. wykresy 2.10 i 2.11).

niowych (zob. lewy panel wykresu 2.13). Niskimi poziomami pokrycia charakteryzuje się kilka banków
komercyjnych, głównie małych i średnich, oraz niektóre banki spółdzielcze, zwłaszcza duże (zob. pra-

Wykres 2.9. Wzrost wartości raty kredytów mieszkaniowych

wy panel wykresu wykres 2.13). Niskie pokrycie mo-

w CHF w stosunku do raty w miesiącu udzielenia kredytu

że wynikać ze specyﬁki portfela kredytowego ban-

na tle zadłużenia z tytułu tych kredytów oraz wzrostu płac

ku (np. wysokiej wartości zabezpieczeń), może jed-

w sektorze przedsiębiorstw

nak również wskazywać na niedoszacowanie odpi-

Wzrost płac do września 2015 r.

0
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1-2008

9

7-2007

20%

1-2007

12

7-2006

40%

1-2006

15

7-2005

60%

1-2005

18

Miesiąc udzielenia kredytu

Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach łącznych, rata obliczona na podstawie kursu franka szwajcarskiego
i stawki LIBOR 3M z 30.09.2015 r. oraz średniej marży dla kredytów nominowanych we franku szwajcarskim w momencie udzielenia kredytu.
Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu. Słupki przedstawiają wartość w złotych (na koniec września 2015 r.) kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim, które zostały zaciągnięte w danym miesiącu
wskazanym na osi poziomej.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

Jakość kredytów konsumpcyjnych nadal się poprawiała.

Spadek wskaźnika kredytów zagrożonych

(zob. wykres 2.8) wynikał zarówno ze spadku wartości kredytów z utratą wartości, jak i wzrostu portfela
kredytowego. Poprawie jakości sprzyjało polepszenie sytuacji na rynku pracy oraz relatywnie dobra jakość nowo udzielonych kredytów (zob. wykres 2.12).
Istotny wpływ na spadek wartości kredytów z utratą
wartości miały transakcje sprzedaży wierzytelności.
Po wcześniejszych spadkach, średni poziom po-
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Wykres 2.10. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

ści głównych kategorii kredytów dla gospodarstw domowych
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Wzrost raty - stała rata łączna
80%

sów z tytułu utraty wartości kredytów.

mld zł

Wzrost raty - stała rata kapitałowa
Zadłużenie na koniec września 2015 r. z tytułu
kredytów zaciągniętych w kolejnych miesiącach
(mld zł)

Zadłużenie (prawa oś)

Źródło: NBP.

Perspektywy
Przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicznej pozwala oczekiwać, że w najbliższych kwartałach nastąpi stabilizacja wielkości strat w kredytach dla gospodarstw domowych. Sprzyjać temu będą: prognozowany dalszy spadek bezrobocia
oraz wzrost płac i dochodów z pracy na własny rachunek. Korzystny wpływ na zdolność kredytobiorców do obsługi kredytów złotowych będzie miał niski poziom stóp procentowych. Czynnik ten ma największe znaczenie w przypadku kredytów mieszka-
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niowych, gdzie dominująca część kredytów oprocen-

Czynnikiem ryzyka pozostaje duży udział waluto-

towana jest według stawki rynku międzybankowego

wych kredytów mieszkaniowych w portfelach ban-

powiększonej o stałą marżę, a udział raty odsetko-

ków. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli te kredyty, na-

wej w łącznej racie kredytu jest najwyższy w związku

rażeni są na ryzyko deprecjacji złotego oraz wzrostu

z ich długą zapadalnością.

zagranicznych stóp procentowych.

Wykres 2.11. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

Wykres 2.12. Odsetek kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

kredytów dla gospodarstw domowych do wartości netto

nych w spłacie o więcej niż 30 dni po sześciu miesiącach
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Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
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Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.

Wykres 2.13. Pokrycia odpisami kredytów z utratą wartości dla gospodarstw domowych w podziale według rodzaju kredytu

(lewy panel) i typu banku (prawy panel)
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Uwagi: małe banki spółdzielcze obejmują banki o aktywach nie większych niż 200 mln zł, średnie od 200 mln zł do 500 mln zł, duże –
powyżej 500 mln zł. W bankach spółdzielczych pokrycia szacowane na podstawie wartości nominalnej kredytów.
Źródło: NBP.
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Wydaje się, że wpływ likwidacji BTE i nowych za-

biorcom wyjścia z pętli zadłużenia, większej skłon-

sad ogłaszania upadłości konsumenckiej na po-

ności banków do kontaktów z klientami i renegocjo-

ziom strat kredytowych będzie stosunkowo nie-

wania spłat zadłużenia oraz większej staranności do-

wielki. W dłuższym okresie mogą one przynieść tak-

kładanej przez banki przy ocenie zdolności kredyto-

że pozytywne skutki w postaci ułatwienia kredyto-

wej (zob. ramka 1).

Ramka 1. Zmiany przepisów wpływających na skuteczność dochodzenia należności przez banki
a stabilność systemu ﬁnansowego
W 2014 i 2015 r. miały miejsce znaczące zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na dochodzenie
należności przez banki. Regulacje w tym zakresie są istotne, gdyż od otoczenia prawno-instytucjonalnego zależy
skuteczność i szybkość odzyskiwania środków przez banki, a więc wartość kosztów ryzyka kredytowego. Zmiany
dotyczyły trzech obszarów, tj.:
upadłości osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określanej często jako upadłość konsumencka1 ;
likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE) (wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK), w którym
orzekł on, że przepisy Prawa bankowego umożliwiające bankom wystawianie BTE są niezgodne z art. 32
ust. 1 Konstytucji RP2 oraz ustawa nowelizująca Prawo bankowe z dnia 25 września 2015 r.3 , która BTE ostatecznie zniosła);
uchwalenia ustawy Prawo restrukturyzacyjne4 .
Likwidacja BTE w połączeniu z nowymi przepisami dotyczącymi upadłości konsumenckiej oraz procedur restrukturyzacyjnych zmienia relacje między dłużnikiem a wierzycielem w polskim systemie prawnym i z tego powodu
może potencjalnie oddziaływać na stabilność sektora bankowego, jako kluczowego wierzyciela w gospodarce.
Celem zmiany przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej wprowadzonych w 2014 r. było ograniczenie
barier w dostępie konsumentów do upadłości. Nowelizacja wzmocniła pozycję dłużników m.in. przez zawężenie
przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zmniejszenie kosztów postępowania. Obecnie niewypłacalność nie musi powstać wskutek wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okoliczności. Obostrzenia dotyczą
jedynie tego, że dłużnik nie może doprowadzić do niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Sąd może przeprowadzić postępowanie również, gdy jest ono uzasadnione względami
słuszności lub względami humanitarnymi. Tak określone przesłanki znacznie zwiększają potencjalny krąg osób,
które mogą skorzystać z przepisów o upadłości konsumenckiej. Duże znaczenie ma również umożliwienie postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy dana osoba ma tylko jednego wierzyciela. W przypadku braku środków
na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego zostaną one wyłożone przez Skarb Państwa, a dłużnik będzie
je zwracał w ramach wykonania planu spłaty wierzycieli. W ten sposób otwarto drogę do ogłoszenia upadłości dla
osób nie posiadających żadnych środków, co wydaje się jak najbardziej uzasadnione.
Ułatwienia wprowadzone na mocy ustawy z 2014 r. stwarzają możliwość szerszego stosowania instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce, o czym świadczy zauważalny wzrost liczby ogłoszonych upadłości w 2015 r.
Upadłość konsumencka to instytucja obecna w prawie wielu krajów UE. W polskim systemie pojawiła się w 2008 r.
Nie była jednak szeroko wykorzystywana. W latach 2009 - 2014 zostało złożonych łącznie 2735 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przy czym w całym tym okresie ogłoszono jedynie 120 upadłości5 . W związku
z tym w 2014 r. znacznie zmieniono uregulowania dotyczące polskiej upadłości konsumenckiej. Zaowocowało to
ogłoszeniem od początku 2015 r. ponad 1500 upadłości, z których większość dotyczyła osób z zadłużeniem do kilkudziesięciu tysięcy złotych6 . Wzrost wykorzystania tej konstrukcji jest zauważalny, choć nie skutkuje szerszymi
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konsekwencjami. Teoretycznie regulacje te mogą mieć wpływ na zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania
kredytów, m.in. konsumpcyjnych. Akcja kredytowa w tym segmencie nadal jednak dynamicznie rośnie ze względu
na relatywnie wysoką zyskowność.
BTE jako tytuł pozasądowy wystawiony na podstawie ksiąg banków stanowił bardzo dogodny sposób dochodzenia należności. Banki mają różne możliwości uzyskania tytułu egzekucyjnego, m.in. przez: wyrok sądu polubownego, ugodę sądową, akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji; bank może również
uzyskać tytuł egzekucyjny przez otrzymanie nakazu zapłaty w drodze postępowania nakazowego lub upominawczego. Nieuprzywilejowaną drogę bank wykorzystywał do tej pory tylko, gdy miał problem z uzyskaniem klauzuli
wykonalności w oparciu o BTE, tzn. wystąpiły braki formalne. BTE był dla sektora bankowego użyteczny ze względu na pominięcie rozpoznania faktycznych stosunków między dłużnikiem a bankiem. Dopiero odpowiedni zarzut
dłużnika powodował, że sąd badał daną sprawę merytorycznie. Instrukcyjny termin nadania klauzuli wykonalności
po zbadaniu warunków formalnych przez sąd wynosił 3 dni, przy czym dłużnik nie był obowiązkowo o takim postępowaniu informowany. Interesy banku były zatem bardzo mocno chronione. Szybkość i automatyzm postępowania związanego z BTE były czynnikami ograniczającymi ryzyko kredytowe oraz wspierającymi płynność banków.
Procedura ta była jednak niekorzystna dla dłużników. Powództwo przeciwegzekucyjne nie wstrzymywało działań
komornika, a zatem dłużnik bronił się w trakcie prowadzenia przeciwko niemu działań wiążących się z zajęciem
majątku.
W polskim systemie prawnym istnieją inne narzędzia, które pozwolą bankom zneutralizować skutki utraty BTE.
Można oczekiwać częstszego wykorzystania dodatkowych zabezpieczeń - poręczenia, zastawu zwykłego i zastawu
rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, kaucji bankowych oraz w szczególności dobrowolnego poddania
się egzekucji i weksli. W stosunku do nowo udzielanych kredytów hipotecznych należy oczekiwać powszechnego
wykorzystania dobrowolnego poddania się egzekucji na gruncie art. 777 kpc. Banki mogą wymagać tego zabezpieczenia również w przypadku zgody na restrukturyzację kredytów udzielonych w przeszłości. W komentarzach,
a nawet w starszym orzecznictwie TK7 zwraca się uwagę, że procedura ta nie różni się znacząco od BTE, tzn. wymaga
jedynie uzyskania klauzuli wykonalności po sprawdzeniu określonych warunków formalnych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych - ze względu na koszt opłaty notarialnej oraz ich relatywnie mniejsze kwoty - wykorzystanie
art. 777 kpc będzie zapewne mniejsze. Wzrośnie natomiast popularność weksla8 , w tym również weksla in blanco,
jako zabezpieczenia. Ustawa, która zniosła BTE nakłada także nowe obowiązki na banki dotyczące m.in. konieczności wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu dla klienta, który opóźnia się ze spłatą oraz rozpatrzenia
wniosku o restrukturyzację i uzasadnienia ewentualnej odmowy.
Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza instrumenty, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika oraz uniknięcie jego likwidacji. Wśród celów nowej regulacji wymieniono9 m.in.:
zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli, zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od postępowań upadłościowych, maksymalizację szybkości oraz efektywności procesów
restrukturyzacyjnych. W ramach polityki nowej szansy ustawa wprowadza zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji
przed likwidacją. W przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd będzie miał obowiązek rozpoznać w pierwszej kolejności wniosek restrukturyzacyjny.
Prawo restrukturyzacyjne wprowadza szereg instytucji, które mają za zadanie usprawnić procedurę restrukturyzacyjną, stworzyć szansę dla przedsiębiorcy przy pełnej ochronie słusznych praw wierzycieli, w tym banków.
Przede wszystkim postępowanie restrukturyzacyjne nie zostanie otwarte, jeśli miałoby to doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Ich udział w restrukturyzacji zadłużonego podmiotu odbywa się przez aktywność w ramach Rady Wierzycieli. Nowe prawo otwiera możliwość zawarcia układu częściowego, tzn. układu jedynie z największymi
wierzycielami, którymi najczęściej są banki, obligatariusze bądź leasingodawcy. Ponadto ustawa pozwala na przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji wierzycielowi, który po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego ma udzielić ﬁnansowania, np. w postaci kredytu. Prawo restrukturyzacyjne chroni wierzycieli na kilku
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płaszczyznach. Objęcie postępowaniem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką odbywać się będzie co do zasady
za zgodą zabezpieczonego. Układ nie narusza również relacji pomiędzy wierzycielem a poręczycielem. Ponadto
sąd może odmówić zatwierdzenia układu, gdy jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali
przeciw układowi i wnieśli zastrzeżenia. Istnieją również pewne ryzyka dotyczące choćby interpretacji ograniczeń
ochrony hipoteki oraz przesłanek odmowy zatwierdzenia układu ze względu na ochronę wierzycieli. Prawo restrukturyzacyjne, chociaż jest nowelizacją dobrze przygotowaną i przemyślaną, będzie stanowić - zwłaszcza w obszarach
związanych z ochroną wierzycieli i uwzględnianiem ich interesów - pewne wyzwanie dla praktyki i orzecznictwa.
Kluczową zmianą z punktu widzenia banków i ich dłużników w Prawie upadłościowym i naprawczym, wprowadzona przez omawianą ustawę, jest nowa deﬁnicja niewypłacalności. Wprowadza ona rozsądne i jednocześnie
bardziej elastyczne uregulowania, które kładą nacisk na ocenę ekonomicznego stanu przedsiębiorstwa. Można
oczekiwać, że stan niewypłacalności w sensie formalnym będzie pojawiał się później niż pod rządami dawnych
przepisów. Pozwoli to ﬁrmom nawiązać kontakt z wierzycielami, podjąć negocjacje i odpowiednio przygotować
się do próby restrukturyzacji. Rozwiązanie to jest spójne z duchem i celami Prawa restrukturyzacyjnego, a także innych uregulowań omawianych w Ramce. Wpływ nowej deﬁnicji na banki nie powinien być negatywny. Po pierwsze
znowelizowane przepisy zawierają elementy precyzujące, np. domniemanie, że niewypłacalność następuje, jeżeli
opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Przyczynią się one do pożądanego
przez wszystkich uczestników obrotu uporządkowania problematyki niewypłacalności. Ponadto w dłuższej perspektywie nowelizacja będzie przyczyniać się do utrwalenia dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych. Banki mogą w związku z tym oczekiwać spadku ryzyka kredytowego.
Odrębnie uregulowano w Prawie restrukturyzacyjnym postępowanie wobec banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych. Restrukturyzacja tych podmiotów odbywa się wyłącznie w postępowaniu układowym i tylko na wniosek KNF. Skutki otwarcia postępowania układowego będą zbliżone do skutków dawnego
ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Problematyka związana z niewypłacalnością banków i SKOK
będzie co do zasady przedmiotem regulacji w Ustawie o BFG, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, nad którą toczą się prace. Kompleksowe i wyczerpujące ujęcie tych kwestii w aktach wprowadzających przepisy Dyrektywy BRR, których szybkie uchwalenie NBP rekomendował w Raporcie, byłoby najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia stabilności instytucji ﬁnansowych. Wiązałoby się to z uchyleniem odpowiednich przepisów w innych ustawach, w tym w Prawie restrukturyzacyjnym. Takie posunięcie uprościłoby postępowanie i usunęło ewentualne wątpliwości. Poza tym wydaje się, że materia upadłości i restrukturyzacji instytucji
ﬁnansowych jest tak istotna i specyﬁczna, że wymaga osobnej regulacji.
Prawo restrukturyzacyjne wraz z nowelizacją Prawa upadłościowego i naprawczego należy uznać za najważniejszą reformę spośród omówionych, która będzie oddziaływać na system bankowy. Charakter przepisów Prawa
restrukturyzacyjnego zapewnia równowagę pomiędzy wierzycielami a dłużnikami w procesie restrukturyzacyjnym.
Jest to jednak nowa rzeczywistość dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym dla banków. Staną one przed
koniecznością dostosowania swojej polityki dochodzenia należności od dłużników. Reforma oznacza ułatwienia
dla zadłużonych przedsiębiorstw, których podstawowa działalność pozostaje potencjalnie zyskowna. Głównym
beneﬁcjentem omawianych zmian prawnych jest sektor realny. Banki, jako najwięksi dostarczyciele ﬁnansowania często mający dobre zabezpieczenie w postaci hipoteki oraz podmioty bez szerokich kontaktów biznesowych
z dłużnikiem (w przeciwieństwie do kontrahentów), mogą być mniej zainteresowane restrukturyzacją dłużnika.
W pewnych przypadkach natychmiastowe zaspokojenie z majątku byłoby dla nich bardziej korzystne niż zawarcie
układu. Znacząca dla sektora bankowego może być również nowelizacja upadłości konsumenckiej. Nie ma jednak
podstaw do twierdzenia, że będzie przez sądy nadużywana i spowoduje wzrost strat kredytowych banków. Pozwoli
natomiast na wyjście z pętli zadłużenia gospodarstwom domowym w najtrudniejszej sytuacji. Potencjalny wpływ
likwidacji BTE na dochodzenie należności przez banki wydaje się relatywnie niewielki ze względu na szeroki wachlarz dostępnych zabezpieczeń, których skuteczność jest porównywalna z BTE. Z tego samego powodu nie należy
oczekiwać w związku z likwidacją BTE znacznego wzrostu kosztów kredytu dla gospodarstw domowych poza opła-
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tą notarialną związaną z dobrowolnym poddaniem się egzekucji. Teoretyczne oddziaływanie utraty BTE ogranicza
się zatem jedynie do części kredytów już udzielonych i będzie wygasało wraz z postępującą ich spłatą.
Analizowane zmiany prawa dotyczącego odzyskiwania pieniędzy od dłużników przez banki są spójne, bazują
na tych samych diagnozach i założeniach, a zatem będą w podobny sposób oddziaływać na system ﬁnansowy.
Otoczenie prawne banków zmieniło się znacznie. Charakter tych zmian wzmacnia pozycję dłużników. Relacje między bankiem, jako wierzycielem a kredytobiorcami będą bardziej zrównoważone. W krótkim okresie będzie się to
wiązać z koniecznością dostosowania procedur w bankach. Działania te nie przełożą się jednak na wzrost kosztów
dla klientów ze względu na skalę i ograniczony zasięg czasowy. Ponadto w dłuższej perspektywie - ze względu
na oczekiwaną poprawę kondycji sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - można uznać, że omawiane
zmiany prawne przyczynią się do spadku ryzyka kredytowego. Podsumowując, nie ma powodów, aby twierdzić,
że stabilność sektora ﬁnansowego może być z powodu opisywanych reform prawnych zagrożona.
W związku z polepszeniem się pozycji dłużników należy też oczekiwać zmiany praktyk rynkowych. Utrata BTE
w połączeniu z szerzej dostępną upadłością konsumencką oraz nowymi możliwościami restrukturyzacyjnymi dla
sektora przedsiębiorstw stworzą warunki do renegocjacji spłaty zadłużenia również poza reżimem ustawowym.
W przyszłości banki będą bardziej skłonne do indywidualnych kontaktów z dłużnikami i uwzględniania ich bieżących możliwości obsługi zadłużenia (zwłaszcza w przypadku osób ﬁzycznych) bez odwoływania się do procedur
przewidzianych w przepisach prawa. W zależności od proponowanych rozwiązań negocjacje spłaty mogą okazać
się atrakcyjne także dla dłużników. Ponadto zmiany w zakresie dochodzenia należności zachęcą prawdopodobnie
banki do większej staranności przy ocenie zdolności kredytowej klientów oraz szans powodzenia planowanych
inwestycji, które miałyby zostać sﬁnansowane.

1

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 poz. 1306.). Przepisy weszły w życie 31 grudnia 2014 r.
2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt P 45/12.
3 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
4 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978.). Większość jej przepisów wchodzi w życie
1 stycznia 2016 r.
5 A. Sobota, K. Tatara, S. Alwasiak (2015), „Raport Diagnostyczny - Projekt »Szansa 2.0«”, http://www.allerhand.pl
6 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/904162,upadlosc-konsumencka.html; artykuł z listopada 2015 r.
7 Wyrok z 26 stycznia 2005 r. dotyczący zgodności BTE z art. 76 (ochrona konsumentów).
8 Przeciętnie wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wynosi od 3 do 5 tygodni, co należy uznać za krótki okres.
9 http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7203,ustawa-prawo-restrukturyzacyjne-podpisana-przez.html.
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2.2.2. Ryzyko portfela kredytów

Wykres 2.15. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla przedsię-

dla przedsiębiorstw

biorstw
Duże przedsiębiorstwa

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw

dla przedsiębiorstw w całym sektorze bankowym
zmniejszyły się

Razem

15%

Koszty ryzyka kredytowego portfela kredytów
44

MSP

14%
13%
12%

(zob. wykres 2.14). Spadły rów-

11%

nież wskaźniki kredytów zagrożonych, szczególnie

10%
9%

w przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw

8%

(zob. wykres 2.15).
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Wykres 2.14. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

ści kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich relacja do wartości kredytów netto

Uwaga: na koniec września 2015 r. wartość kredytów dla dużych
przedsiębiorstw wyniosła 142,4 mld zł, a dla MSP – 185,9 mld zł.
Źródło: NBP.
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portfela kredytowego dużych banków spółdzielczych. Jednocześnie jest to niewielka część kredytów dla przedsiębiorstw udzielonych przez cały sektor bankowy (2,9%45 ). Jeżeli wyłączyć SK bank, kre-
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dyty dla przedsiębiorstw stanowiły na koniec września 2015 r. około połowy portfela kredytowego dużych banków spółdzielczych. W małych i średnich
bankach spółdzielczych udział ten był dwukrotnie
niższy.

Uwaga: relacja – dane annualizowane.
Źródło: NBP.

W niektórych bankach spółdzielczych poziom od-

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw pogorszyła

pisów z tytułu utraty wartości kredytów może być

się w dużych bankach spółdzielczych. Największy

niedoszacowany. Dotyczy to w szczególności po-

wpływ miała tu sytuacja w SK banku (zob. ramka 2),

jedynczych dużych banków spółdzielczych. Kredyty

jednak również w pozostałych dużych bankach spół-

z utratą wartości w tych bankach są pokryte odpi-

dzielczych jakość się pogorszyła, chociaż w znacznie

sami w znacznie mniejszym stopniu niż w pozosta-

mniejszym stopniu. Natomiast w małych i średnich

łych bankach spółdzielczych i w bankach komercyj-

bankach spółdzielczych jakość kredytów poprawiła

nych (zob. wykresy 2.13 i 2.16). Banki te mają jedno-

się nieznacznie w ostatnim okresie i była istotnie lep-

cześnie duże portfele kredytów opóźnionych w spła-

sza niż w dużych.

cie o krótkich terminach opóźnień. W przypadku

44 W

listopadzie 2015 r. bardzo wysokie straty ujawnił SK bank. Straty te nie zostały uwzględnione w raportowanych przez ten bank
wynikach za III kwartał 2015 r. oraz w poniższej analizie. Gdyby je uwzględnić, straty kredytowe całego sektora bankowego byłyby
wyższe.
45 Udział liczony bez uwzględnienia SK banku.
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znacznej części tych kredytów (większej niż w po-

mercyjnych mogłoby spowodować niedobory kapi-

zostałych bankach spółdzielczych i w bankach ko-

tałów w niektórych – głównie dużych – bankach

mercyjnych) nie została rozpoznana utrata warto-

spółdzielczych (zob. ramka 3). Innym czynnikiem ry-

ści (zob. wykres 2.17), co także może być źródłem

zyka związanym z niektórymi dużymi bankami spół-

zaniżenia odpisów z tego tytułu. Powiększenie od-

dzielczymi jest dość wysoka koncentracja portfela

pisów z tytułu utraty wartości kredytów w bankach

kredytowego (duży udział kredytów wysokokwoto-

spółdzielczych do średniego poziomu w bankach ko-

wych).

Wykres 2.16. Pokrycia odpisami kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw, w podziale według wielkości przedsiębior-

stwa (lewy panel) i typu banku (prawy panel)
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35%

Uwaga: w bankach spółdzielczych pokrycia szacowane są na podstawie wartości nominalnej kredytów.
Źródło: NBP.

Wykres 2.17. Kredyty opóźnione w spłacie do 90 dni (lewy panel) oraz rozpoznanie utraty wartości tych kredytów (prawy
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Uwaga: dane na koniec września 2015 r.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.18. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora przedsiębiorstw w bankach komercyjnych (lewy panel) i spół-

dzielczych (prawy panel)
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Źródło: NBP.

Jakość kredytów ﬁnansujących przedsięwzięcia

tabela 2.1). Pomimo sankcji rosyjskich poprawiła się

na rynku nieruchomości komercyjnych pozosta-

nieznacznie jakość w przemyśle spożywczym i w kil-

wała dobra, mimo rosnącej nierównowagi w tym

ku innych branżach o istotnym udziale eksportu

segmencie rynku (zob. rozdział 2.3). W szczególno-

do tego kraju. Z kolei w budownictwie, po znacznym

ści wskaźnik kredytów zagrożonych i straty kredyto-

pogorszeniu jakości w latach 2012-2013, jakość kre-

we w kredytach na nieruchomości biurowe były na-

dytów się ustabilizowała. Na koniec września 2015 r.

dal niskie w porównaniu do pozostałych kredytów

w portfelu kredytów z utratą wartości dla tej sek-

dla przedsiębiorstw (wynosiły, odpowiednio, około

cji przeważały kredyty o dłuższych opóźnieniach

5,1% i 0,4%). W ostatnich kwartałach zwiększyła się

w spłacie, w znacznym stopniu pokryte odpisami.

jednak wartość kredytów na ﬁnansowanie nieruchomości biurowych, chociaż nadal takie kredyty stanowiły niewielką część całego portfela kredytów dla
przedsiębiorstw (3,9%).

Największe pogorszenie jakości w ostatnich kwartałach nastąpiło w przypadku sekcji górnictwo
i wydobywanie. Przyczyną tego pogorszenie była sytuacja w branży górnictwa węgla kamiennego. W pozostałej części tej sekcji jakość się poprawiła. Kredy-

Jakość należności przedsiębiorstw według sekcji
gospodarki narodowej46

ty udzielone podmiotom z branży górnictwa węgla
kamiennego stanowią stosunkowo niewielką (około 1%) część kredytów dla przedsiębiorstw. Obecnie

W sekcjach gospodarki narodowej, które w naj-

nieco ponad połowa kredytów dla przedsiębiorstw

większym stopniu decydują o ryzyku kredytowym

z tej branży ma rozpoznaną utratę wartości. Pomi-

sektora przedsiębiorstw – tj. w przetwórstwie prze-

mo tego kredyty te są w niewielkiej części pokryte

mysłowym, budownictwie, obsłudze nieruchomo-

odpisami z tytułu utraty wartości, co stwarza ryzy-

ści oraz w handlu – zmiany jakości kredytów

ko wzrostu strat kredytowych w sytuacji pogorszenia

w ostatnich kilku kwartałach były niewielkie (zob.

się perspektyw branży.

46 Analiza
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Na wysokość strat kredytowych wpływ może mieć
Perspektywy

także likwidacja instytucji BTE oraz wprowadze-

Poziom kosztów realizacji ryzyka kredytowego po-

nie w życie nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne

winien się ustabilizować, ale możliwy jest rów-

(zob. ramka 1).

nież niewielki spadek strat kredytowych. Sprzyjać temu będzie dobra sytuacja ﬁnansowa przedsię-

Sytuacja przedsiębiorstw z branży górnictwa wę-

biorstw, w szczególności wysoka płynność i rentow-

glowego, mimo stosunkowo niskiej ekspozycji ban-

ność, utrzymywanie się stabilnego tempa wzrostu

ków, może jeszcze przez pewien czas wywierać ne-

gospodarczego oraz stosunkowo niskie koszty ob-

gatywny wpływ na wysokość strat kredytowych.

sługi kredytów spowodowane obniżeniem poziomu

Wiąże się z to trudną sytuacją branży oraz niskim

stóp procentowych.

poziomem odpisów na te kredyty.

Tabela 2.1. Jakość należności wobec sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych według sekcji gospodarki na koniec września

2015 r. (w %)
Struktura
Sekcje

Struktura należności

Wskaźnik

należności

o stwierdzonej

kredytów

ogółem

utracie wartości

zagrożonych

A – Rolnictwo

3,8 (3,6)

2,1 (2,1)

5,8 (6,1)

B – Górnictwo

3,0 (2,5)

6,3 (2,8)

21,7 (11,3)

C – Przetwórstwo przemysłowe

24,1 (22,8)

21,0 (22,9)

9,1 (10,2)

- Produkcja artykułów spożywczych

5,2 (4,7)

3,7 (4,0)

7,4 (8,6)

- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

1,2 (1,3)

0,4 (0,4)

3,4 (2,9)

- Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

1,8 (1,8)

1,2 (1,3)

6,6 (7,4)

- Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych

1,4 (1,3)

2,3 (2,2)

16,4 (17,9)

- Produkcja metalowych wyrobów gotowych (bez maszyn i urządzeń)

2,1 (2,1)

1,9 (2,4)

9,5 (11,7)

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

4,4 (4,5)

0,5 (0,3)

1,2 (0,7)

E – Dostawy wody, ścieki i odpady

1,2 (1,1)

0,6 (0,5)

5,5 (4,7)

9,4 (10,6)

22,1 (24,3)

24,5 (23,3)
8,7 (7,9)

F – Budownictwo
G – Handel i naprawy

19,5 (19,9)

16,3 (15,4)

H – Transport i gosp. magazynowa

4,1 (3,7)

2,4 (1,8)

5,9 (5,0)

I – Hotele i restauracje

3,0 (3,0)

6,5 (6,9)

22,4 (23,6)

J – Informacja i komunikacja

2,7 (3,6)

0,7 (0,7)

2,7 (1,9)

L – Obsługa nieruchomości

15,2 (14,5)

14,8 (14,1)

10,1 (9,9)

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

3,0 (3,8)

3,5 (5,2)

12,2 (14,1)

N – Administrowanie

3,8 (3,8)

0,9 (0,8)

2,6 (2,1)

P – Edukacja

0,4 (0,4)

0,5 (0,4)

13,2 (9,6)

Q – Opieka zdrowotna

1,6 (1,5)

0,9 (1,1)

6,0 (7,3)

R – Kultura, rekreacja i rozrywka

0,5 (0,5)

0,4 (0,3)

8,9 (6,3)

S – Usługi pozostałe

0,3 (0,3)

0,5 (0,5)

15,4 (14,7)

100,0

100,0

10,4

Razem

Uwagi:
W nawiasach dane na koniec września 2014 r.
Należności obejmują następujące pozycje bilansowe: kredyty i inne należności, instrumenty kapitałowe, instrumenty dłużne i pozostałe
należności.
Zestawienie przygotowane na podstawie sprawozdawczości tzw. dużych zaangażowań, tj. dla banku w formie spółki akcyjnej, banku
państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego oznacza to zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające
wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.
Źródło: NBP.
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Ramka 2. Kryzys SK banku
Z dniem 11 sierpnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, posługującym się nazwą handlową SK bank. Decyzja ta została poprzedzona serią działań nadzorczych i uzasadniona faktem, że bank nie wykonał ustawowego obowiązku opracowania
programu postępowania naprawczego, który mógłby być zaakceptowany przez KNF. Ponadto, nie zrealizował on
odpowiednio zaleceń wynikających z inspekcji przeprowadzonych wcześniej przez KNF, w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego.
Szok płynnościowy
W ciągu kilku dni po ogłoszeniu decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego w SK banku, jego klienci wycofali
ponad 960 mln zł środków pieniężnych, co stanowiło ponad 1/3 wartości zgromadzonych w banku depozytów. Był
to bardzo poważny szok płynnościowy, z którym żaden bank nie byłby w stanie poradzić sobie samodzielnie, nawet
jeśli posiadałby wysokie bufory płynnych aktywów, jak to miało miejsce w przypadku SK banku. W efekcie bank
utracił zdolność do terminowego regulowania zobowiązań i realizacji rozliczeń.
W tej sytuacji, Narodowy Bank Polski włączył się w proces pomocowy, udzielając SK bankowi, na jego wniosek,
kredytu reﬁnansowego. Bank centralny wystąpił w roli pożyczkodawcy ostatniej instancji. Okazało się bowiem,
że SK bank nie miał możliwości pozyskania jakichkolwiek alternatywnych, rynkowych źródeł ﬁnansowania, w tym
również w ramach swojego zrzeszenia. Decyzja NBP o udzieleniu wsparcia płynnościowego została podjęta na podstawie art. 42 ustawy o Narodowym Banku Polskim i wpisywała się w zadania banku centralnego określone w art. 3
ust. 2 tej ustawy. Wsparcie płynnościowe z NBP umożliwiło bankowi realizację bieżących rozliczeń i w założeniu
miało dać czas na przygotowanie programu postępowania naprawczego lub poszukiwanie nabywcy banku w celu
jego przejęcia i restrukturyzacji. NBP podejmując decyzję o udzieleniu kredytu reﬁnansowego kierował się opinią
KNF nt. wypłacalności banku oraz brał pod uwagę fakt, że w banku został wcześniej ustanowiony zarząd komisaryczny, którego zadaniem było dogłębne rozpoznanie sytuacji banku oraz przygotowanie i uzgodnienie z KNF oraz
bankiem zrzeszającym procesu restrukturyzacji banku, a także opracowanie programu postępowania naprawczego.
Wyniki badania sytuacji ﬁnansowej SK banku
Zarząd komisaryczny, celem dokonania rzetelnej oceny sytuacji ﬁnansowej SK banku, zlecił badanie sprawozdania
ﬁnansowego banku przez biegłego rewidenta. Wyniki badania, o których informacja została opublikowana w dniu
12 listopada 2015 r., wskazywały na wysoce ujemne fundusze własne banku ze względu na wymóg dotworzenia
rezerw celowych oraz weryﬁkację wycen zabezpieczeń. W efekcie okazało się, że istotnej korekcie musi ulec ocena
sytuacji ﬁnansowej SK banku, która do tej pory opierała się na danych ze sprawozdawczości ﬁnansowej i wskazywała na wypłacalność banku. Wyniki audytu zostały odpowiednio uwzględnione w bilansie SK banku sporządzanym
przez zarząd komisaryczny na koniec października 2015 r. Kierując się obowiązkiem wynikającym z art. 158 ust. 1
ustawy Prawo bankowe, KNF z dniem 21 listopada 2015 r. zawiesiła działalność SK banku oraz postanowiła wystąpić
do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Decyzja wynikała z faktu, że aktywa banku nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań. Ponadto, w wyznaczonym przez KNF terminie, nie zgłosił się żaden bank
gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SK banku. W dniu 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości SK banku.
Wnioski
Po pierwsze, przypadek SK banku powinien być wnikliwie przemyślany przede wszystkim przez te banki spółdzielcze, w których działalności występują, podobnie jak w SK banku, takie obszary ryzyka jak:
rosnące zaangażowanie w kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw w branżach, o których banki spółdzielcze
mają ograniczoną wiedzę i – z racji skali swojego działania – ograniczone możliwości jej pozyskania,
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znaczny udział dużych ekspozycji kredytowych, zarówno w stosunku do wartości portfela kredytowego ogółem, jak i do kapitału własnego,
kredytowanie podmiotów wzajemnie powiązanych, czasem bez pełnej wiedzy na temat tych powiązań i wynikającego z nich ryzyka,
zbyt niski poziom pokrycia rezerwami należności zagrożonych, w tym nieadekwatny sposób pomniejszania
podstawy tworzenia rezerw o wartość posiadanych zabezpieczeń.
Ekspansja na nowe rynki i odchodzenie od tradycyjnej misji, polegającej na służeniu pośrednictwem ﬁnansowym
społecznościom lokalnym, niesie ze sobą zagrożenie utratą zdolności do prawidłowej oceny ryzyka kredytowego.
Taka strategia najpierw generuje dużą dynamikę sumy bilansowej. Po pewnym czasie przekłada się ona na zwiększone odpisy na rezerwy, ograniczenie zdolności do generowania zysku i problemy z wypełnieniem wymogów
kapitałowych. NBP zwracał uwagę na te kwestie m.in. w publikacjach poświęconych systemowi ﬁnansowemu.
Po drugie, bank centralny udzielając kredytu reﬁnansowego ma na celu uniknięcie sytuacji, w której upadłość
jednego banku może zachwiać stabilnością reszty systemu ﬁnansowego. Jednak nie oznacza to, że w systemie ﬁnansowym obowiązuje zasada całkowitej eliminacji zjawiska upadłości podmiotów bankowych (ang. no-failure
regime), która prowadziłaby do powstania tzw. pokusy nadużycia (ang. moral hazard).
Po trzecie, w przypadku kryzysu SK banku zrealizowała się najdroższa metoda „wyprowadzenia” banku z rynku, tj. poprzez upadłość. Wynikało to z braku możliwości zastosowania innych rozwiązań. Poszukiwania sposobu
restrukturyzacji musiały być ograniczone jedynie do metody polegającej na przejęciu całkowitym przez inny bank
(które de facto okazało się nieopłacalne dla potencjalnych podmiotów przejmujących), i w ostateczności zakończyły
się niepowodzeniem.
Koszty upadłości SK banku poniosła reszta banków i jego nieubezpieczeni wierzyciele. Wypłata depozytów gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pochłonęła ponad 2 mld zł. Środki te zostały wypłacone
z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych (FOŚG). FOŚG utrzymywany jest w bilansach wszystkich banków
w formie skarbowych papierów wartościowych lub bonów pieniężnych NBP, które należało spieniężyć i wpłacić odpowiednie kwoty do BFG. Stanowiło to dla banków bezpośredni koszt i wpłynęło negatywnie na wyniki ﬁnansowe
IV kwartału 2015 r. Pozostałe zobowiązania banku – w kwocie ponad 490 mln zł – obejmowały zobowiązania wobec
właścicieli rachunków, na których zgromadzono kwoty przekraczające równowartość 100 tys. euro (w tym między
innymi jednostek samorządu terytorialnego, posiadaczy mieszkaniowych rachunków powierniczych oraz pośrednio ich klientów1 ), a także wobec właścicieli długu podporządkowanego oraz inne zobowiązania.
Taki bieg wypadków wynikał z braku w polskim porządku prawnym narzędzi, które używane są w procesie
likwidacji i uporządkowanej restrukturyzacji, nazywanym anglojęzycznym określeniem resolution. Upadłość i
wypłata depozytów gwarantowanych jest najdroższą formą zakończenia sytuacji kryzysowej w banku. Mechanizm
resolution jest - co do zasady - tańszym sposobem ponieważ pozwala na odpowiednio wczesną interwencję i przeprowadzenie restrukturyzacji banku z wykorzystaniem wielu metod tj.: poprzez jego całkowite przejęcie, przejęcie częściowe, utworzenie banku pomostowego, lub kombinację tych metod. Jednocześnie zakłada on umorzenie
i konwersję instrumentów dłużnych na kapitał lub pokrycie strat2 .
Doświadczenia związane z próbami ratowania SK banku potwierdziły konieczność jak najszybszego wprowadzenia do porządku prawnego w Polsce przepisów dyrektywy w sprawie naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (ang. Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD). Narodowy Bank Polski wielokrotnie wskazywał na tę konieczność, zarówno w raportach o stabilności systemu ﬁnansowego, jak i w wystąpieniach
Prezesa NBP w Parlamencie. W styczniu 2016 r. Sejm RP rozpoczął prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wejście projektu ustawy
na kolejny etap ścieżki legislacyjnej rokuje na szybkie przyjęcie nowych regulacji w zakresie resolution. Powinno to
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istotnie usprawnić mechanizmy wczesnej interwencji i zarządzania kryzysowego w polskim systemie ﬁnansowym
i ograniczyć koszty dla banków i podatników.

1

Rachunek jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkaniowy rachunek powierniczy traktowane są przy wypłacie
depozytów gwarantowanych przez BFG jako rachunek jednego właściciela. Dla maksymalnej kwoty gwarantowanej nie
ma znaczenia ile odrębnych rachunków prowadzonych jest na rzecz poszczególnych jednostek organizacyjnych jednostki
samorządu terytorialnego, ani ile osób wnosi wkłady (wpłaty) na cel mieszkaniowy.
2 Patrz ramka 6 w „Raporcie o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015 r.”

Wykres 2.19. Kontraktowa luka stopy procentowej w portfelu bankowym w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach
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Uwagi: luka stopy procentowej oznacza różnicę między złotowymi aktywami i pasywami odsetkowymi w danym przedziale okresu
do terminu przeszacowania; d – dzień roboczy, t – tydzień roboczy, m – miesiąc, r – rok.
Źródło: NBP.

2.3.

Ryzyko rynkowe

ków, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych,
posiada dodatnią lukę stopy procentowej (zob. wykres 2.19). Oznacza to, że oprocentowanie akty-

Głównym źródłem ryzyka rynkowego podejmowa-

wów reaguje na zmiany stóp procentowych w więk-

nego przez krajowe banki jest ryzyko stopy procen-

szym stopniu i szybciej niż oprocentowanie zobo-

towej w księdze bankowej i ryzyko walutowe. Ska-

wiązań. W konsekwencji, obniżenie stóp procento-

la działalności handlowej i, w konsekwencji, ryzyko

wych powoduje ceteris paribus spadek wyników ﬁ-

z nią związane są natomiast niewielkie.

nansowych banków. Wrażliwość wyników ﬁnanso-

Wyniki ﬁnansowe banków są wrażliwe na zmiany złotowych stóp procentowych. Większość ban-
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ków komercyjnych. Wynika to zarówno ze struktury

i CIRS. W konsekwencji, szacunkowa wartość za-

okresu do terminu przeszacowania oprocentowania

grożona z tytułu ryzyka walutowego nadal jest ni-

aktywów i pasywów, jak i wyższego udziału wyniku

ska (zob. wykres 2.21).

odsetkowego w wyniku z działalności bankowej banków spółdzielczych.

Wykres 2.21. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka waluto-

wego

Skala działalności banków klasyﬁkowanej do port-

Odstęp międzykwartylowy

fela handlowego jest niewielka47 . Większość dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków

0,45%

nie jest wyceniana do rynku lub ich wycena ujmowa-

0,40%

na jest w kapitałach (zob. tabela 2.2). W konsekwen-

0,35%

cji mediana wartości zagrożonej dla ryzyka stopy

0,30%

procentowej portfela handlowego banków nie prze-

0,25%

Mediana

0,20%

kracza 1% ich funduszy własnych (zob. wykres 2.20).

0,15%
0,10%

Wykres 2.20. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka stopy

0,05%

procentowej w portfelu handlowym

Uwagi: VaR na poziomie ufności 95% w horyzoncie 10-dniowym,
obliczony dla banków komercyjnych i wyrażony jako procent funduszy własnych; od kwietnia 2014 r. dla miesięcy nie kończących
kwartał użyto danych o funduszach własnych według stanu na koniec ostatniego miesiąca kończącego kwartał.
Źródło: NBP.
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Polskie banki w ograniczonym stopniu inwestu-
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ją w papiery wartościowe o podwyższonym ryzy-
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ku. W portfelach banków dominują krajowe skar-

0,5%
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(zob. tabela 2.2). Papiery wyemitowane przez nierezydentów stanowiły na koniec września 2015 r. tyl-

Uwagi: VaR na poziomie ufności 95% w horyzoncie 10-dniowym,
obliczony dla banków komercyjnych i wyrażony jako procent funduszy własnych; od kwietnia 2014 r. dla miesięcy nie kończących
kwartał użyto danych o funduszach własnych według stanu na koniec ostatniego miesiąca kończącego kwartał.
Źródło: NBP.

ko około 2% całego portfela instrumentów dłużnych

Ryzyko powstania znacznych strat w wyniku

Portfel tych obligacji jest skoncentrowany w kilku

zmian wyceny pozycji walutowej jest niskie. Mimo,

dużych bankach, ale jego udział w aktywach tych

że banki komercyjne posiadają znaczną długą bilan-

banków jest niewielki. Większość obligacji przedsię-

sową pozycją walutową (związaną głównie z portfe-

biorstw jest przy tym klasyﬁkowana przez banki jako

lem walutowych kredytów mieszkaniowych), to za-

kredyt, co oznacza, że ich wartość bilansowa jest nie-

bezpieczają ją przy użyciu transakcji typu fx swap

wrażliwa na zmiany wyceny rynkowej.

(3% w przypadku papierów skarbowych). W ostatnich latach dynamicznie rosła wartość obligacji krajowych przedsiębiorstw nabywanych przez banki.

47 Dostępne

dane nie pozwalają na precyzyjne określenie wielkości portfela handlowego. Udział aktywów klasyﬁkowanych jako „przeznaczone do obrotu”, do którego powinna być klasyﬁkowana większość aktywów z portfela handlowego, jest jednak niewielki i na
koniec września 2015 r. wynosił 3,7%.
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9-2015

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

Mediana

12-2012

9-2012

0,00%

Odstęp międzykwartylowy

Rozdział 2.

Tabela 2.2. Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych według emitenta i klasyﬁkacji rachunkowej (mld zł)

Banki centralne
Instytucje rządowe szczebla centralnego
Instytucje samorządowe
Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
Razem

Przeznaczone
do
obrotu
12,0
21,5
0,1
0,9
0,3
34,8

Wyceniane
według
wartości godziwej
13,0
3,7
0,3
0,0
0,0
17,0

Dostępne
do
sprzedaży
59,9
164,9
6,9
11,1
9,0
251,9

Utrzymywane
do terminu
wymagalności
5,8
14,0
0,3
3,6
0,3
26,8

Kredyty
i inne
należności
0,0
3,8
10,1
1,6
17,1
32,6

Razem
90,7
207,9
17,7
17,2
26,8
360,4

Uwaga: stan na koniec września 2015 r.
Źródło: NBP.

2.4.

Struktura ﬁnansowania
i ryzyko płynności

czają limit gwarancji BFG.
Wykres 2.22. Roczne tempo wzrostu depozytów
Gospodarstwa domowe

Głównym źródłem ﬁnansowania działalności krajowych banków są depozyty sektora nieﬁnansowe-

20%

go. Tempo wzrostu depozytów utrzymuje się na wy-

16%

sokim poziomie, mimo historycznie niskiego pozio-

12%

mu stóp procentowych (zob. wykres 2.22). Można

8%

to wiązać z relatywnie wysokim poziomem realnych

4%

stóp procentowych oraz dużą zmiennością na krajowym rynku kapitałowym (zob. rozdział 1.2). Wyso-

Przedsiębiorstwa

Sektor niefinansowy razem

0%
-4%

ki wzrost depozytów przyczynia się do stopniowego
(zob. wykres 2.23), co wpływa korzystnie na stabilność ﬁnansowania banków.
Zawieszenie działalności SK banku (zob. ramka 2)

-8%
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

spadku luki ﬁnansowania w sektorze bankowym48

Uwaga: dane dla rezydentów po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursu walutowego.
Źródło: NBP.

wskazuje na kluczowe znaczenie stabilności ba-

Udział ﬁnansowania zagranicznego w strukturze

zy depozytowej dla ryzyka płynności banków. Mi-

ﬁnansowania krajowych banków komercyjnych49

mo relatywnie wysokich wskaźników płynności krót-

pozostaje stabilny. Po okresie stopniowego spadku

koterminowej, bardzo duża skala odpływu depozy-

udział tej formy ﬁnansowania zwiększył się w cią-

tów doprowadziła do utraty płynności tego banku.

gu ostatnich czterech kwartałów. Wzrost dotyczył

Podwyższone ryzyko może w szczególności dotyczyć

jednak niewielkiej grupy banków o relatywnie ni-

podmiotów charakteryzujących się znacznym udzia-

skiej zależności od tej formy ﬁnansowania. Nato-

łem deponentów, których środki istotnie przekra-

miast udział banków o wysokim znaczeniu ﬁnanso-

48 Dodatnia

luka ﬁnansowania (nadwyżka kredytów nad depozytami) w skali całego sektora bankowego jest kształtowana głównie
przez banki komercyjne; banki spółdzielcze mają ujemną lukę ﬁnansowania (nadwyżkę depozytów względem kredytów).
49 Banki spółdzielcze nie ﬁnansują się środkami z zagranicy, natomiast model działalności oddziałów instytucji kredytowych opiera się
z założenia na ﬁnansowaniu bezpośrednio od zagranicznego podmiotu dominującego. Z tego powodu oraz biorąc pod uwagę niskie
znaczenie oddziałów instytucji kredytowych w sektorze bankowym (2% aktywów) analiza ﬁnansowania zagranicznego koncentruje
się na krajowych bankach komercyjnych.
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wania zagranicznego w strukturze ﬁnansowania systematycznie się obniża (zob. wykres 2.24).

Wykres 2.24. Relacja zobowiązań wobec zagranicznych in-

stytucji ﬁnansowych do sumy bilansowej w krajowych
bankach komercyjnych

Wykres 2.23. Luka ﬁnansowania

100%

Odstęp międzykwartylowy

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia

Średnia (stały kurs)

Średnia

Mediana

40%
35%

80%

30%

60%

25%
20%

40%

15%
20%
10%
0%
5%
-20%

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

Uwaga: w celu wyeliminowania wpływu różnic kursowych na wartość luki ﬁnansowania, wartości należności i zobowiązań w walutach obcych dla zmiennej średnia (stały kurs) przeliczono na złote
po stałym kursie walutowym z końca marca 2010 r.
Źródło: NBP.

9-2010

3-2010

0%

-40%

Źródło: NBP.

Wykres 2.25. Efektywne oprocentowanie zobowiązań
Banki komercyjne

Banki spółdzielcze

Średniokwartalny WIBOR 3M
5,0%

no dla banków komercyjnych, jak i spółdzielczych,

4,5%

efektywne oprocentowanie zobowiązań obniżyło się

4,0%

w większym stopniu niż stawki rynku międzybanko-

3,5%

wego (zob. wykres 2.25). O dostosowaniu kosztów ﬁ-

3,0%

nansowania banków do obniżonych stóp procento-

2,5%

wych świadczą również dane o oprocentowaniu no-

2,0%

wych depozytów. Niemniej jednak, różnica między

1,5%

oprocentowaniem zobowiązań a stopami rynkowy-

1,0%

mi nadal jest niska.
Sytuacja sektora bankowego w zakresie płynności
krótkoterminowej nie zmieniła się istotnie i była
korzystna. Portfel najbardziej płynnych aktywów, tj.

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

Spadł średni koszt ﬁnansowania banków. Zarów-

Uwagi: efektywne oprocentowanie – relacja annualizowanych
kosztów odsetkowych do średniorocznej wartości bilansowej zobowiązań. Obliczenia uwzględniają zobowiązania złotowe i walutowe.
Źródło: NBP.

bonów pieniężnych i obligacji skarbowych, wzrósł

Dobrą sytuację krajowych banków pod wzglę-

w tempie zbliżonym do sumy bilansowej banków.

dem płynności potwierdzają poziomy nadzorczych

Utrzymała się jednak wysoka koncentracja i istotne

wskaźników płynności50 . Rezerwy płynności prze-

zróżnicowanie banków pod względem wartości ak-

wyższały poziom środków obcych niestabilnych we

tywów płynnych (zob. wykres 2.26).

wszystkich bankach komercyjnych (wskaźnik płyn-

50 Zob.

Uchwała Nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Szerzej na temat nadzorczych norm płynności
KNF w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego – grudzień 2009 r.”, 2009 r., NBP, ramka 2.
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ności M2 był wyższy od regulacyjnego minimum

W dłuższym okresie wpływ na strukturę ﬁnansowa-

1,00). Dla wszystkich banków komercyjnych środki

nia banków będzie miało wprowadzanie nowych

obce stabilne i fundusze własne były również więk-

regulacji, w szczególności NSFR i MREL. Perspek-

sze od aktywów niepłynnych i tych o ograniczo-

tywa konieczności spełniania powyższych tych wy-

nej płynności (wskaźnik płynności M4 był wyższy

mogów, w szczególności zwiększenia udziału długo-

od regulacyjnego minimum 1,00). Problemy z wy-

terminowych instrumentów dłużnych spełniających

pełnianiem norm płynności miały pojedyncze ban-

wymogi „instrumentów kwaliﬁkowanych” w rozu-

ki spółdzielcze. Od 1 października 2015 r. banki są

mieniu wymogów MREL, może być wyzwaniem dla

zobowiązane również do wypełniania normy Liqu-

niektórych banków.

idity Coverage Requirment (LCR) w wysokości 60%.
Wykres 2.26. Udział krajowych skarbowych papierów war-

tościowych i bonów pieniężnych w aktywach banków
Odstęp międzykwartylowy

Mediana

2.5.

Wyniki ﬁnansowe

Średnia

W Polsce zyski banków stanowią główne źródło ich

30%

kapitałów (od 2007 r. zatrzymany zysk odpowiadał

25%

za blisko 70% wzrostu funduszy własnych). Z tego
powodu bieżący i przyszły poziom wyników ﬁnanso-

20%

wych i wskaźników zyskowności jest istotny dla oce-

15%

ny odporności systemu bankowego na wypadek ma10%

terializacji zagrożeń.

5%

Zyskowność sektora bankowego zmniejszyła się
w analizowanym okresie (zob. tabela 2.3). Spadek
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

0%

Źródło: NBP.

Wstępne szacunki NBP wskazują, że na koniec września 2015 r. wszystkie banki komercyjne i większość
banków spółdzielczych spełnia normę w tej wysokości. W bankach zrzeszających i 36 bankach spółdzielczych wskaźnik LCR jest niższy od wymaganego.

ten dotyczył zarówno krajowych banków komercyjnych, jak i banków spółdzielczych (zob. wykres 2.27).
Krajowe banki komercyjne pozostawały średnio bardziej zyskowne niż banki spółdzielcze, co było związane z sytuacją największych podmiotów: w pierwszej grupie występowała koncentracja zysku w dużych instytucjach, natomiast w drugiej – zyskowność
dużych instytucji była niższa niż pozostałych.

Niemniej, w przypadku banków zrzeszających wdro-

Liczba banków o ujemnej zyskowności i ich udział

żenie IPS wpłynie pozytywnie na wartości wskaźni-

w aktywach nie zmieniły się istotnie, wzrosła nato-

ków. Ponadto, w przypadku banków spółdzielczych

miast suma strat wykazywanych przez takie pod-

niedobory płynności są stosunkowo niewielkie i mo-

mioty (zob. wykres 2.28). Większość banków wyka-

głyby zostać pokryte przez zamianę lokat w ban-

zujących na początku analizowanego okresu ujem-

kach zrzeszających na papiery wartościowe o wyso-

ną zyskowność nadal ponosiła straty51 , a ich wskaź-

kiej płynności.

niki zyskowności się obniżyły. Straty większości tych

51

Ujemne wskaźniki zyskowności na koniec analizowanego okresu wykazywały cztery banki komercyjne (udział 1,5% w aktywach sektora), siedem oddziałów instytucji kredytowych (0,1%) i trzynaście banków spółdzielczych (0,3%), wobec odpowiednio trzech (1,5%),
ośmiu (0,1%) i ośmiu (0,05%) na koniec marca 2015 r.
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Tabela 2.3. Wybrane wskaźniki operacyjne sektora bankowego
2014
I kw.

II kw.

Wynik z tytułu odsetek (NIM)
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne (CTA)2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto (ROA)

2,53
1,43
3,96
2,14
0,56
1,32
1,07

2,59
1,39
3,98
2,12
0,57
1,35
1,09

Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne (CTI)2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

63,9
36,1
100,0
54,1
14,1
33,3
26,9

65,1
34,9
100,0
53,3
14,3
34,0
27,4

14,4
11,5

14,9
11,8

Wynik finansowy brutto4
Wynik finansowy netto (ROE)4

2015
IV kw.
I kw.
II kw.
Procent aktywów1
2,61
2,50
2,41
2,30
1,37
1,38
1,42
1,34
3,98
3,89
3,83
3,65
2,08
2,01
1,99
1,95
0,56
0,55
0,53
0,49
1,39
1,34
1,32
1,22
1,12
1,07
1,06
0,98
Procent wyniku z działalności bankowej1
65,6
64,4
63,0
63,1
34,4
35,6
37,0
36,9
100,0
100,0
100,0
100,0
52,1
51,8
51,9
53,5
14,0
14,1
13,9
13,6
34,9
34,4
34,5
33,5
28,0
27,5
27,7
27,0
Procent kapitału Tier I1,3
15,5
15,1
15,0
13,7
12,2
11,8
11,8
10,7
III kw.

III kw.
2,23
1,30
3,53
1,94
0,48
1,14
0,92
63,2
36,8
100,0
55,0
13,6
32,4
26,0
12,8
10,0

1
2

Dane annualizowane.
Koszty operacyjne = koszty działania banku i odpisy amortyzacyjne.
Kapitał Tier I bez pomniejszeń o kwotę brakujących rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyjnych.
4 Pominięto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
Źródło: NBP.
3

Wykres 2.27. Zwrot z aktywów w krajowych bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

Średnia bez SK banku

2,0%

2,0%

1,5%
1,5%

1,0%
1,0%
0,5%
0,5%

0,0%

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

0,0%
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

-0,5%

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
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instytucji były niskie w zestawieniu ze skalą prowa-

miast mniejsze zyski ze zbycia instrumentów z port-

dzonej przez nie działalności i wartością funduszy

fela „dostępne do sprzedaży”.

własnych. W przypadku SK banku, którego działalność została zawieszona przez KNF w listopadzie
2015 r., wielkość strat przekroczyła wartość całkowi-

Wykres 2.29. Źródła i rozdysponowanie wyniku działalności

bankowej
Szacowany wpływ
oczekiwanej korekty SK
banku
Pozostałe zyski i straty oraz
podatek

16

tych funduszy.

14
12
10

Wykres 2.28. Kwartalny wynik ﬁnansowy sektora bankowe-

Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw

8

go

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

6
Straty

Wynik finansowy netto

mld zł

Zyski
5

4
2

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

0

Koszty operacyjne

-2

4

Pozostałe składniki wyniku
działalności bankowej

-4
-6

3
2

Wynik z tytułu odsetek

-12
Wynik finansowy netto

-1

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

-2

Uwaga: pustym znacznikiem i wykropkowanym fragmentem
słupka oznaczono:
– w IV kwartale 2012 r. szacowany wynik ﬁnansowy netto i sumę strat sektora bankowego z uwzględnieniem wyników banków,
które zaprzestały działalności lub kontynuowały ją w zmienionej
formie,
– w III kwartale 2015 r. szacowany wynik ﬁnansowy netto i sumę
strat sektora bankowego z uwzględnieniem oczekiwanych korekt
w sprawozdaniach SK banku.
Źródło: NBP.

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

0

9-2010

-14

1

3-2010

mld zł

Wynik z tytułu opłat i prowizji

-8
-10

Szacowany wynik netto

Uwagi: dane kwartalne.
„Szacowany wynik netto” to wynik ﬁnansowy netto sektora
z uwzględnieniem „szacowanego wpływu oczekiwanej korekty
SK banku”, związanej ze zwiększeniem odpisów z tytułu utraty
wartości kredytów.
Źródło: NBP.

Spadek marży odsetkowej znalazł odzwierciedlenie w malejącej zyskowności większości produktów kredytowych (zob. wykresy 2.30–2.33). Najsilniej pogorszyła się szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (najbardziej zyskownego
produktu) i kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

Spadek marży odsetkowej i marży nieodsetkowej

W przypadku kredytów konsumpcyjnych zmniejsze-

były głównymi przyczynami zmniejszenia się zy-

nie oprocentowania zostało wymuszone przez obni-

skowności sektora bankowego (zob. tabela 2.3).

żenie w marcu 2015 r. maksymalnego dopuszczal-

Spadek marży odsetkowej wynikał z trwającego

nego poziomu nominalnego oprocentowania kre-

dostosowywania oprocentowania aktywów i pasy-

dytów z 12% do 10% (poziom ten był wyznacza-

wów do obniżek stóp procentowych NBP z marca

ny przez czterokrotność stopy lombardowej NBP).

52

2015 r. . W odróżnieniu od okresu analizowanego

Spadek zyskowności części portfeli był łagodzony

w poprzedniej edycji Raportu spadkowy trend marży

przez malejące obciążenie odpisami z tytułu utraty

prowizyjnej wyhamował. Banki zrealizowały nato-

wartości kredytów (zob. rozdział 2.2.).

52

W większości polskich banków występuje dodatnia luka stopy procentowej w okresie do jednego roku, przez co w początkowym okresie po spadku stóp procentowych oprocentowanie aktywów zmniejsza się (ceteris paribus) szybciej niż oprocentowanie zobowiązań.
Z doświadczeń historycznych wynika, że po około dwóch kwartałach sytuacja się odwraca, tj. oprocentowanie aktywów stabilizuje się
lub spada wolniej, a oprocentowanie pasywów spada szybciej i marża odsetkowa netto rośnie. Po około roku od pierwotnego impulsu
marża odsetkowa netto stabilizuje się na niższym poziomie niż przed spadkami, ale na wyższym niż początkowe minimum w procesie
dostosowań.
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Wykres 2.30. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych

kredytów dla gospodarstw domowych (prawy panel)
Efekt zamknięcia pozycji walutowej
Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami
Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa

10%

8%

8%

-4%

0%
-2%
-4%
9-2015

3-2015

9-2014

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

-6%
3-2010

9-2015

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

-6%
3-2010

-12%

-2%

2%

3-2014

-8%

0%

4%

9-2013

-4%

2%

6%

3-2013

0%

4%

9-2012

4%

6%

3-2012

8%

% innych kredytów dla GD

12%

Skorygowana marża odsetkowa

10%
% kredytów mieszkaniowych

% kredytów konsumpcyjnych

16%

Efektywny koszt finansowania kredytów

9-2011

Skorygowana marża odsetkowa

Obciążenie kredytów odpisami

3-2011

Efektywny koszt finansowania kredytów

Efektywne oprocentowanie kredytów

9-2010

Obciążenie kredytów odpisami

3-2010

Efektywne oprocentowanie kredytów

Uwagi: dane annualizowane.
Prezentowane wartości skorygowanej marży odsetkowej netto należy traktować jedynie jako przybliżenie faktycznej zyskowności poszczególnych produktów kredytowych. Przyjęto identyczny koszt ﬁnansowania („efektywne oprocentowanie zobowiązań”) dla każdej
kategorii kredytów. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów operacyjnych ani kosztu kapitału potrzebnego na pokrycie wymogów kapitałowych. Szacunek nie obejmuje także przychodów z prowizji i opłat (z wyjątkiem wliczanych do efektywnej stopy procentowej),
m.in. związanych z cross-sellingiem produktów bankowych, które mogą istotnie różnić się w zależności od rodzaju produktu. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut
(spread walutowy).
„Efekt zamknięcia pozycji walutowej” dla kredytów mieszkaniowych to szacowany wynik ﬁnansowy zamknięcia przez banki otwartej
bilansowej pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich) przy założeniu wykorzystywania odnawianych 3-miesięcznych transakcji fx swap CHF/USD i USD/PLN. Do zamknięcia pozycji wykorzystywana
jest wymiana końcowa (tzw. druga noga) transakcji fx swap (równoważna odpowiedniej transakcji forward), natomiast kwota w walucie
obcej otrzymana przez bank w wymianie początkowej (tzw. pierwszej nodze) jest wymieniana na rynku walutowym na złote. Wynik
takiej strategii zabezpieczającej został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków (średniej kwartalnej dodatnich różnic
między wartością kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim a wartością zobowiązań wycenianych według
zamortyzowanego kosztu w tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy między stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M skorygowanej o implikowaną marżę w transakcji fx swap. Szacunek ten może być zawyżony, ponieważ nie uwzlędnia marży z tytułu ryzyka kontrahenta
płaconej przez polskie banki.
Źródło: NBP.

Wykres 2.31. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy

panel)
Efektywne oprocentowanie kredytów

Efektywne oprocentowanie kredytów

Obciążenie kredytów odpisami

Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów

Efektywny koszt finansowania kredytów

Skorygowana marża odsetkowa

Skorygowana marża odsetkowa

6%
4%
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6%
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2%
0%
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-2%

-4%
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9-2013
12-2013
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6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

% kredytów dla MSP

8%

3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015
6-2015
9-2015

% kredytów dla dużych przedsiębiorstw

8%

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.30.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.32. Udział banków o danej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez sektor bankowy kredytach

konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych kredytach dla gospodarstw domowych (prawy
panel)
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Udział banków o danej zyskowności w kredytach
mieszkaniowych sektora bankowego

<=0

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.30.
Źródło: NBP.

Wykres 2.33. Udział banków o określonej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez sektor bankowy kredy-

tach dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.30.
Źródło: NBP.

Do pogorszenia zyskowności banków przyczynił

obciążenie wyniku sektora kosztami realizacji ryzy-

się również niewielki spadek dźwigni ﬁnansowej,

ka kredytowego nieznacznie się zmniejszyło.

a także wzrost obciążenia wyniku kosztami operacyjnymi. Wzrost ten był odzwierciedleniem niższego

Perspektywy

wyniku działalności bankowej – kwota kosztów operacyjnych nie zmieniła się (zob. wykres 2.29), mimo
wzrostu opłat na BFG. Bez uwzględnienia SK banku

Można oczekiwać, że w nadchodzących kwartałach
spadek zyskowności polskiego sektora bankowego
(mierzonej wskaźnikami ROA i ROE) znacznie się
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pogłębi. Wpływ na kształtowanie się wskaźników zy-

2 mld zł z Funduszu Ochrony Środków Gwa-

skowności będą miały:

rantowanych z powodu upadłości SK banku,
a na początku 2016 r. – wpłatą 600 mln zł

Wprowadzenie podatku od niektórych insty-

na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Szacun-

tucji ﬁnansowych. Zgodnie z ustawą o podatku

ki NBP wskazują, że taka wysokość fundu-

od niektórych instytucji ﬁnansowych banki bę-

szu może nie wystarczyć na pokrycie zapo-

dą obciążone podatkiem obliczanym według

trzebowania kredytobiorców w trudnej sytu-

miesięcznej stawki 0,0366% od sumy aktywów

acji, co spowodowałoby konieczność dalszych

pomniejszonej o 4 mld zł oraz wartość fundu-

wpłat55 .

szy własnych i zakupionych obligacji skarbo-

W porównaniu z 2015 r. zwiększy się rów-

wych53 . Roczne koszty banków komercyjnych

nież łączna stawka opłat na BFG – z 0,239%

z tego tytułu wyniosłyby około 4 mld zł (ce-

do 0,246% łącznej kwoty ekspozycji na ryzy-

teris paribus)54 . Podatek ten nie będzie uzna-

ko56 . W kolejnych latach nie można wyklu-

wany za koszt uzyskania przychodu w podat-

czyć dalszego wzrostu opłat na BFG związane-

ku dochodowym od osób prawnych. Oznacza

go z planowanymi zmianami w systemie gwa-

to w szczególności, że dla banków o niskiej zy-

rantowania depozytów oraz wprowadzeniem

skowności wprowadzenie tego podatku może

przymusowej restrukturyzacji57 .

spowodować stratę.

Wzrost kosztów operacyjnych może zostać

W reakcji na wprowadzenie podatku, ban-

częściowo ograniczony przez zmniejszenie

ki mogą próbować ograniczać jego wpływ

zatrudnienia i jego kosztów zapowiadane

na wyniki ﬁnansowe przez zwiększenie przy-

przez niektóre banki.

chodów lub ograniczenie innych kosztów,
np. podnosząc marże kredytowe lub zmniejszając zatrudnienie. Może dojść do niekorzystnych zjawisk, jak zwiększenie skali ﬁnansowania transgranicznego czy ograniczanie kredytu
(zob. rozdział 2.1.).

Prawdopodobny dalszy spadek marży odsetkowej netto. W krótkim okresie, zgodnie
z opisanym wcześniej mechanizmem dostosowania oprocentowania aktywów i zobowiązań do zmian rynkowych stóp procentowych,
marża odsetkowa powinna się ustabilizować

Wzrost kosztów operacyjnych. W IV kwartale

lub nawet nieznacznie wzrosnąć. Uczestnicy

2015 r. banki zostaną obciążone wypłatą około

rynków ﬁnansowych oczekują jednak, że sto-

53 W

przypadku banków zrzeszających podstawa opodatkowania będzie dodatkowo pomniejszona o zgromadzone środki zrzeszonych
banków spółdzielczych.
54 Żaden z działających banków spółdzielczych nie ma aktywów większych niż 4 mld zł.
55 Z zapisów ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ﬁnansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1925) nie wynika jednoznacznie, czy do przyznania wsparcia wystarcza posiadanie statusu bezrobotnego przez jednego z kredytobiorców. W zależności od tego szacunkowy maksymalny koszt wsparcia dla kredytobiorców w latach 2016–2018 może
wynieść od 3 do 5 mld zł. Wsparcie kredytobiorców mających problemy ze spłatą przez FWK może być czynnikiem ograniczającym
odpisy z tytułu utraty wartości kredytów mieszkaniowych.
56 Stawka opłaty rocznej banków na 2016 r. została ustalona na 0,167%, a opłaty ostrożnościowej – na 0,079% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Zob. Uchwała nr 25/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2016 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania oraz Uchwała nr 26/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty ostrożnościowej na 2016 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.
57 Zob. projekt z dnia 9 października 2015 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji dostępny w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji.
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py procentowe w 2016 r. nadal będą maleć

niczenie w sprzedaży instrumentów ﬁnanso-

(zob. rozdział 1.2.), co przedłużyłoby spadko-

wych i udziałów w funduszach inwestycyj-

wy trend wyników odsetkowych. W przypadku

nych, a także przeniesienie części działalno-

oprocentowania kredytów konsumpcyjnych

ści do spółek z grupy kapitałowej (np. ﬁrm le-

wpływ ewentualnego obniżenia stóp byłby zła-

asingowych lub faktoringowych) będące reak-

godzony dzięki zmianie formuły maksymalne-

cją na wprowadzenie podatku od niektórych

go oprocentowania w Kodeksie cywilnym.

instytucji ﬁnansowych. Możliwość zwiększenia wyników nieodsetkowych przez sprzedaż

Spadek stóp procentowych wpłynąłby silniej

instrumentów „dostępnych do sprzedaży” bę-

na sytuację banków spółdzielczych, ponie-

dzie zależała od przyszłych zmian cen obliga-

waż wynik odsetkowy ma znacznie wyższy

cji skarbowych. W połowie 2016 r. wyniki nie-

udział w ich wyniku działalności bankowej,

których banków mogą się skokowo zwiększyć

a dodatnia luka stopy procentowej w hory-

w związku z rozpoznaniem zysku ze sprzedaży

zoncie jednego roku jest relatywnie więk-

udziałów w Visa Europe.

sza niż w przypadku banków komercyjnych.
Koszty odsetkowe banków spółdzielczych mogą też wzrosnąć pod wpływem ewentualnego
zwiększenia się awersji do ryzyka związanego
z upadłością SK banku.

dzięki poprawie sytuacji ﬁnansowej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także
ewentualnemu dalszemu spadkowi oprocentowania kredytów. Realizacji takiego scenariu-

to może być zahamowana przez reakcję ban-

sza mogłoby zagrozić ewentualne zwiększenie

ków na wprowadzenie podatku od niektó-

pokrycia odpisami kredytów z utratą warto-

rych instytucji ﬁnansowych. Nie wydaje się

ści w bankach, w których pokrycie takie istot-

jednak, żeby skala podwyżek marż kredyto-

nie odbiega od średnich dla sektora (zob. roz-

wych zrównoważyła wydatki z tytułu podat-

dział 2.2. i ramka 3). Sytuacja taka mogłaby być

ku (wyższe marże odnosiłyby się tylko do no-

szczególnie ryzykowna dla części banków spół-

wo udzielonych kredytów, a podatek do całego

dzielczych z powodu ich niskiej efektywności58

portfela).

– część wyniku działalności bankowej, z której

nieodsetkowy. Możliwości zwiększania opłat
związanych z prowadzeniem rachunków bę-

66

odpisami z tytułu utraty wartości kredytów

Tendencja spadkowa marży odsetkowej net-

Zmiany czynników wpływających na wynik

58 Zob.

Stabilizacja lub spadek obciążenia wyników

mogłyby być pokryte dodatkowe odpisy, jest
w przypadku tych banków mniejsza niż w bankach komercyjnych.

dą ograniczone przez konkurencję o środ-

Wdrożenie przez zrzeszenia banków spół-

ki klientów, zwłaszcza w warunkach relatyw-

dzielczych zasad pozwalających na uznanie

nego wzrostu atrakcyjności lokowania środ-

za system ochrony instytucjonalnej (IPS).

ków bezpośrednio na rynkach ﬁnansowych

W takiej sytuacji zrzeszone banki spółdzielcze

lub za pośrednictwem funduszy inwestycyj-

będą płacić niższe składki na nadzór oraz niż-

nych. Z drugiej strony, do wzrostu wyniku

sze opłaty na rzecz BFG (zarówno w obecnym

z tytułu prowizji może przyczynić się pośred-

porządku prawnym, jak też po wdrożeniu wy-

ramka 4.1.3 w: „Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2014 r.”, 2015 r., NBP.
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żej wspomnianych zmian). Wnioski obu ban-

kwatności kapitałowej banków (zob. rozdział

ków zrzeszających (SGB-Banku i BPS) o utwo-

2.6.).

rzenie systemów ochrony instytucjonalnej zostały zatwierdzone przez KNF59 .

Czynnikiem, którego urzeczywistnienie może do-

Ograniczenie możliwości zwiększania dźwi-

datkowo znacznie pogorszyć zyskowność banków,

gni ﬁnansowej, będące skutkiem zaleceń nad-

jest ewentualna przymusowa restrukturyzacja wa-

zoru z października 2015 r. odnośnie do ade-

lutowych kredytów mieszkaniowych.

Ramka 3. Symulacja wpływu powiększenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na sytuację
ﬁnansową banków spółdzielczych
W dużych bankach spółdzielczych średnie pokrycie kredytów dla przedsiębiorstw odpisami z tytułu utraty wartości jest niższe niż w bankach komercyjnych i mniejszych bankach spółdzielczych. Wynika to m.in. z wykazywania przez banki zabezpieczeń o stosunkowo wysokiej wartości, które pomniejszają podstawę tworzenia odpisów.
W opinii KNF realizacja tych zabezpieczeń jest często problematyczna, a prawie zawsze czasochłonna1 . Ramka
przedstawia wyniki symulacji wpływu na banki spółdzielcze podniesienia poziomu odpisów. Ze względu na posługiwanie się danymi sprawozdawczymi, obejmującymi zagregowane portfele kredytowe, symulacja daje jedynie
przybliżoną ocenę skali ryzyka wynikającego z niskiego poziomu odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w niektórych bankach spółdzielczych.
Kwotę dodatkowych odpisów oszacowano zakładając, że pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami oraz odsetek kredytów z utratą wartości w krótszych terminach opóźnień zwiększą się do średniego poziomu w bankach
komercyjnych. Strata z tego tytułu obniża najpierw zysk brutto bieżącego okresu (do września 2015 r.), a następnie
fundusze własne.
Zwiększenie odpisów z tytułu utraty wartości kredytów do średniego poziomu w bankach komercyjnych oznaczałoby znaczne zwiększenie kosztów części banków spółdzielczych, a w niektórych mogłoby skutkować powstaniem niedoborów kapitału. W siedmiu bankach spółdzielczych po utworzeniu dodatkowych odpisów łączne
współczynniki kapitałowe spadłyby poniżej poziomu 8%. Dotyczy to czterech dużych banków spółdzielczych (na
ogólną liczbę 33 dużych banków spółdzielczych), dwóch średnich (na 133) i jednego małego (na 396). Niedobory
funduszy własnych nie byłyby jednak duże (zob. wykres 1). Za wyjątkiem jednego bardzo małego banku spółdzielczego pozostałe sześć z ww. banków miałoby współczynnik kapitałowy w przedziale 6-8%. Gdyby wyniki symulacji
odnosić nie do regulacyjnych norm współczynników kapitałowych, ale do poziomów zalecanych przez KNF, wpływ
dodatkowych kosztów byłby znacznie większy.
Należy jednak pamiętać, że pełna ocena adekwatności wysokości utworzonych odpisów wymagałaby analiz
poszczególnych portfeli kredytowych i weryﬁkacji wartości przyjętych zabezpieczeń. Specyﬁka portfeli kredytowych w pojedynczych bankach może pozwalać na utworzenie odpisów w innej wysokości niż w pozostałych
bankach spółdzielczych lub w bankach komercyjnych. Może to dotyczyć banków mających duże portfele kredytów gwarantowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to jednak w dominującej części
kredyty dla gospodarstw domowych (rolników indywidualnych). Tymczasem problem z ewentualnym niedoszacowaniem rezerw w bankach spółdzielczych dotyczy głównie kredytów dla przedsiębiorstw (znaczna większość – 81%
– dodatkowych odpisów w siedmiu bankach o najniższych współczynnikach kapitałowych w opisanej wyżej symulacji dotyczyłaby kredytów dla przedsiębiorstw). Wprawdzie w bankach spółdzielczych kredyty te są częściej zabez-

59 Zob.

„Komunikat
z
281.
posiedzenia
Komisji
Nadzoru
Finansowego
w
dniu
3
listopada
2015
r.”
(http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_3_11_2015.html) oraz „Komunikat z 288. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 grudnia 2015 r.” (http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/KNF_22_2015.html).
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pieczone hipoteką, jednak tylko w niewielkiej części może to tłumaczyć tak niskie pokrycie odpisami w niektórych
bankach. Kredyty z utratą wartości zabezpieczone hipoteką w bankach komercyjnych mają bowiem znacznie wyższe średnie pokrycie odpisami (pokrycie to jest niższe od średniego dla wszystkich kredytów dla przedsiębiorstw,
jednak różnica nie jest duża) niż analogiczne kredyty w bankach spółdzielczych.
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Przed zwiększeniem odpisów

Udział w aktywach banków spółdzielczych banków
o danym współczynniku kapitałowym

Wykres 1. Rozkład liczby (lewy panel) i aktywów banków spółdzielczych (prawy panel) według wartości łącznego
współczynnka kapitałowego przed i po symulacji zwiększenia odpisów z tytułu utraty wartości kredytów do średniego poziomu w bankach komercyjnych

Uwagi: obliczenia na danych z końca września 2015 r. Dane z wyłączeniem SK banku.
Źródło: NBP.

Dla przykładu, uzupełnienie w opisany wyżej sposób odpisów w bankach komercyjnych nie spowodowałoby
dużych niedoborów funduszy własnych. Poza jednym średnim bankiem, w którym łączny współczynnik kapitałowy spadłby nieco poniżej 8%, we wszystkich pozostałych bankach byłby on wyższy od 10%.

1

2.6.

Zob. „Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2015 r., UKNF, Warszawa, 2015.

Pozycja kapitałowa banków

wypracowanych zysków oraz – w niewielkim stopniu
– z powstania dwóch nowych banków komercyjnych
i przeprowadzenia nowych emisji akcji w istnieją-

W analizowanym okresie kontynuowany był

cych bankach. Kapitał Tier II, który głównie stano-

wzrost funduszy własnych banków60 (zob. wykres

wią zobowiązania podporządkowane, spadł o 2,5%.

2.34). Fundusze własne sektora – z wyłączeniem SK
banku61 – wzrosły łącznie o 5,2%, głównie dzięki

Łączny wymóg kapitałowy nie zmienił się istotnie

wzrostowi kapitału podstawowego Tier I. Wzrost

(wzrost o 0,5%). Wzrost wymogów dotyczył tylko ry-

kapitału sektora wynika w większości z zatrzymania

zyka kredytowego (zob. wykres 2.35), co było zwią-

60 W

analizie uwzględniono banki komercyjne wraz z ich oddziałami zagranicznymi oraz banki spółdzielcze (aktywa oddziałów zagranicznych stanowią niespełna 0,2% aktywów sektora i około 1% tych trzech posiadających je banków). Z analizy wyłączono natomiast
odziały instytucji kredytowych oraz bank BGK, ponieważ nie podlega regulacjom pakietu CRDIV/CRR i jest specjalnym bankiem
państwowym realizującym programy rządowe w dziedzinie polityki społecznej i rozwoju.
61 Badanie przeprowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta na wniosek zarządu komisarycznego SK banku ujawniło, że na koniec października 2015 r. fundusze własne banku były ujemne i wynosiły minus 1,3 mld zł. W dalszej części rozdziału, o ile nie wskazano
inaczej, dane z września 2015 r. uwzględniają szacunki korekty składników funduszy własnych SK banku.
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zane ze wzrostem akcji kredytowej.

Krajowy sektor bankowy charakteryzował się wysokimi średnimi wagami ryzyka kredytowego od-

Wykres 2.34. Główne składniki funduszy własnych i wybra-

ne współczynniki kapitałowe

wania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe

Kapitał Tier II
Kapitał Tier I
Łączny współczynnik kapitałowy
Współczynnik kapitału Tier I

(zob. wykresy 2.36 i 2.37). Większość banków stosowała metodę standardową, która opiera się na nad-

ry banki (o 20,9% udziale w aktywach sektora) korzy-
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Uwaga: kapitał Tier II do końca 2013 r. obliczony jako różnica pomiędzy kapitałem na potrzeby współczynnika wypłacalności i kapitałem podstawowym.
Źródło: NBP.

cji kredytowych (metodami zaawansowanymi objętych jest od około 40 do 60% ekspozycji kredytowych
w tych bankach). Można szacować, że zastosowanie
metody ratingów wewnętrznych pozwoliło tym ban-

Wykres 2.35. Wymogi kapitałowe

kom na zwiększenie łącznych współczynników kapi-
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Uwaga: wielkość wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta do końca 2013 r. wykazywana łącznie z wymogiem kapitałowym z tytułu ryzyka kredytowego. Spadek wymogu
w kategorii „wymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka”
od 2014 r. wynika ze zmian w składzie wymogów kapitałowych
wraz z wejściem w życie CRDIV/CRR.
Źródło: NBP.

62 Zob.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, art. 500.
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Wykres 2.36. Średnie wagi ryzyka kredytowego: ekspozycje wobec sektora nieﬁnansowego (lewy panel) i aktywa objęte

współczynnikiem wsparcia MSP (prawy panel)
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Uwaga: współczynnik wsparcia MSP stosowany jest przy kredytach udzielonych przedsiębiorstwom o obrotach rocznych nie przekraczających 50 mln euro.
Źródło: NBP.

do takich ekspozycji wobec MSP do poziomu niższego niż waga ryzyka, jaką objęte są ekspozycje
detaliczne (m.in. kredyty konsumpcyjne) w metodzie standardowej wyznaczania wymogu kapitałowego (zob. wykres 2.36).
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Uwaga: obliczenia nie zawierają ewentualnych korekt dotyczących SK banku.
Źródło: NBP.

Średni łączny współczynnik kapitałowy (TCR)
w krajowym sektorze bankowym wzrósł nieznacz-

Regulacyjne normy adekwatności kapitałowej

nie. Na koniec września 2015 r. wynosił on 15,4%,

z naddatkiem spełniała większość banków. Ban-

a współczynniki kapitału podstawowego Tier I i ka-

ki o łącznym współczynniku kapitałowym wyższym

pitału Tier I – 14,1%63 .

niż 12% reprezentowały 97,7% aktywów banków kra-

63 Zgodnie

z CRDIV/CRR minimalne poziomy tych współczynników obowiązujące od 2015 r. to odpowiednio: 4,5% i 6%, a łącznego
współczynnika kapitałowego – 8%. W 2014 r. poziomy te wynosiły odpowiednio: 4%, 5,5% i 8%.
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jowych (zob. wykres 2.38), a banki o współczynniku

obowiązywać od stycznia 2016 r. oraz indywidu-

kapitału Tier I wyższym niż 9% – 98,6% aktywów

alne nadzorcze zalecenia kapitałowe. W związku

banków krajowych (zob. wykres 2.39). Na koniec

z uchwaleniem ustawy o nadzorze makroostrożno-

września podstawowych norm adekwatności kapi-

ściowym, w październiku 2015 r. przewodniczący

tałowej nie spełniały dwa banki: jeden objęty był

KNF wydał zalecenie utrzymywania w 2016 r. zwięk-

programem naprawczym, a w przypadku drugiego

szonych względem poziomów zalecanych we wcze-

w listopadzie 2015 r. KNF zawiesiła działalność i zło-

śniejszych latach współczynników kapitałowych:

żyła do sądu wniosek o upadłość.

współczynnika kapitału Tier I na poziomie co naj-

KNF oczekuje od banków utrzymywania współ-

mniej 10,25% i łącznego współczynnika kapitałowe-

czynników kapitałowych na poziomach wyż-

go na poziomie co najmniej 13,25%.

szych niż normy regulacyjne. Poziomy zalecane
przez KNF w 2015 r. wynoszą co najmniej 9% dla
współczynnika kapitałowego Tier I i 12% dla TCR.
Banki istotnie zaangażowane w kredyty mieszkaniowe nominowane w CHF zostały zobowiązane
do utrzymywania indywidualnie nadanych domiarów kapitałowych64 . Dodatkowo, w wytycznych co
do wypłaty dywidendy KNF zaleca bankom posiadającym znaczne wartości środków gwarantowanych
przez BFG (banki posiadające co najmniej 5% udział

Polski sektor bankowy charakteryzuje się niskim
poziomem dźwigni ﬁnansowej, co potwierdza pozytywną ocenę jego pozycji kapitałowej. Na koniec
września 2015 r. tradycyjny wskaźnik dźwigni, czyli relacja aktywów banku do kapitału Tier I, wynosił 10,8, a wskaźnik obliczony zgodnie z deﬁnicjami
z CRDIV/CRR66 wynosił 8,6%. Wskaźnik dźwigni obliczony według CRDIV/CRR nie zmienił się przy tym
istotnie w analizowanym okresie (zob. wykres 2.40).

w rynku depozytów sektora nieﬁnansowego) utrzy-

Unijna norma dla wskaźnika dźwigni ﬁnanso-

mywanie współczynników kapitałowych wyższych

wej, zdeﬁniowanego w pakiecie regulacyjnym

o 3 pkt proc. Banki, które nie spełniają poziomów

CRDIV/CRR, nie została jeszcze ustalona. Jej war-

zalecanych przez KNF (i/lub innych warunków), ma-

tość powinna zostać wskazana przez Parlament Eu-

ją ograniczenia w wypłacaniu dywidendy.

ropejski do końca 2017 r. Według propozycji Ko-

Przy obecnym poziomie akcji kredytowej nadwyż-

mitetu Bazylejskiego minimalny wskaźnik dźwigni

ki kapitału podstawowego Tier I ponad regulacyj-

powinien wynosić 3%67 . Normy wskaźnika dźwigni

ne minima

65

pozwalają większości banków speł-

nić normę bufora zabezpieczającego, która zacznie

na tym poziomie nie spełniałyby obecnie dwa banki
(o 1,3% udziale w aktywach sektora).

64 We wrześniu 2015 r., UKNF wystosował do banków istotnie zaangażowanych w kredyty mieszkaniowe nominowane w CHF w ramach

tzw. ﬁlaru II, indywidualne zalecenia dotyczące utrzymywania podwyższonych współczynników kapitałowych.
65 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym i zarządzaniu kryzysowym w sys-

temie ﬁnansowym, w latach 2016-2017 bufor zabezpieczający stanowić ma 1,25% łącznej ekspozycji na ryzyko. Jako bufor kapitałowy
służyć może wyłącznie część kapitału podstawowego Tier I, jaka pozostaje po spełnieniu podstawowych norm kapitałowych (normy
kapitału podstawowego Tier I, normy kapitału Tier I i łącznego współczynnika kapitałowego). Oznacza to, że wysokie współczynniki
kapitału Tier I czy łącznego współczynnika kapitałowego nie gwarantują spełnienie wymaganej normy bufora kapitałowego.
66 Wskaźnik dźwigni według CRDIV/CRR oblicza się jako wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I do miary ekspozycji, która
uwzględnia zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe.
67 Propozycja Komitetu Bazylejskiego zawarta w: „Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements”, Komitet Bazylejski,
styczeń 2014 r.
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według łącznego współczynnika kapitałowego
Wykres 2.38. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
9-2015

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
0%

Łączny współczynnik kapitałowy

Źródło: NBP.

według współczynnika kapitału Tier I
Wykres 2.39. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
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Wykres 2.40. Wskaźnik dźwigni w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwagi: wskaźnik dźwigni sprzed 2014 r. na podstawie szacunków.
Wskaźnik dźwigni ﬁnansowej w bankach spółdzielczych charakteryzuje się cyklicznymi zmianami na skutek zatrzymywania jednorazowo w ciągu roku całości zysków wypracowanych w poprzednim roku ﬁnansowym, przy stabilnym wzroście ekspozycji kredytowych
w całym roku. Obniżanie tego wskaźnika od 2014 r. wynika w dużej mierze z amortyzacji składników kapitału Tier I utrzymywanych
na zasadzie „praw nabytych”.
Źródło: NBP.

Ramka 4. Adekwatność kapitałowa banków spółdzielczych
Struktura funduszy własnych i wymogów kapitałowych w bankach spółdzielczych w Polsce jest inna niż w bankach komercyjnych. Ze względu na tradycyjnie dużą rolę zysków zatrzymanych w funduszach, osiąganie odpowiedniej zyskowności przez banki spółdzielcze jest bardzo ważne dla ich wyposażenia kapitałowego w przyszłości.
W strukturze funduszy własnych banków spółdzielczych większą część niż w przypadku banków komercyjnych
mają zatrzymane zyski (zob. wykres 1). Kapitał rezerwowy stanowi bowiem ponad 90% kapitału podstawowego
Tier I. Jedynymi instrumentami, które w bankach spółdzielczych, tak jak w bankach komercyjnych, mogłyby zaliczać się do instrumentów kapitałowych wchodzących w skład kapitału podstawowego Tier I są fundusze udziałowe.
Po wejściu w życie przepisów CRDIV/CRR fundusze te – w części, która została pozyskana przed 2012 r. – są zaliczane do kapitałów na zasadzie „praw nabytych” (stanowią obecnie około 60% wszystkich funduszy udziałowych jakie
znajdują się w bilansach banków spółdzielczych). Udział instrumentów utrzymywanych w kapitale Tier II na zasadzie „praw nabytych” również jest większy niż w bankach komercyjnych (23%). Fundusze własne utrzymywane
na zasadzie praw nabytych podlegają stopniowej amortyzacji do końca 2021 r.1 .
Niewielki udział funduszy udziałowych w kapitale powoduje, że amortyzacja tego składnika funduszy nie wydaje się problemem dla większości banków spółdzielczych. Odjęcie tej pozycji spowodowałoby obniżenie funduszy
banków spółdzielczych o około 0,6 mld zł (tj. o 5,8%), a w konsekwencji sześć banków spółdzielczych miałoby problemy ze spełnieniem podstawowych norm kapitałowych. Dla większej liczby banków spółdzielczych wyzwaniem
mogłoby być spełnienie minimum kapitału założycielskiego na poziomie 1 mln euro. Minimum tego nie spełniłoby
wówczas jedenaście banków spółdzielczych. Faktyczny spadek kapitałów i ewentualne niedobory mogą być jednak
mniejsze po wykorzystaniu możliwości, jakie dają ostatnie zmiany do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających i przystąpienie banku do Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS)2 .
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Wykres 1. Struktura funduszy własnych banków komercyjnych i banków spółdzielczych, stan na koniec września
2015 r.
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Uwaga: dane z wyłączeniem SK banku. Kapitał rezerwowy nie uwzględnia zysków zaliczonych bieżącego okresu i udziałów mniejszości i funduszy z aktualizacji wyceny, zawiera natomiast korekty zysków niezaliczonych do kapitałów regulacyjnych.
Źródło: NBP.

W wymogach kapitałowych banków spółdzielczych dominuje wymóg na ryzyko kredytowe, a średnie wagi ryzyka kredytowego są wyższe niż w bankach komercyjnych (zob wykres 2.36).

W bankach spółdzielczych dużo mniejszy jest udział ekspozycji zaliczanych do klas ekspozycji o najniższych
wagach ryzyka (np. ekspozycji wobec rządu i banku centralnego), a w pozostałych najliczniejszych klasach
ekspozycji (ekspozycje wobec przedsiębiorstw, ekspozycje zabezpieczone na nieruchomości) częściej
stosują najwyższe wagi ryzyka. Wpływ na to ma m.in. mniejszy udział banków spółdzielczych w rządowym
programie de minimis, przez co w ich grupie widoczny jest mniejszy udział ekspozycji wobec przedsiębiorstw
z wagami ryzyka 0%3 . Ponadto w portfelach kredytów dla przedsiębiorstw jest mniej ekspozycji podmiotów
posiadających zewnętrzną ocenę kredytową. Stąd do większości ekspozycji kredytowych przedsiębiorstw
w bankach spółdzielczych przypisana jest waga ryzyka 100%.

Z kolei koncentracja działalności wielu banków spółdzielczych na terenie jednego powiatu i województwa
utrudnia dywersyﬁkację ryzyka portfela kredytowego i w połączeniu z bardziej zindywidualizowaną oceną
wniosków kredytowych przez lata utrudniała klasyﬁkację kredytów do klasy „ekspozycje detaliczne” i przypisywanie im wagi ryzyka 75%. Obecne przepisy są nieco łagodniejsze w zakresie klasyﬁkacji ekspozycji4 ,
a dodatkowo w przypadku niektórych kredytów możliwe jest skorzystanie z ulgi jaką daje współczynnik
wsparcia MSP. W bankach spółdzielczych jego wykorzystanie jest obecnie relatywnie większe niż w bankach
komercyjnych (większy udział ekspozycji do których może być stosowany współczynnik wsparcia MSP).
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Wykres 2. Struktura ekspozycji kredytowych banków komercyjnych i banków spółdzielczych, stan na koniec września 2015 r.
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Uwaga: przyjęty podział ekspozycji nie pokrywa się z klasami ekspozycji z CRR, z uwagi na różnice deﬁnicyjne pomiędzy klasami
z metody standardowej i metody wewnętrznych ratingów.
Źródło: NBP.

Przystąpienie do IPS pozwoli bankom spółdzielczym na poprawienie adekwatności kapitałowej bez zwiększania
wartości kapitału. IPS pozwala biorącym w nim udział bankom nie pomniejszać funduszy własnych o wartość
tzw. znacznych inwestycji w udziały posiadane w bankach tworzących dany IPS i stosować niższe wagi ryzyka
dla wzajemnych ekspozycji uczestników danego zrzeszenia. Można szacować – zakładając, że większość banków
spółdzielczych przystąpi do IPS zatwierdzonych przez KNF – że współczynniki kapitałowe wzrosną średnio o 1,7 pkt
proc. na skutek spadku wymogów kapitałowych (o około 520 mln zł)

1

Zgodnie z art. 486 Rozporządzenia CRR i art. 171a ust. 9 ustawy Prawo bankowe, udział tych pozycji ma się zmniejszać
liniowo i może wynosić maksymalnie 70% w 2015 r. i 10% w 2021 r.
2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1166).
3 Kredyt w części objętej gwarancją de minimis otrzymuje wagę ryzyka jak ekspozycje wobec Skarbu Państwa.
4 Przepisy dotyczące kalkulacji wymogów kapitałowych, które obowiązywały przed wejściem w życie pakietu regulacyjnego
CRDIV/CRR, tj. Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych
zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, wymagały od banku przy klasyﬁkacji
ekspozycji do klasy ekspozycji detalicznych, aby ekspozycja była jedną ze znacznej liczby ekspozycji cechujących się podobną
charakterystyką, które nie są zarządzane równie indywidualnie, jak ekspozycje zaliczane do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorców. Obowiązujący przepis – artykuł 123 Rozporządzenia CRR – nie wskazuje już na konieczność tzw. portfelowego
zarządzania takimi ekspozycjami.

2.7. Rynkowa ocena polskich
banków

ku z oczekiwaniami inwestorów co do obniżenia zysków banków z powodu wprowadzenia nowych obciążeń i spadku marży odsetkowej (zob. rozdział 2.5.)
oraz pogorszeniem się nastrojów na głównych gieł-

Ocena rynkowa polskich banków się pogorszyła.

dach światowych (zob. wykres 2.41).

Od maja 2015 r. indeks WIG-banki znajduje się

Niepewność dotycząca możliwej restrukturyza-

w trendzie spadkowym (zob. wykres 2.41) w związ-

cji kredytów nominowanych w walutach obcych
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oraz propozycji wprowadzenia podatku od nie-

wanie przez Kancelarię Prezydenta projektu ustawy

których instytucji ﬁnansowych utrudniała inwesto-

dotyczącej restrukturyzacji kredytów walutowych,

rom wycenę akcji banków. Przyjęcie przez Sejm 5

a także obniżenie ratingu Polski przez agencję S&Ps

sierpnia 2015 r. ustawy o restrukturyzacji kredytów

do BBB+.

walutowych przyczyniło się do kilku-, a nawet kilku-

Wskaźnik „cena do wartości księgowej” indeksów

nastoprocentowego spadku cen akcji banków, które

polskich banków znacznie spadł. Pogorszenie się

posiadają znaczny portfel tych kredytów. Inwesto-

warunków prowadzenia działalności bankowej przy-

rzy negatywnie zareagowali również na wzrost ob-

czyniło się do obniżenia wartości tego wskaźnika

ciążeń banków związany z koniecznością sﬁnanso-

znacznie poniższej średniej długoterminowej. Pomi-

wania wypłaty środków gwarantowanych zawieszo-

mo to inwestorzy nadal lepiej oceniali zdolność pol-

nego przez KNF SK banku. Ceny akcji niektórych

skich banków do generowania zysków niż banków

banków osiągnęły w tym czasie swe historyczne mi-

europejskich (zob. wykres 2.42).

nima.
Wykres 2.42. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” indekWykres 2.41. Kursy indeksów polskich i europejskich ban-
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.
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Uwaga: wartość średnia liczona z wartości indeksów w latach
2009-2015.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

Analitycy rynkowi oczekują zmniejszenia się zysku

Znaczne spadki cen akcji polskich banków na po-

za 2015 r. przypadającego na akcję w większości

czątku stycznia 2016 r. wynikały z nałożenia się kil-

polskich banków. Najsłabiej oceniane są banki po-

ku istotnych czynników zewnętrznych i wewnątrz-

siadające w swych portfelach znaczną wartość kre-

krajowych. Wyceny banków odzwierciedlały nara-

dytów walutowych.

stające obawy globalnych inwestorów co do tem-

Agencje ratingowe dobrze oceniały sytuację pol-

pa rozwoju gospodarek krajów emerging markets.

skiego sektora bankowego. Dobra kapitalizacja, wy-

Ponadto na wartość rynkową banków negatywnie

soka płynność, zdywersyﬁkowanie źródeł ﬁnansowa-

wpłynęło uchwalenie przez Sejm ustawy o podatku

nia i dobra sytuacja otoczenia makroekonomiczne-

od niektórych instytucji ﬁnansowych
68 Ustawa
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i zapropono-

go przyczyniły się do podniesienia przez agencję

z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68).
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Moody‘s do stabilnej perspektywy ratingu polskie-

Obniżenie ocen niektórych banków przez agencję

go sektora bankowego we wrześniu 2015 r. Indy-

S&P nie wynikało z pogorszenia się ich sytuacji ﬁ-

widualne ratingi polskich banków w znacznej mie-

nansowej. W czerwcu 2015 r. agencja obniżyła dłu-

rze zależały od ocen ich banków matek (zob. tabela

goterminowy rating PKO BP i mBanku oraz perspek-

2.4). Z tego też względu agencja Moody‘s podniosła

tywę ratingu Banku Pekao ze względu na wejście

podstawową ocenę kredytową Banku Millennium

w życie dyrektywy BRR69 , która ogranicza możliwość

a agencja Fitch viability rating Banku Zachodniego

uzyskania pomocy rządowej przez banki europej-

WBK po podwyższeniu ocen, odpowiednio Banco

skie. Jednocześnie agencja dobrze oceniła sytuację

Comercial Portugues i Banco Santander.

ﬁnansową i wyposażenie kapitałowe analizowanych
banków.

69 Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/EU z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE,
2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i nr 684/2012,
Dz. U. UE L 173/190 z dnia 12 czerwca 2014 r.
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Tabela 2.4. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s, Fitch oraz S&P

Moody’s
PKO BP
Bank Pekao
Bank Zachodni WBK
mBank
ING Bank Śląski
Getin Noble Bank
Bank Millennium
BGŻ BNP Paribas
Bank Handlowy
BPH
Credit Agricole

Fitch
Bank Zachodni WBK
mBank
ING Bank Śląski
Getin Noble Bank
Bank Millennium
Bank Handlowy
Alior Bank
BOŚ
mBank Hipoteczny
Pekao Bank Hipoteczny

S&P
PKO BP
Bank Pekao
mBank

Podstawowa ocena
kredytowa
baa2 (baa2)
baa1 (baa1)
baa3 (baa3)
ba2 (ba2)
baa3 (baa3)
b1 (b1)
ba3 (b1)
ba2 (ba2)
baa3 (baa3)
ba3 (ba3)
ba2 (ba2)

Rating depozytowy
długoterminowy
A2 (A2)
A2 (A2)
A3 (A3)
Baa2 (Baa2)
A3 (A3)
Ba2 (Ba2)
Ba1 (Ba1)
Baa2 (Baa2)
A3 (A3)
Ba2 (Ba2)
Baa1 (Baa1)

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

Viability
rating
bbb+ (bbb)
bbb- (bbb-)
bbb+ (bbb+)
bb (bb)
bbb- (bbb-)
bbb+ (bbb+)
bb (bb)
bb (bb)
brak (brak)
brak (brak)

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

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

STA (STA)
POZ (POZ)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
NEG (NEG)
POZ (POZ)
STA (STA)

Rating
indywidualny (SACP)
bbb (bbb)
bbb+ (bbb+)
bbb- (bbb)

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

Rating
krótkoterminowy
A-2 (A-2)
A-2 (A-2)
A-2 (A-2)

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

Perspektywa
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)
STA (STA)

Perspektywa

Perspektywa

Uwagi: w nawiasie stan na koniec maja 2015 r. Deﬁnicje ratingów w Słowniczku. Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów.
Tabela nie obejmuje ratingów nadanych jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych.
Źródło: www.moodys.com, www.ﬁtchpolska.com., www.standardandpoors.com
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2.8. Wybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego
2014
w%

III kw.

2015
IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

1,12

1,07

1,06

0,98

0,92

Zyskowność kapitału (ROE)1,2

12,2

11,8

11,8

10,7

10,0

Marża odsetkowa netto (NIM)1,3

2,61

2,50

2,41

2,30

2,23

52,1

51,8

51,9

53,5

55,0

14,0

14,1

13,9

13,6

13,6

4,9

4,5

4,3

3,8

4,8

4,8

4,2

4,0

3,7

3,6

kredyty konsumpcyjne

4,5

4,3

5,0

4,9

5,2

kredyty mieszkaniowe

4,4

3,8

3,6

3,1

2,8

5,2

5,1

5,0

3,9

7,4

8,2

8,1

8,2

8,0

7,9

6,9

6,5

6,7

6,6

6,5

kredyty konsumpcyjne

13,8

12,7

13,0

12,1

12,0

kredyty mieszkaniowe

3,2

3,1

3,4

3,4

3,2

10,6

11,3

11,3

10,9

10,6

8,4

9,3

9,4

8,8

8,2

12,3

12,8

12,7

12,4

12,5

1,00

0,99

0,96

0,89

0,85

0,86

0,86

0,85

0,81

0,78

kredyty konsumpcyjne

1,66

1,74

1,76

1,65

1,41

kredyty mieszkaniowe

0,34

0,31

0,33

0,31

0,34

1,26

1,25

1,18

1,05

1,00

duże przedsiębiorstwa

0,90

0,90

0,90

0,91

0,76

MSP

1,56

1,59

1,46

1,24

1,27

3

3

Koszty operacyjne do wyniku działalności bankowej (CTI)

1

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3 do wyniku działalności
bankowej1
Tempo wzrostu kredytów (r/r)4
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Wskaźniki kredytów zagrożonych3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa
MSP
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów3 do kredytów netto1
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

Luka finansowania

3

8,7

6,9

6,8

8,7

6,7

Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5

1,38

1,43

1,39

1,35

1,30

Współczynnik płynności długoterminowej M43,5

1,19

1,21

1,20

1,18

1,17

Łączny współczynnik kapitałowy2

14,9

14,7

14,9

15,3

15,6

13,7

13,5

13,6

14,0

14,3

13,7

13,4

13,5

14,0

14,2

11,13

11,27

11,40

11,09

11,21

Współczynnik kapitału Tier I

2

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I2
Dźwignia finansowa (krotność)2,3

1
2

Dane annualizowane.
Krajowy sektor bankowy.
3 Deﬁnicja w Słowniczku.
4 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
5 Krajowe banki komercyjne.
Źródło: NBP.
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2.9.

Wybrane wskaźniki opisujące sytuację krajowych banków
komercyjnych
2014
w%

III kw.

2015
IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

1,15

1,11

1,09

1,01

0,95

Zyskowność kapitału(ROE)1

12,4

12,0

12,0

11,0

10,3

Marża odsetkowa netto (NIM)1,2

2,59

2,46

2,37

2,26

2,20

49,6

49,3

49,3

50,9

52,5

14,8

14,9

14,6

14,3

14,1

4,4

4,3

4,1

3,5

4,7

4,6

4,0

3,9

3,6

3,8

kredyty konsumpcyjne

4,7

4,5

5,1

5,1

6,8

kredyty mieszkaniowe

4,3

3,6

3,4

2,9

2,6

3,9

4,7

4,5

3,2

6,8

8,2

8,1

8,3

8,1

7,9

7,0

6,5

6,8

6,6

6,6

13,7

12,6

12,8

12,3

12,3

2

2

Koszty operacyjne do wyniku działalności bankowej (CTI)

1

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów2 do wyniku działalności
bankowej1
Tempo wzrostu kredytów (r/r)3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Wskaźniki kredytów zagrożonych

2

sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe
kredyty konsumpcyjne
kredyty mieszkaniowe
przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa

3,2

3,1

3,4

3,4

3,3

10,7

11,4

11,4

11,1

10,6

8,5

9,4

9,5

9,1

8,4

12,5

13,1

13,0

12,7

12,5

1,05

1,03

1,00

0,92

0,88

0,91

0,90

0,89

0,84

0,82

kredyty konsumpcyjne

1,74

1,82

1,84

1,72

1,63

kredyty mieszkaniowe

0,34

0,32

0,33

0,31

0,31

1,32

1,29

1,21

1,08

0,99

duże przedsiębiorstwa

0,91

0,92

0,91

0,93

0,78

MSP

1,69

1,69

1,55

1,30

1,27

MSP
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów2 do kredytów netto1
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

Luka finansowania

2

11,4

9,7

9,9

11,4

9,1

Współczynnik płynności krótkoterminowej M22

1,37

1,42

1,37

1,34

1,30

Współczynnik płynności długoterminowej M42

1,19

1,20

1,19

1,18

1,17

Łączny współczynnik kapitałowy

14,9

14,6

14,8

15,3

15,6

Współczynnik kapitału Tier I

13,7

13,4

13,5

13,9

14,3

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
Dźwignia finansowa (krotność)2

13,6

13,4

13,5

13,9

14,2

11,13

11,26

11,38

11,09

11,20

1
2

Dane annualizowane.
Deﬁnicja w Słowniczku.
3 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.
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2.10. Wybrane wskaźniki opisujące sytuację banków spółdzielczych
2014
w%
Zyskowność aktywów (ROA)1

III kw.

2015
IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

0,82

0,75

0,73

0,65

8,9

8,3

8,1

7,2

5,7

Marża odsetkowa netto (NIM)1,2

3,40

3,35

3,27

3,16

3,05

Koszty operacyjne2 do wyniku działalności bankowej2 (CTI)1

70,1

70,0

70,7

72,0

73,3

6,8

7,4

7,0

7,3

9,2

11,1

10,3

9,4

8,8

7,4

7,8

7,4

6,9

7,2

6,0

kredyty konsumpcyjne

3,8

3,6

4,5

5,2

5,4

kredyty mieszkaniowe

15,8

16,8

16,4

16,0

15,6

18,6

16,8

14,6

11,8

10,0

7,0

7,1

7,4

7,2

8,2

4,8

4,7

4,9

4,7

4,6

kredyty konsumpcyjne

6,6

6,3

6,3

6,1

5,8

kredyty mieszkaniowe

2,8

2,6

2,8

2,7

2,2

11,5

11,9

12,2

12,1

15,2

duże przedsiębiorstwa

13,1

12,2

13,1

10,6

11,1

MSP

11,4

11,9

12,2

12,2

15,2

0,54

0,59

0,55

0,55

0,67

0,26

0,30

0,29

0,31

0,25

kredyty konsumpcyjne

0,00

0,28

0,23

0,32

0,25

kredyty mieszkaniowe

0,09

0,12

0,17

0,21

0,16

1,13

1,18

1,06

1,03

1,48

duże przedsiębiorstwa

0,55

1,45

1,17

1,33

1,63

MSP

1,16

1,21

1,09

1,05

1,52

Zyskowność kapitału(ROE)1

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów2 do wyniku działalności

0,51

bankowej1
Tempo wzrostu kredytów (r/r)3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa
Wskaźniki kredytów zagrożonych2
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów2 do kredytów netto1
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

Luka finansowania

2

-37,6

-40,2

-43,2

-37,6

-36,7

Współczynnik płynności krótkoterminowej M22,4

1,75

1,77

1,85

1,70

1,56

Współczynnik płynności długoterminowej M42,4

1,23

1,25

1,26

1,24

1,21

Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w ak-

0,33

0,35

0,36

0,33

0,33

Łączny współczynnik kapitałowy

15,8

15,7

15,6

15,9

15,6

Współczynnik kapitału Tier I

14,7

14,6

14,5

14,8

14,5

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

14,6

14,5

14,3

14,7

14,4

10,88

11,12

11,45

10,87

11,02

tywach ogółem (M1)

2,5

Dźwignia finansowa (krotność)

2

1
2

Dane annualizowane.
Deﬁnicja w Słowniczku.
3 Kredyty dla rezydentów.
4 Banki spółdzielcze o sumie aktywów przekraczającej 200 mln zł.
5 Banki spółdzielcze o sumie aktywów nie przekraczającej 200 mln zł.
Źródło: NBP.
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Sektor spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych
Kontynuowany był proces restrukturyzacji sektora

ra. Suma bilansowa kas prowadzących działalność

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

operacyjną na koniec września 2015 r. wynosiła

70

Z działających na koniec września 2015 r. 49 kas 40

12,4 mld zł. W porównaniu z danymi kas działają-

było zobowiązanych przez KNF do opracowania pro-

cych na koniec I kwartału 2015 r.74 aktywa sektora

gramu postępowania naprawczego71 , z czego 10 uzy-

zmniejszyły się o 3,6% (zob. wykres 3.1)75 . Znaczą-

72

skało akceptację Komisji. W 6 kasach ustanowiono

co obniżył się też stan kredytów i pożyczek SKOK –

zarządcę komisarycznego, zaś w stosunku do kolej-

o 5,2% do 6,6 mld zł. W przypadku depozytów skala

nych 19

73

prowadzone były postępowania admini-

zmian była mniejsza – ich poziom obniżył się o 1,7%

stracyjne mające na celu wprowadzenie tego środka

do 11,6 mld zł. Widoczny jest również wyraźny spa-

naprawczego.

dek liczby członków kas oraz ilości oddziałów i ﬁlii76 .

Efektem działań restrukturyzacyjnych jest suk-

Skala powiązań pomiędzy sektorem bankowym

cesywne zmniejszanie skali działalności sekto-

a sektorem kas pozostaje nieznaczna. Maleje rów-

70 W

analizowanym okresie liczba kas zmniejszyła się z 50 do 49 - w sierpniu 2015 r. SKOK Wesoła została przejęta przez PKO BP. Ponadto, w listopadzie 2015 r. nastąpiło połączenie dwóch kas (SKOK Siarkopol i SKOK Kwiatkowski), zaś w grudniu 2015 r. KNF zaprosiła
banki do restrukturyzacji SKOK Kujawiak.
71 W marcu 2014 r. KNF zobowiązała Kasę Krajową do opracowania programu postępowania naprawczego ze względu na stratę wykazaną w styczniu 2014 r. KNF nie zaakceptował do tej pory żadnej z wersji programu przedstawionego przez Kasę Krajową.
72 SKOK Kujawiak (15.06), SKOK im. S. Kardynała Wyszyńskiego (10.07.), Powszechna SKOK i SKOK Polska (28.07), SKOK Jowisz (11.08),
SKOK Arka (28.08).
73 28.10 KNF podjęła decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego w SKOK Skarbiec.
74 Z uwzględnieniem danych kasy przejętej przez bank.
75 Aktywa grupy kas, prowadzących działalność operacyjną (tj. bez kasy przejętej przez bank) na koniec września 2015 r., zwiększyły się
o 2,2%.
76 Wnioski przedstawione w kolejnych punktach rozdziału wynikają z analizy danych sprawozdawczych SKOK prowadzących działalność
operacyjną na koniec września 2015 r. Dla zachowania porównywalności, dane historyczne nie obejmują sprawozdań kas przejętych
przez banki oraz kas w upadłości. Dane niektórych SKOK nie uwzględniają zastrzeżeń KNF zgłaszanych po przeprowadzonych kontrolach oraz korekt wskazywanych przez biegłego rewidenta po zleconym przez KNF ponownym badaniu sprawozdań ﬁnansowych
za 2013 r.
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nież relacja aktywów SKOK do aktywów sektora ban-

trudna. Pomimo wzrostu funduszy własnych kas

kowego, która wynosi obecnie 0,77%. Poziom środ-

do 472 mln zł (tj. o 210 mln zł), według danych pre-

ków lokowanych przez kasy w systemie bankowym

zentowanych przez kasy współczynnik wypłacalno-

zmniejsza się. Na koniec III kwartału wartość ra-

ści sektora kształtował się na poziomie 4,1%, tj. na-

chunków bieżących i lokat w bankach spadła o pra-

dal poniżej wymaganego minimum 5%. Wzrost fun-

wie 25% do niecałych 0,5 mld zł. Jednocześnie, kasy

duszy nastąpił głównie w wyniku objęcia przez Ka-

nie wykazują zobowiązań ﬁnansowych wobec ban-

sę Krajową udziałów nadobowiązkowych w kilku

ków. Wzrastają natomiast należności Kasy Krajowej

SKOK, z wykorzystaniem środków z funduszu stabi-

od banków - na koniec września 2015 r. stan rachun-

lizacyjnego. Po uwzględnieniu korekt wskazanych

ków bieżących oraz lokat wynosił 1,3 mld zł i wzrósł

przez UKNF w zalecaniach poinspekcyjnych, pozy-

od I kwartału o ponad 60%.

cja kapitałowa niektórych kas byłaby znacznie słabsza. W konsekwencji, poziom funduszy własnych

Wykres 3.1. Aktywa kas działających na koniec danego okre-

sektora spadłby do -80 mln zł, zaś wskaźnik wypła-

su sprawozdawczego oraz kas działających na koniec wrze-

calności do -0,7% (zob. wykres 3.2). Potwierdzeniem

śnia 2015 r.

zastrzeżeń inspekcyjnych w zakresie wyceny akty-

Kasy działające na koniec okresu sprawozdawczego
Kasy działające na 30.09.2015 r.

wów były wnioski biegłych rewidentów z powtórnego badania sprawozdań ﬁnansowych 5 kas za 2013 r.,

18,0

przeprowadzonego na zlecenie KNF 77 .

17,6

17,0
16,0

Wykres 3.2. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności

mld zł

15,0
14,0
13,0

Fundusze własne

13,7
12,9

13,6

Szacowane fundusze własne po korektach inspekcyjnych

12,9

13,3

Współczynnik wypłacalności (prawa oś)

12,4

12,0
12,2

Współczynnik wypłacalności po korektach inspekcyjnych (prawa oś)

12,5

11,0

600

6%

400

4%

200

2%

0

0%

Źródło: KNF.

Sektor SKOK charakteryzuje wysoka koncentracja.
Udział trzech największych SKOK (o sumie bilanso-

mln zł

9-2015

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

10,0

-200

-2%

-400

-4%

czy wpływ na wyniki i kierunki zmian wskaźników
całego sektora.

9-2015

6-2015

3-2015

że sytuacja ﬁnansowa największych kas ma zasadni-

9-2014

wynosi prawie 70%. Wysoka koncentracja powoduje,

12-2014

wej powyżej 0,5 mld zł) w aktywach wszystkich kas

Źródło: KNF.

Pomimo trudnej sytuacji kapitałowej całego sektora, wzrasta liczba kas o współczynniku wypłacalno-

Pozycja kapitałowa kas
Sytuacja kapitałowa sektora SKOK pozostaje

ści powyżej 5%. Na koniec września 2015 r. 29 kas
spośród 49 działających prezentowało współczynnik wypłacalności powyżej nadzorczego minimum

77 Wyniki

badania wskazują na konieczność dokonania znaczących korekt wyników tych kas, co wpłynęłoby na spadek wyniku całego
sektora za ten okres o 243 mln zł, zaś funduszy własnych o prawie 1 mld zł.
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(zob. wykres 3.3). Uwzględnienie przez kasy w rachunku kapitałowym korekt inspekcyjnych zmniej-

Wykres 3.4. Wyniki ﬁnansowe
Liczba kas wykazujących zysk

szyłoby liczebność tej grupy, jednak w dalszym cią-

Liczba kas wykazujących stratę
Wynik finansowy netto (prawa oś)

gu liczba kas spełniających minimalne wymaganie
w zakresie współczynnika wypłacalności wzrastała-

40

by.

35

25
0

33

31
29

30

28

26
23

25

18

-75

16

9-2015

90%

29

80%

22

12

15

-100
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ły 6,6 mld zł kredytów netto, tj. 0,1 mld zł mniej
niż na koniec marca 2015 r. Zmniejszył się również
udział kredytów w aktywach. Spadek wartości kre-

Wyniki ﬁnansowe kas

dytów netto był efektem zarówno aktualizacji wartości pogarszającej się części portfela, jak i kontynu-

Sektor SKOK nadal generuje straty. Po 3 kwarta-

acji sprzedaży części wierzytelności przeterminowa-

łach 2015 r. kasy wykazały łącznie stratę w wysokości

nych.

- 92 mln zł. Decydujący wpływ na wyniki sektora
miała słaba jakość portfela kredytowego i malejąca

W portfelu kredytowym skok dominują kredy-

marża odsetkowa. Zahamowany został jednak trend

ty konsumpcyjne. Na koniec września 2015 r. ich

rosnącej liczby kas z ujemnymi wynikami – na ko-

udział w portfelu kredytowym wynosił 85% (zob. wy-

niec września 2015 r. dodatni wynik wypracowało 21

kres 3.5). W ostatnim półroczu wartość tych kredy-

kas (zob. wykres 3.4). Negatywny wpływ na wyniki

tów zwiększyła się o około 4% i na koniec III kwarta-

sektora w przyszłości może mieć, ze względu na ryzy-

łu 2015 r. wynosiła 5,6 mld zł. W ujęciu terminowym

ko przeszacowania wartości, znaczący udział w akty-

rośnie udział kredytów o terminach pierwotnych po-

wach kas instrumentów kapitałowych (m.in. udzia-

wyżej 5 lat, które stanowią obecnie ponad 66% port-

łów w spółkach zależnych) oraz innych niż skarbo-

fela kredytowego. Biorąc pod uwagę kwotę udzielo-

we papierów dłużnych (otrzymywanych w zamian

nego kredytu, 33% stanowią kredyty o wartości od

za sprzedawane wierzytelności).

10 do 30 tysięcy zł78 .

78 Ze

względu na duże zaangażowanie kas przejętych przez banki i będących w likwidacji w kredytowanie nieruchomości oraz kredyty
wysokokwotowe – struktura portfela kredytowego sektora skok (produktowa i wartościowa) uległa istotnej zmianie.
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Wykres 3.5. Struktura portfela kredytowego

Wykres 3.6. Struktura kredytów przeterminowanych

Kredyty pozostałe

Kredyty konsumpcyjne
Kredyty na nieruchomości
Pozostałe
Kredyty przeterminowane / kredyty ogółem (prawa oś)
Odpisy / kredyty przeterminowane (prawa oś)

Kredyty konsumpcyjne
Kredyty na nieruchomości
8
7
6

2,5

100%

2,0

80%

1,5

60%

1,0

40%

0,5

20%

0,0

0%

4

mld zł

mld zł

5

3
2

Źródło: KNF.
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Kasy utrzymują wysoki stopień pokrycia odpisaJakość portfela kredytowego skok pozostaje słaba.
79

mi kredytów przeterminowanych. Wartość odpi-

Kredyty przeterminowane stanowiły 20,8% kredy-

sów dokonanych przez kasy wynosiła 1,5 mld zł, co

tów ogółem, a ich wartość wynosi prawie 1,7 mld zł.

w 87% pokrywa wartość portfela kredytów przeter-

Ze względu na prowadzoną przez kasy sprzedaż

minowanych. Dla należności opóźnionych w spłacie

wierzytelności przeterminowanych ich poziom nie

powyżej 12 miesięcy SKOK wykazują prawie 97% po-

zwiększył się istotnie. Utrzymanie w portfelu kas

krycie odpisami.

sprzedanych w ostatnim półroczu wierzytelności
spowodowałoby wzrost wskaźnika kredytów przeterminowanych do prawie 34%80 . Na jakość portfe-

Ryzyko płynności w kasach

la w przyszłych okresach może mieć wpływ proces

Podstawowym źródłem ﬁnansowania kas pozosta-

restrukturyzacji, któremu podlegały kredyty w kwo-

ją depozyty. Po znaczącym odpływie depozytów,

cie około 0,5 mld zł (25% z nich to kredyty powyżej

który miał miejsce pod koniec marca 2015 r., w kolej-

100 tys. zł).

nych okresach obserwowany był ich wzrost. Na koniec września 2015 r. SKOK wykazywały 11,6 mld zł

Większość

kredytów

przeterminowanych

jest

opóźniona w spłacie o więcej niż 12 miesięcy.
Dominujący udział w portfelu należności przeterminowanym mają kredyty konsumpcyjne (56%),
wśród których 70% stanowiły kredyty opóźnione

depozytów tj. prawie 4% więcej niż na koniec I kwartału 2015 r. (zob. wykres 3.7). Zwiększył się jednocześnie udział depozytów terminowych, które obecnie
stanowią ponad 83% wartości rachunków klientów
kas.

w spłacie powyżej 12 miesięcy. Kredyty na nierucho-

Aktywa płynne sektora skok wzrosły. Ich wartość

mości stanowiły 38% kredytów przeterminowanych

na koniec września 2015 r. wynosiła 3,1 mld zł i była

(zob. wykres 3.6).

wyższa od poziomu z końca I kwartału 2015 r. o pra-

79 Cytowane

dane odnoszą się do kredytów o opóźnienie w spłacie przekraczającym 3 miesiące.
II i III kwartale 2015 r. kasy sprzedały wierzytelności o wartości 182 mln zł, z czego 95% stanowiły wierzytelności przeterminowane
powyżej 12 miesięcy.

80 W
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Sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

wie 16% (zob. wykres 3.8). Aktywa płynne stanowi-

członków. Biorąc pod uwagę rolę jaką Kasa pełni

ły 24,6% aktywów ogółem i w omawianym półro-

w systemie skok, jej sytuacja ﬁnansowa jest istotna

czu udział ten zwiększył się o 3 pp. Wzrosła również

zarówno ze względu na stabilność samej Kasy, jak

wielkość wskaźnika rezerwy płynnej sektora, który

i możliwości prowadzenia przez nią działań pomoco-

na koniec września 2015 r. osiągnął poziom około

wych i stabilizujących sektor skok. Rośnie znaczenie

12%. W ostatnim półroczu większość kas, poza po-

Kasy jako źródła wsparcia kapitałowego81 oraz miej-

jedynczymi przypadkami, utrzymywała wskaźnik re-

sca lokowania wolnych środków przez SKOK.

zerwy powyżej 10% nadzorczego minimum.
Wykres 3.8. Aktywa płynne i rezerwa płynna
Wykres 3.7. Struktura depozytów i kwartalne tempo zmia-

Aktywa płynne

ny

Rezerwa płynna
Wskaźnik rezerwy płynnej (prawa oś)

Depozyty bieżące

3,5

13%

3,0

12%

2,5

11%

2,0

10%

1,5

9%

1,0

8%

0,5

7%

0,0

6%

4

-4%

2

-6%

0

-8%
9-2014

Źródło: KNF.

Głównym składnikiem aktywów płynnych kas są
lokaty złożone w Kasie Krajowej. W analizowanym półroczu wartość tych środków wzrosła o 30%
do prawie 2 mld zł (zob. wykres 3.9). Pozostałymi
składnikami aktywów płynnych są rachunki bieżące
i lokaty w bankach (0,9 mld zł) oraz gotówka i papiery skarbowe (0,2 mld zł).

Kasa Krajowa

9-2015

-2%

6-2015

6

3-2015

0%

9-2014

8

9-2015

2%

6-2015

10

3-2015

4%

12-2014

12

mld zł

6%
mld zł

Tempo zmian depozytów ogółem k/k (prawa oś)

14

12-2014

Depozyty terminowe

Źródło: KNF.

Działalność Kasy Krajowej jest ﬁnansowana środkami pozyskanymi od kas. Wartość tych środków
(lokat obowiązkowych i nadobowiązkowych) rośnie
mimo zmniejszania się liczby kas. Na koniec III
kwartału 2015 r. zobowiązania KK wobec kas wzrosły w stosunku do I kw. o ponad 27% i wynosiły
2,2 mld zł (zob. wykres 3.10). Ponad 60% lokowanych
środków stanowią lokaty z tytułu rezerwy płynnej
kas.
Podstawowym źródłem zwiększania funduszu stabilizacyjnego jest zysk Kasy Krajowej. Wartość fun-

Głównym celem działalności Kasy Krajowej (KK)

duszu na koniec września 2015 r. wynosiła 0,3 mld zł

jest zapewnienie stabilności ﬁnansowej spółdziel-

(10% pasywów Kasy) i wzrosła o około 15% w wyni-

czych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz spra-

ku zaliczenia części zysku KK za 2014 r. W ciągu 9

wowanie nad nimi kontroli, mającej zapewnić

miesięcy 2015 r. KK wypracowała 15,1 mln zł zysku

bezpieczeństwo zgromadzonych oszczędności ich

netto.

81 Narzędziem

udzielania pomocy ﬁnansowej i zapewnienia stabilizacji w sektorze jest fundusz stabilizacyjny tworzony z wpłat kas
oraz nadwyżki bilansowej KK.
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Wykres 3.9. Struktura aktywów płynnych kas i relacja akty-

wów płynnych do aktywów ogółem

nie środki na rachunkach bieżących w bankach krajowych i w NBP, instrumenty dłużne SP oraz loka-

Gotówka

Rachunki bieżące w bankach

Lokaty w bankach

Lokaty w KK

Obligacje SP*

Jednostki uczestnictwa funduszy**

ty w bankach krajowych. Dzięki wzrostowi ﬁnansowania środkami pozyskanymi od kas, zwiększyła się

Aktywa płynne / aktywa (prawa oś)

24%

w aktywach KK. W ostatnim półroczu aktywa płynne

3,0

23%

wzrosły o 537 mln zł i na koniec września stanowiły

2,5

22%

2,0

21%

1,5

20%

1,0

19%

Istotną i rosnącą pozycją aktywów KK są instru-

0,5

18%

menty kapitałowe. Na koniec września 2015 r. war-

0,0

17%

tość posiadanych przez Kasę akcji i udziałów wyno-

12-2014

9-2015

zarówno wartość aktywów płynnych, jak i ich udział

3,5

6-2015

25%

3-2015

4,0

9-2014

mld zł

wa płynne. Na aktywa płynne Kasy składają się głów-

około 77% aktywów KK.

siła 0,5 mld zł, co stanowiło około 16,7% jej akty-

* Pozycja obejmuje również instrumenty dłużne gwarantowane
przez SP.
** Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.
Źródło: KNF.

wów. W ostatnim półroczu zaangażowanie KK w te

Środki pozyskane od kas w ostatnim półroczu były

tału 2015 r. udziały Kasy w SKOK stanowiły ponad

inwestowane przez Kasę Krajową głównie w akty-

55% funduszy własnych sektora skok.

instrumenty wzrosło, głównie w wyniku obejmowania przez KK udziałów w SKOK82 . Na koniec III kwar-

Wykres 3.10. Struktura bilansu Kasy Krajowej: aktywa – lewy panel, pasywa – prawy panel

Gotówka i inne
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funduszy
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0,0

Pozostałe
aktywa

Pozostałe
zobowiązania i
pasywa
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1,0
0,5
0,0
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Instrumenty
dłużne

1,0

Kapitał
2,0

6-2015

Akcje, udziały i
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kapitałowe

1,5

2,5

3-2015

2,0

Fundusz
stabilizacyjny

12-2014

Kredyty i
pozostałe
należności

2,5

3,0

mld zł

3,0

9-2014

3,5

mld zł

4,0

Źródło: KNF.

82 Obejmowanie

udziałów kas odbywa się przy wykorzystaniu środków z funduszu stabilizacyjnego i stanowi formę wsparcia (dokapita-

lizowania) kas.

88

Narodowy Bank Polski

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe

Rozdział 4.

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe
W trzech kwartałach 2015 r. sektor niekredytowych

Dodatkowo analizowane są obszary ryzyka specy-

instytucji ﬁnansowych (NIF) rozwijał się w tem-

ﬁczne dla każdego z tych segmentów.

pie zbliżonym do obserwowanego w sektorze bankowym (zob. tabela 4.1). Nastąpił wzrost aktywów
zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych,

Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

(OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych (FI) i banków (w mld zł)

przy równoczesnym spadku wartości środków zgro-

NIF

W porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. relacja aktywów niekredytowych instytucji ﬁnansowych
do aktywów sektora bankowego nie zmieniła się
istotnie.
Wpływ sektora niekredytowych instytucji ﬁnanso-

Banki

195,0

661,5

1 404,7

47,1%

219,5

547,2

1 529,3

35,8%

251,2

576,8

1 605,8

35,9%

ZU

FI

2013

299,3

167,2

2014

149,1

178,6

2015

145,4

180,2

madzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

NIF /

NIF

OFE

Banki

Uwaga: dane dla OFE i FI dotyczą aktywów netto na koniec września 2015 r. Dla ZU dane na koniec czerwca 2015 r. Ze względu
na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych
w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF, NBP.

wych na ryzyko systemowe jest analizowany głównie w trzech wymiarach:
– stopnia odporności sektora NIF na zagrożenia

4.1. Zakłady ubezpieczeń

dla utrzymania ciągłości świadczenia specyﬁcznych dla niego usług ﬁnansowych na rzecz

Sektor ubezpieczeń odgrywa istotną rolę w funk-

sfery realnej,

cjonowaniu gospodarstw domowych. Udział ubez-

– możliwego wpływu zachowań inwestycyjnych
NIF na ceny aktywów,

pieczeń z UFK i składki oszczędnościowej w ubezpieczeniach na życie w oszczędnościach gospodarstw
domowych na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 8,3%.

– zakresu i charakteru powiązań z sektorem

W pierwszym półroczu 2015 r. relacja składki przypi-

bankowym (właścicielskich, zobowiązań zacią-

sanej brutto do PKB w dziale ubezpieczeń na życie

gniętych w bankach i ﬁnansowania udzielone-

wyniosła 1,7%, a w dziale ubezpieczeń majątkowych

go bankom).

– 1,6%.
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Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce prowa-

wych umożliwiało zawarcie umów ubezpieczeń od

dzą głównie tradycyjną działalność ubezpieczenio-

ognia i innych strat, a większość umów OC i AC po-

wą, która nie jest źródłem ryzyka systemowego.

jazdów. Zakłady konkurowały między sobą przede

Polega ona na udzielaniu ochrony ubezpieczonym

wszystkim cenami. W przypadku zmiany oferty

przed skutkami wystąpienia określonych zdarzeń lo-

przez lidera rynku (np. uzupełnienie oferty o bez-

sowych. W ramach podstawowego modelu bizne-

pośrednią likwidację szkód) inne zakłady dostoso-

sowego zakłady ubezpieczeń łączą ze sobą niesko-

wywały swoje umowy, aby skutecznie konkurować

relowane ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzają nim

z największym krajowym zakładem ubezpieczeń.

oraz rozpraszają jego skutki ﬁnansowe. Wypłata odszkodowań wynika ze zdarzeń losowych i w mniejszym stopniu z cykli ﬁnansowych.

Zaprzestanie działalności przez którykolwiek z krajowych podmiotów nie powinno mieć istotnego
wpływu na podmioty sfery realnej. W przypadku

Krajowe zakłady ubezpieczeń, z uwagi na odwró-

upadłości pojedynczego zakładu ubezpieczeń, inne

cony cykl produkcyjny, w niewielkim stopniu są

podmioty powinny być w stanie przejąć jego port-

narażone na ryzyko utraty płynności. Składki są

fel ubezpieczeń83 i utrzymać ciągłość świadczenia

opłacane z góry i przeznaczane na bieżące odszko-

usług. Zagrożenie utraty ochrony ubezpieczeniowej

dowania oraz na pokrycie przyszłych zobowiązań.

mogłoby wystąpić, gdyby krajowe zakłady oferowa-

Skutki zdarzeń ubezpieczeniowych, które pociąga-

ły długoterminowe ubezpieczenia na życie i doży-

ją za sobą wypłatę świadczeń, są często rozłożo-

cie, w tym zwłaszcza zdrowotne. Ewentualny upa-

ne w czasie. Podmioty sektora ubezpieczeniowego

dek podmiotu mającego zobowiązania z tytułu ta-

w Polsce mają dodatnie saldo przepływów ﬁnan-

kich ubezpieczeń mógłby oznaczać dla ubezpieczo-

sowych oraz wysoki udział płynnych aktywów (na

nego brak możliwości ponownego zawarcia umowy

koniec czerwca 2015 r. obligacje skarbowe i loka-

ubezpieczenia na takich samych warunkach.

ty terminowe stanowiły 58% aktywów). W przypad-

Jedynie dla wybranych grup ubezpieczeń (ubezpie-

ku ubezpieczeń z UFK zakłady mogą być narażone

czenia morskie i lotnicze, ubezpieczenia ﬁnanso-

na ryzyko płynności, jednak w mniejszym stopniu

we) oferta produktowa była ograniczona do kil-

niż w zbliżonych produktach inwestycyjnych ofero-

ku podmiotów posiadających odpowiednie do-

wanych przez otwarte fundusze inwestycyjne. Wyni-

świadczenie i zaplecze kadrowe. Jednak ze względu

ka to ze stosowania przez zakłady ubezpieczeń opłat

na możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej

likwidacyjnych oraz z dłuższego terminu wypowie-

poza granicami kraju, również w tych grupach ubez-

dzenia umowy. Ubezpieczenia te są z reguły zawie-

pieczeń zaprzestanie działania zakładu ubezpieczeń

rane na wiele lat i pełnią również funkcję ochronną.

nie powinno wywrzeć istotnego wpływu na dostęp-

Oferta produktowa poszczególnych zakładów

ność danej usługi lub na wzrost jej cen.

ubezpieczeń w ramach działów była dość homo-

Polski sektor ubezpieczeniowy cechował się znacz-

geniczna. Wszystkie krajowe zakłady ubezpieczeń

ną koncentracją, wyższą niż w przypadku sektora

na życie oferowały produkty z grup 1 i 5. Większość

bankowego. Największa grupa ubezpieczeniowa ze-

podmiotów miała w swojej ofercie ubezpieczenia

brała w I półroczu 2015 r. blisko 30% składki (zob.

z UFK. Najwięcej zakładów ubezpieczeń majątko-

wykres 4.1).

83 Zgodnie

z art. 321 ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku likwidacji dobrowolnej zakład ubezpieczeń do wniosku o wykreślenie z rejestru dołącza umowę o przeniesienie całości portfela ubezpieczeń.

90

Narodowy Bank Polski

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe

Wykres 4.1. Struktura sektora ubezpieczeń według składki

przypisanej brutto
PZU

PZU Życie

Warta

Ergo Hestia

Aviva TUnŻ

Metlife

Open Life

Warta TUnŻ

Allianz

Pozostałe

cie obserwuje się stopniowy spadek znaczenia klasycznych rodzajów ubezpieczeń. Ich miejsce zajmują ubezpieczenia unit-linked, w których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający. Przychody ze
sprzedaży ubezpieczeń na życie związanych z UFK
stanowiły blisko połowę składek w dziale I, a aktywa
przeznaczone na pokrycie zobowiązań związanych

15,1%

z produktami unit-linked wynosiły ponad połowę su39,5%

my bilansowej.

14,6%

W I połowie 2015 r. zakłady ubezpieczeń na życie osiągnęły gorszy wynik techniczny i ﬁnansowy

6,8%

mimo wzrostu składki przypisanej brutto w tym

6,4%

3,1%

dziale. (zob. tabela 4.2). Spadek zysków z lokat

3,3%3,5% 3,8% 3,9%

oraz wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej
Źródło: UKNF.

wpłynęły na spadek wyniku technicznego. Mniejszy

Składki są podstawowym źródłem ﬁnansowania

spadek wyniku ﬁnansowego niż wyniku techniczne-

działalności ubezpieczeniowej. Zakłady w mniej-

go w porównaniu z I półroczem 2014 r. był związany

szym stopniu korzystają z innych źródeł ﬁnansowa-

z wyższymi zyskami z inwestycji środków własnych

nia. Zakłady działu I (ubezpieczenia na życie) ze-

zakładów ubezpieczeń.

brały o 1,3%, a zakłady działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) o 1,4% więcej składki
niż w I półroczu 2014 r. (zob. wykres 4.2).

Największe znaczenie w sektorze ubezpieczeń majątkowych miały ubezpieczenia samochodowe (AC
i OC). Ponad połowa składek działu II była zebrana
w związku z zawarciem umów ubezpieczeń zalicza-

Wykres 4.2. Dynamika składki przypisanej brutto

nych do grupy 3 i 10. W grupach tych odnotowano
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

15%

stratę techniczną, co wynikało z większej wartości
wypłaconych odszkodowań niż zebranych składek.

10%

Strata techniczna w ubezpieczeniach samochodo-

5%

wych wpłynęła na istotne pogorszenie wyniku

0%

technicznego ubezpieczeń majątkowych, co prze-

-5%

łożyło się na pogorszenie wartości wskaźnika szko-

-10%

dowości oraz wskaźnika COR (zob. wykres 4.3 i wy-

-15%

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

kres 4.4). Obniżenie zysku netto działu II wynika9-2012

-20%

ło przede wszystkim z niższej wartości dywidendy
wypłaconej przez PZU Życie. Wyniki z działalności lokacyjnej w ubezpieczeniach majątkowych są

Źródło: UKNF.

bowiem zaliczane do ogólnego rachunku zysków

Gros działalności ubezpieczeniowej krajowych za-

i strat. Nie wpływają zatem na wynik techniczny,

kładów ubezpieczeń na życie stanowią ubezpiecze-

ale na wynik ﬁnansowy. Spadek wyniku ﬁnanso-

nia z UFK. W polskim sektorze ubezpieczeń na ży-

wego w ubezpieczeniach majątkowych spowodował
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Tabela 4.2. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora ubezpieczeń
6-2013
(w mln zł)
Ubezpieczenia na życie (Dział I)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Rentowność techniczna
ROE (w %)
Ubezpieczenia majątkowe (Dział II)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Rentowność techniczna
ROE (w %)

6-2014
(w mln zł)

6-2015
(w mln zł)

6-2015/6-2014
(w %)

16 055
1 460
1 393
11 445
9,3
21,0

14 242
1 722
1 836
12 072
12,3
25,8

14 429
1 329
1 699
11 659
9,4
23,3

1,3
-22,9
-7,5
-3,4
-2,9 pkt proc.
-2,5 pkt proc.

13 886
826
5 223
20 416
7,5
29,0

13 481
887
2 569
19 975
8,2
16,8

13 665
494
1 789
19 969
4,5
13,5

1,4
-44,3
-30,4
0,0
-3,7 pkt proc.
-3,3 pkt proc.

Uwaga: ROE annaulizowane. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach
Raportu.
Źródło: UKNF.

również pogorszenie wskaźnika ROE. Wskaźnik ten

dla podmiotów, które w zobowiązaniach mają duży

zmniejszył się bardzo istotnie zwłaszcza w porówna-

udział tych ubezpieczeń, zwłaszcza przy niewłaści-

niu z 2013 r., jednak jego wartość wciąż utrzymywa-

wym poziomie reasekuracji portfela umów. Jednak

ła się na poziomie wyższym niż średnia dla europej-

obecnie ubezpieczenia te mają ograniczony wpływ

skich zakładów ubezpieczeń.

na stabilność całego sektora, gdyż składka przypisana brutto i rezerwy z nimi związane stanowią nie-

Wykres 4.3. Wskaźniki efektywności w dziale ubezpieczeń

wielką część działu II.

majątkowych
Wskaźnik szkodowości brutto
Wskaźnik szkodowości netto
Combined Ratio

Wykres 4.4. Wybrane wskaźniki szkodowości w dziale ubez-

pieczeń majątkowych
AC (samochodów)
OC (samochodów)
Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
Ubezpieczenia kredytów

90%
100%

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

0%

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od
zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF.

3-2013

25%

12-2012

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

50%

6-2013

50%

3-2013

60%

12-2012

75%

9-2012

70%

9-2012

80%

6-2013

100%

W ubezpieczeniach ﬁnansowych wskaźnik szkodo-

Źródło: UKNF.

wości charakteryzuje się dużą zmiennością. Pro-

Zakłady ubezpieczeń konkurowały między sobą

dukty te mogą być potencjalnym źródłem ryzyka

cenami ubezpieczeń. Wyniki przeprowadzonych
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przez UKNF kontroli potwierdziły istnienie zagro-

rażone na ryzyko stóp procentowych. Dzieje się

żenia związanego z zaniżaniem stawek w ubezpie-

tak, zwłaszcza gdy zakłady ubezpieczeń oferują pro-

czeniach grupy 3 i 10 przez krajowe zakłady ubez-

dukty o wysokiej gwarantowanej stopie zwrotu. Ze

84

pieczeń majątkowych . Dalsza konkurencja cenowa

względu na utrzymujące się przez długi okres niskie

mogłaby prowadzić w długim okresie do spadku ka-

stopy procentowe, przychody z lokat tych zakładów

pitału własnego i pogorszenia parametrów wypła-

mogą być niższe niż gwarantowana wysokość świad-

calności zakładów ubezpieczeń. Wydaje się jednak,

czeń, co może w przyszłości prowadzić do proble-

że konkurencja cenowa miedzy zakładami ubezpie-

mów z pokryciem zobowiązań. W krajowym sekto-

czeń w ostatnich kwartałach osłabiła się, a stawki

rze ubezpieczeń udział produktów, dla których sto-

ubezpieczeń AC i OC zaczęły rosnąć.

pa zwrotu jest gwarantowana (do obliczeń składek

Średni okres zapadalności aktywów, wśród których dominowały lokaty ﬁnansowe (zob. wykres
4.5), był krótszy niż okres zapadalności zobowiązań. W związku z tym, ewentualny dalszy spadek stóp procentowych mógłby prowadzić do obniżenia parametrów wypłacalności zwłaszcza dla
tych zakładów, dla których przy kalkulacji rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniono wyższą stopę techniczną niż stopa możliwa do uzyskania
z inwestycji na rynku ﬁnansowym.

Należności
Rezerwy netto

stosowana jest techniczna stopa procentowa), jest
znacznie mniejszy niż w większości krajów UE. Ponadto w obliczeniach jest stosowana konserwatywna stopa procentowa, co powoduje, że produkty te
są mniej wrażliwe na spadek stóp niż w wielu krajach członkowskich85 . Na podstawie wyników stress
testów EIOPA badających wpływ niskich stóp procentowych na sytuację ﬁnansową zakładów ubezpieczeń można bowiem zauważyć, że wskaźnik wypłacalności dla krajowego sektora ubezpieczeń był naj-

Wykres 4.5. Struktura bilansu zakładów ubezpieczeń
Lokaty
Kapitały własne

i kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Pozostałe aktywa
Pozostałe pasywa

wyższy w Europie.
Zakłady ubezpieczeń inwestowały środki głównie
w płynne lokaty. W portfelu tych podmiotów domi-

100%

nowały obligacje skarbowe (zob. wykres 4.6). Zakłady ubezpieczeń nabywały również tytuły uczestnic-

75%

twa funduszy inwestycyjnych utworzonych najczę50%

ściej na potrzeby podmiotów z grupy kapitałowej.
Spadek sprzedaży polisolokat spowodował ponadto

25%

0%

obniżenie wartości lokat terminowych, co wpłynęło na zmniejszenie powiązań sektora ubezpieczenioAktywa

Pasywa

Ubezpieczenia na życie

Aktywa

Pasywa

Ubezpieczenia majątkowe

wego z sektorem bankowym. Lokaty w nieruchomości i akcje stanowiły zaś marginalną część portfela lokat. Krajowe zakłady ubezpieczeń inwestowały 95%

Uwaga: rezerwy (techniczno-ubezpieczeniowe) netto.
Źródło: UKNF.

swoich środków na rynku krajowym.

Niektóre zakłady ubezpieczeń na życie, oprócz ry-

Zakres wpływu zakładów ubezpieczeń na ceny ak-

zyka typowo ubezpieczeniowego, mogą być na-

tywów ﬁnansowych jest rezultatem prowadzonej

84 Stanowisko

KNF w sprawie kalkulacji składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych z dnia 28 września 2015 r., www.knf.gov.pl.
Polsce techniczne stopy procentowe stosowane do kalkulacji zobowiązań zakładów ubezpieczeń były dotychczas niższe niż stopy
zwrotu uzyskiwane z inwestycji na rynkach ﬁnansowych.

85 W
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działalności, sposobu ich ﬁnansowania, wymogów

Ubezpieczenia z UFK nie mają bezpośredniego

regulacyjnych, polityki inwestycyjnej oraz stopnia

wpływu na wypłacalność sektora ubezpieczeń. Są

narażenia na ryzyko płynności. Towarzystwa ubez-

one bowiem produktami o charakterze inwestycyj-

pieczeń należały (poza bankami i podmiotami za-

nym, a nie ochronnym. Ubezpieczenia te są zbli-

granicznymi) do największych inwestorów na ryn-

żone w swojej konstrukcji do funduszy inwestycyj-

ku skarbowych papierów dłużnych. Ich udział w za-

nych, jednak najczęściej charakteryzują się wyższy-

dłużeniu z tytułu emisji krajowych obligacji skarbo-

mi kosztami.

wych wyniósł na koniec września 2015 r. prawie 10%.

się na znacznie wyższym poziomie niż wymagany

Wykres 4.6. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń

przez przepisy prawa. Wszystkie zakłady ubezpie-

Obligacje skarbowe
Inne dłużne papiery wartościowe
Lokaty w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały
Lokaty terminowe
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Inne lokaty

100%

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń utrzymywała

czeń oraz zakłady reasekuracji spełniały ustawowe
wymogi wypłacalności86 . W latach 2013–2015 obserwowano tendencję spadkową wskaźnika wypłacalności. Spadek ten wynikał z wypłacanych przez za-

80%

kłady ubezpieczeń dywidend, co prowadziło do ob-

60%

niżenia środków własnych i kapitału własnego (zob.

40%

wykres 4.7). Wzrost skali działalności miał natomiast

20%

niewielki wpływ na wartość marginesu wypłacalności. Na koniec I półrocza 2015 r. średnia wartość środ-

0%

12-2014

6-2015

12-2014

Ubezpieczenia na życie

6-2015

ków własnych w relacji do marginesu wypłacalno-

Ubezpieczenia majątkowe

ści była kilkukrotnie wyższa niż poziom wymagany

Uwaga: w ubezpieczeniach na życie nie uwzględniono lokat UFK.
Źródło: UKNF.

przez przepisy prawa (zob. wykres 4.8). Wskaźnik
ten przewyższał również średnią europejską87 . Pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów ubez-

Wykres 4.7. Kapitał własny w sektorze ubezpieczeń
Ubezpieczenia na życie

pieczeń lokatami dla zakładów ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia majątkowe

wyniosło 114,0%, a zakładów ubezpieczeń majątko-

40

wych 127,3%.

zastosowanie przede wszystkim do umów ubezpie-

0

czeń majątkowych o wysokich sumach ubezpiecze-

Źródło: UKNF.

6-2015

5
3-2015

cja wyników zakładów. Ochrona reasekuracyjna ma

12-2014

10

9-2014

ków ﬁnansowych zdarzeń losowych oraz stabiliza-

6-2014

15

3-2014

wowym celem reasekuracji jest ograniczenie skut-

12-2013

20

9-2013

go sektora mają programy reasekuracyjne. Podsta-

6-2013

25

3-2013

Istotny wpływ na skalę ryzyka ubezpieczeniowe-

12-2012

30

9-2012

mld zł

35

nia, ma ona również ograniczać wpływ ryzyka katastroﬁcznego na wypłacalność zakładów ubezpieczeń. Ochrona reasekuracyjna pozwala zmniejszać

86 Raport

o stanie sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2015 r., www.knf.gov.pl.
Risk Dashboard – March 2015, Proﬁtability and solvency, www.eiopa.europa.eu; średnia europejska dla ubezpieczeń na życie
wyniosła 200%, a dla ubezpieczeń majątkowych – 300%.

87 EIOPA
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ryzyko wahań wyników ﬁnansowych oraz ryzyko

sie udzielały także niektóre krajowe zakłady ubez-

płynności. Reasekuratorzy zobowiązują się do po-

pieczeń. Umowy reasekuracyjne zawierano głównie

krywania nadwyżki szkód ponad ustalony w progra-

w ramach międzynarodowych grup kapitałowych.

mie reasekuracji limit, co zabezpiecza poszczególne
zakłady ubezpieczeń przed dużymi wypłatami odszkodowań i zwiększa bezpieczeństwo działalności
krajowego sektora ubezpieczeń. Reasekuracja wiąże
się jednak z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Zakłady ubezpieczeń i reasekuratorzy solidarnie dzielą
ryzyko i mają zbliżone uśrednione wyniki technicz-

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania wymogów kapitałowych. Można spodziewać
się, że dla części podmiotów zastosowanie tych zasad
będzie skutkowało wzrostem wymogów i spadkiem
wskaźników wypłacalności (zob. ramka 5). Może to
oznaczać konieczność zwiększenia kapitału własnego w niektórych zakładach ubezpieczeń.

ne.
Od lutego 2016 r. zacznie obowiązywać podatek
Wykres 4.8. Wskaźnik wypłacalności w sektorze ubezpie-

od niektórych instytucji ﬁnansowych, którym ma-

czeń

ją zostać objęte aktywa m.in. krajowych zakładów
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczeń i reasekuracji oraz oddziałów i głów-

500%

nych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpie-

450%

czeń i zagranicznych zakładów reasekuracji. Podstawę opodatkowania ma stanowić nadwyżka su-

400%

my wartości aktywów zakładów ubezpieczeń ponad

350%

kwotę 2 mld zł ustalana na koniec każdego miesiąca,

300%

a stawka podatku ma wynosić 0,44% w skali roku.
Szacuje się, że podatkiem zostanie objętych około

250%

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

połowy podmiotów. Niemal połowa wpływów z po200%

datku będzie pochodzić od największej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. Wprowadzenie podatku
w krótkim okresie nie wpłynie istotnie na wypłacal-

Źródło: UKNF.

ność krajowego sektora ubezpieczeń. Jednak w przy-

Krajowym podmiotom ochrony reasekuracyjnej

padku niektórych zakładów ubezpieczeń wysokość

udzielały przede wszystkim zagraniczne zakłady

podatku może być wyższa niż wypracowany zysk, co

ubezpieczeń i reasekuracji. Wynikało to z ko-

może przyczynić się do powstania straty ﬁnansowej.

nieczności geograﬁcznego rozproszenia ryzyka, ko-

Również opodatkowanie aktywów zakładów ubez-

rzystnych warunków ustalonych w długotermino-

pieczeń, które w ostatnim roku odnotowały stratę

wych kontraktach reasekuracyjnych oraz ograni-

ﬁnansową, może wpłynąć na pogłębienie tej straty

czonych możliwości kapitałowych reasekuratorów

i spowodować konieczność pokrycia jej ze środków

krajowych. Na polskim rynku ubezpieczeń działal-

własnych. W dalszej kolejności może to skutkować

ność operacyjną prowadził jeden zakład reasekura-

obniżeniem wskaźników pokrycia wymogów kapita-

cji. Ochrony reasekuracyjnej w ograniczonym zakre-

łowych.
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Ramka 5. Skutki zmian prawnych w sektorze ubezpieczeń związane z wejściem w życie Ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej implementującej
dyrektywę Wypłacalność II
Od stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy Wypłacalność II1 , która wprowadza nowe, jednolite zasady wypłacalności dla całego europejskiego sektora ubezpieczeń. Nowy system wypłacalności opiera się
na strukturze trzech wzajemnie powiązanych ze sobą ﬁlarów. Pierwszy z nich określa ilościowe wymogi kapitałowe
oraz ustala metody wyceny aktywów i zobowiązań, w tym rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Nowe wymogi
kapitałowe uwzględniają ryzyko, na jakie narażony jest dany zakład ubezpieczeń oraz wprowadzają zasadę rynkowej wyceny aktywów i zobowiązań. Drugi ﬁlar określa wymogi jakościowe związane z systemem zarządzania
ryzykiem, w tym wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej oraz funkcji audytu. Ustala również procedury i reguły
sprawowania nadzoru oraz zasady dokonywanej przez zakłady ubezpieczeń własnej oceny ryzyka i wypłacalności
(Own Risk and Solvency Assessment -– ORSA). W ramach trzeciego ﬁlaru zostają określone obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń wobec organów nadzoru oraz w zakresie publikacji danych dotyczących wypłacalności
i kondycji ﬁnansowej podmiotu.
Wszystkie kraje członkowskie UE zostały zobligowane do stosowania przepisów dyrektywy od 1 stycznia 2016 r.
Dnia 11 września 2015 r. Sejm uchwalił Ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej2 , która zastąpiła
Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej3 . Ustawa wprowadza m.in. nowe zasady ustalania
wypłacalności, określa wymogi sprawozdawcze dla zakładów ubezpieczeń, poszerza zakres uprawnień krajowego
nadzoru oraz zwiększa zakres kontroli nad grupami kapitałowymi. Wejście nowych przepisów w życie wiąże się
również ze zwiększeniem wymogów sprawozdawczych zakładów ubezpieczeń. Są one zobowiązane do sporządzania oddzielnych sprawozdań dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności.
Zgodnie z przepisami dyrektywy Wypłacalność II zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do posiadania odpowiedniej wysokości dopuszczonych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (Solvency Capital Requirement –- SCR). Adekwatny poziom kapitału ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony ubezpieczonych. Zakłady ubezpieczeń powinny obliczać kapitałowy wymóg wypłacalności przynajmniej raz w roku,
według formuły standardowej lub przy zastosowaniu modelu wewnętrznego (całkowitego lub częściowego). Kapitałowy wymóg wypłacalności obliczany według formuły standardowej stanowi sumę podstawowego kapitałowego
wymogu wypłacalności, wymogu kapitałowego dla ryzyka operacyjnego oraz dostosowań z tytułu zdolności rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonego podatku dochodowego do pokrywania nieoczekiwanych strat4 . Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności składa się co najmniej z następujących modułów ryzyka: aktuarialnego
ubezpieczeń na życie, aktuarialnego ubezpieczeń innych niż na życie, aktuarialnego ubezpieczeń zdrowotnych,
rynkowego i niewykonania zobowiązania przez kontrahenta5 .
Zakłady ubezpieczeń powinny również posiadać dopuszczone podstawowe środki własne w wysokości nie niższej niż minimalny wymóg kapitałowy (Minimum Capital Requirement -– MCR). Minimalny wymóg kapitałowy
powinien być obliczany raz na kwartał, a jego poziom nie może być niższy niż 25% SCR i nie może przekraczać
45% SCR. Jeśli dany zakład ubezpieczeń nie posiada wystarczających środków na pokrycie MCR, organ nadzoru
może cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez niego działalności ubezpieczeniowej.
Przepisy dyrektywy Wypłacalność II nie określają limitów ani kategorii aktywów, które stanowią pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wskazują jedynie, że aktywa powinny być lokowane w sposób odpowiadający charakterowi i okresowi trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Natomiast wszystkie środki
ﬁnansowe powinny być inwestowane zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora (prudent person principle). Oznacza
to, że ubezpieczyciele są zobowiązani inwestować środki w takie aktywa, których ryzyko można zidentyﬁkować,
mierzyć, monitorować, zarządzać, kontrolować oraz raportować.
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Nowy system wypłacalności wprowadza również rozwiązania regulacyjne dla długoterminowych produktów
ubezpieczeniowych zawierających gwarancje (Long-Term Guarantees Measures). Mają one niwelować efekty
zmienności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wymogów kapitałowych oraz środków własnych wynikające
z rynkowej wyceny zobowiązań. Kluczowymi mechanizmami zaproponowanymi w tym pakiecie są korekta dopasowująca (matching adjustment – MA) oraz korekta z tytułu zmienności (volatility adjustment –- VA).
Pełnej oceny wpływu nowych regulacji na sytuację ﬁnansową podmiotów sektora ubezpieczeń będzie można
dokonać dopiero po przekazaniu przez zakłady ubezpieczeń pierwszych sprawozdań ﬁnansowych za 2016 r. Niektóre zakłady ubezpieczeń za zgodą organu nadzoru mogą stosować środki przejściowe, nawet przez 16 lat, które
wydłużają okres dostosowania się do wymogów dyrektywy Wypłacalność II. Wydaje się jednak, że zakłady ubezpieczeń w Polsce będą w niewielkim stopniu stosowały środki przejściowe6 . Na podstawie badań QIS7 oraz LTGA8
przeprowadzanych przez UKNF można przewidywać, jak nowe wymogi wypłacalności wpłyną na sektor ubezpieczeniowy.
Wskaźnik pokrycia wymogów kapitałowych sektora ubezpieczeń w Polsce był prawie trzykrotnie większy
niż wymagany przez dyrektywę Wypłacalność II. Wyniki badania przeprowadzonego przez EIOPA9 na bazie danych na koniec 2013 r., wykazały, że polski sektor ubezpieczeń charakteryzował się najwyższym stopniem pokrycia
SCR na tle krajów UE (ponad 320%). Było to m.in. wynikiem stosowania niskich stóp procentowych w dotychczasowym systemie, krótkiego duration portfela zobowiązań oraz braku złożonych opcji i gwarancji w produktach
ubezpieczeniowych. Wyniki QIS2014 wykazały, że wymogi kapitałowe w nowym systemie wypłacalności wzrosły
o 167,3% dla całego sektora. Wymogi kapitałowe dla działu ubezpieczeń na życie liczone według zasad określonych w dyrektywie były wyższe o 102,5% w porównaniu z wymogami obliczanymi według dotychczasowych zasad,
podczas gdy dla działu ubezpieczeń majątkowych –- o 233,2%. Z powodu zmian w sposobie kalkulacji zobowiązań wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych spadła. Jednocześnie wzrosła wartość dopuszczonych środków
własnych na pokrycie wymogów kapitałowych (o 105,4%)(zob. wykres 1).
Wykres 1. Wskaźnik pokrycia wymogów kapitałowych wyznaczonych zgodnie z obecnymi zasadami wypłacalności
oraz formułą standardową określoną w dyrektywie Wypłacalność II
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Źródło: UKNF.
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Ubezpieczenia majątkowe

1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s.1, z późn. zm.), zwana dalej Dyrektywą.
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1844.
3 Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1206, z późn. zm.
4 Art. 103 Dyrektywy.
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5

Art. 104 ust. 1 Dyrektywy.
Zastosowanie środków przejściowych jest korzystne zwłaszcza dla tych zakładów, dla których wejście w życie przepisów
dyrektywy Wypłacalność II spowoduje istotny spadek wskaźnika pokrycia wymogów kapitałowych. Wówczas mogą one
w wydłużonym czasie zgromadzić środki własne na pokrycie wyższych wymagań kapitałowych.
7 Wyniki badania ilościowego QIS w sektorze ubezpieczeń za rok 2013; UKNF, Warszawa 8 grudnia 2014 r. Jest to ostatnie
dostępne badanie oceniające wpływ dyrektywy Wypłacalność II na krajowy sektor ubezpieczeniowy.
8 Wyniki badania wpływu potencjalnych rozwiązań regulacyjnych dla tzw. długoterminowych produktów ubezpieczeniowych
zawierających gwarancje (long-term guarantees assessment – LTGA) na krajowym rynku ubezpieczeniowym; UKNF, Warszawa,
lipiec 2013 r.
9 „EIOPA Insurance stress test 2014”; listopad 2014 r. Nowszych badań obrazujących wpływ dyrektywy Solvency II na wypłacalność europejskiego sektora ubezpieczeń nie przeprowadzono.
6

4.2.

Towarzystwa funduszy

zostały uznane za ważne systemowo.

inwestycyjnych i fundusze

Nie zidentyﬁkowano zagrożeń dla ciągłości świad-

inwestycyjne

nych. Usługi świadczone przez fundusze inwestycyj-

czenia usług przez sektor funduszy inwestycyjne o podobnej polityce inwestycyjnej są w pewnym

Środki zgromadzone w funduszach inwestycyj-

sensie substytucyjne. W przypadku ewentualnego

nych rosły dynamicznie i po raz kolejny osiągnęły

zaprzestania działalności przez część funduszy (np.

historycznie najwyższą wartość. Na koniec czerwca

zarządzanych przez określone TFI), inne fundusze

2015 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych wy-

będą w stanie dostarczać inwestorom usługi spełnia-

niosły 242,1 mld zł. W I półroczu 2015 r. aktywa te

jące analogiczne funkcje.

zwiększyły się o 22,6 mld zł, głównie w wyniku napływu netto środków (20,2 mld zł). Najwięcej środków

Fundusze nie gwarantują wyznaczonego celu in-

skierowano do funduszy zaklasyﬁkowanych do kate-

westycyjnego. Ryzyko związane z działalnością fun-

gorii pozostałe, które na koniec czerwca 2015 r. sta-

duszy inwestycyjnych ponoszą inwestorzy. Zarzą-

nowiły najważniejszą część sektora88 .

dzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Ze względu na stosowany model biznesowy
oraz specyﬁkę oferowanych usług krajowe fundusze inwestycyjne nie stanowią zagrożenia dla
stabilności systemu ﬁnansowego. Fundusze inwestycyjne i zarządzające nimi towarzystwa funduszy
inwestycyjnych są w niewielkim stopniu powiązane
z sektorem bankowym. W odróżnieniu od krajów
takich jak: Stany Zjednoczone, Francja, Luksem-

nie ponoszą zatem ryzyka związanego z działalnością lokacyjną funduszy, które w całości spoczywa
na posiadaczach tytułów uczestnictwa. Niemal połowa środków pozyskanych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2015 r. należała do gospodarstw domowych (zob. wykres 4.9). Tytuły uczestnictwa stanowiły 11,2% oszczędności gospodarstw
domowych.

burg czy Irlandia, w Polsce nie funkcjonują fundusze

Fundusze inwestycyjne były ważnymi uczestnika-

rynku pieniężnego o stałej wartości aktywów netto

mi rynku ﬁnansowego. Na koniec czerwca 2015 r.

(CNAV), które ze względu na swoją istotną rolę jako

największą część ich aktywów stanowiły krajowe

źródło krótkoterminowego ﬁnansowania banków,

obligacje skarbowe (zob. wykres 4.10). Udział fun-

jak również oferowanie produktów, które mogą być

duszy w zadłużeniu z tytułu emisji tych papierów

postrzegane jako substytuty depozytów bankowych,

wartościowych wyniósł około 10%. Portfel posiada-

88 Fundusze

pozostałe to fundusze inne niż fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu i fundusze dłużnych
papierów wartościowych.
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nych przez fundusze inwestycyjne akcji notowanych

półroczu 2015 r. ponad dwukrotnie. Wśród pozosta-

na Głównym Rynku GPW i NewConnect wyniósł

łych dłużnych papierów wartościowych dominowały

35,4 mld zł, a udział funduszy w kapitalizacji spółek

instrumenty wyemitowane przez przedsiębiorstwa

krajowych notowanych na GPW – około 6%. W sy-

nieﬁnansowe, lecz nie były one istotnym źródłem

tuacji zaburzeń na rynkach ﬁnansowych fundusze

ﬁnansowania w porównaniu z kredytami i pożycz-

mogą być zmuszone do wyprzedaży posiadanych ak-

kami udzielonymi przedsiębiorstwom przez banki.

tywów. W szczególności może to dotyczyć funduszy

Wpływ funduszy inwestycyjnych na cykl ﬁnansowy

otwartych, które odkupują jednostki uczestnictwa

był zatem ograniczony.

na żądanie uczestników. Wpływ na ceny może być
silniejszy w przypadku inwestycji na rynkach mniej

Wykres 4.10. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych

płynnych instrumentów ﬁnansowych. W ostatnich

Depozyty i pożyczki udzielone
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
Pozostałe dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane na rynkach GPW
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pozostałe udziałowe instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne
Rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa

latach udział tych instrumentów w aktywach funduszy inwestycyjnych otwartych znacznie się zwiększył
(zob. ramka 6).
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stanem na koniec grudnia 2014 r. wartość portfela
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Fundusze inwestycyjne lokowały coraz większą
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tych instrumentów zwiększyła się o prawie 30%. Za6-2014
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rządzający krajowymi funduszami mogli w ten sposób inwestować na rynkach, których specyﬁka nie

Istotną częścią aktywów funduszy inwestycyjnych

jest im tak dobrze znana. Podobnie jak w poprzed-

były instrumenty ﬁnansujące sferę realną, tj. po-

nich latach, w tej kategorii lokat przeważały tytuły

zostałe udziałowe instrumenty ﬁnansowe oraz po-

uczestnictwa funduszy działających w Luksembur-

89

zostałe dłużne papiery wartościowe . Wśród in-

gu. Znaczna część podmiotów inwestujących w ty-

strumentów udziałowych największe znaczenie mia-

tuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych

ły akcje nienotowane na rynkach zorganizowanych.

działała w formie funduszu funduszy. Zaangażowa-

Największa zmiana dotyczyła akcji notowanych po-

nie w tę kategorię lokat umożliwiało inwestorom

za rynkami GPW, których wartość zwiększyła się w I

geograﬁczną dywersyﬁkację ryzyka.

89 Pozostałe

dłużne papiery wartościowe to papiery wartościowe inne niż krajowe skarbowe papiery wartościowe, natomiast pozostałe
udziałowe instrumenty ﬁnansowe to instrumenty inne niż notowane na Głównym Rynku GPW i NewConnect oraz tytuły uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych.
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Bezpieczeństwo środków zgromadzonych w fun-

wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych zarzą-

duszach inwestycyjnych jest niezależne od sytuacji

dzanych przez TFI90 (zob. tabela 4.3). Zagregowany

ﬁnansowej TFI oraz podmiotów pełniących funk-

kapitał własny TFI zwiększył się w porównaniu ze

cję depozytariuszy. Ewentualne pogorszenie wyni-

stanem na koniec czerwca 2014 r. o niemal 25%.

ków ﬁnansowych towarzystw nie wpływa na poziom
aktywów funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa

Zagregowany kapitał własny TFI był znacznie wyż-

funduszy inwestycyjnych i zarządzane przez nie fun-

szy niż wymagany ustawowo, jednak w relacji

dusze posiadają bowiem odrębną osobowość praw-

do aktywów netto funduszy inwestycyjnych pozo-

ną, a aktywa funduszy są oddzielone od majątku

stawał niski. Na koniec czerwca 2015 r. kapitał wła-

TFI. Posiadacze tytułów uczestnictwa nie powinni

sny sektora był prawie pięć razy wyższy niż zagre-

również ponosić konsekwencji ewentualnej upadło-

gowane wymogi kapitałowe91 . W relacji do sumy ak-

ści depozytariuszy funduszy inwestycyjnych, ponie-

tywów netto funduszy inwestycyjnych zagregowany

waż aktywa funduszy nie są zaliczane do ich masy

kapitał własny TFI nie przekraczał 1%. W przypadku

upadłościowej.

konieczności pokrycia roszczeń posiadaczy tytułów

Sytuacja ﬁnansowa i kapitałowa towarzystw fun-

uczestnictwa wobec TFI lub zarządzanych przez nie

duszy inwestycyjnych nie stwarzała zagrożenia dla

funduszy inwestycyjnych sytuacja ﬁnansowa towa-

stabilności tego sektora. Zwiększyły się przychody

rzystw, dla których wartość tego wskaźnika jest ni-

i wyniki ﬁnansowe towarzystw, głównie na skutek

ska, może ulec istotnemu pogorszeniu92 .

90 Głównym

źródłem przychodów TFI jest wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. W I półroczu 2015 r. przychody
z tego tytułu stanowiły 92,2% przychodów ogółem sektora.
91 W myśl art. 49 i 50 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych TFI ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego
na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym i jednocześnie nie niższym niż równowartość w złotych 125 tys. euro lub 730 tys. euro, jeżeli
przedmiot działalności TFI został rozszerzony o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów ﬁnansowych. Ponadto, od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez TFI przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 mln euro, ma ono obowiązek zwiększać
poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a równowartością 250 mln euro. TFI nie ma
obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej przekroczy
wyrażoną w złotych równowartość 10 mln euro.
92 Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych TFI odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo nie ponosi
odpowiedzialności.
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Tabela 4.3. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średnią wartością aktywów netto

funduszy inwestycyjnych

Przychody ogółem, w tym:
– przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi
Koszty ogółem
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Średnia wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych
Rentowność brutto (w %)
ROE (w %)

6-2013
(w mln zł)
1 161
1 057
945
216
176
880
166 475
18,6
34,8

6-2014
(w mln zł)
1 353
1 257
1 080
273
224
1 056
205 394
20,2
43,6

6-2015
(w mln zł)
1 587
1 463
1 259
327
265
1 314
236 647
20,6
37,3

6-2015/6-2014
(w %)
17,3
16,4
16,6
20,1
18,3
24,4
15,2
0,5 pkt proc.
-6,3 pkt proc.

Uwaga: ROE annualizowane.
Źródło: UKNF, NBP.

Ramka 6. Ryzyko płynności w sektorze funduszy inwestycyjnych
Ryzykiem płynności funduszu inwestycyjnego określa się brak możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji aktywów funduszu przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego
zagrożona jest zdolność funduszu do stałego umarzania tytułów uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi
w statucie1 . Niektóre fundusze inwestycyjne dokonują transformacji płynności na znaczną skalę. Tytuły uczestnictwa, które stanowią kapitał funduszu, mogą być odkupywane na żądanie uczestników, natomiast aktywa funduszu
charakteryzują się znacznie mniejszą płynnością.
Utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynnych lokat jest szczególnie istotne dla funduszy, które odkupują
tytuły uczestnictwa na żądanie. Jeśli uczestnicy zdecydują się wycofać znaczną część powierzonych funduszom
środków, mogą one być zmuszone do nagłej wyprzedaży posiadanych aktywów po niskich cenach (ﬁre sale). Może
to przyczynić się do (dalszego) spadku cen instrumentów ﬁnansowych, zwłaszcza tych mniej płynnych. W rezultacie prowadzi to do pogłębienia strat zarówno posiadaczy tytułów uczestnictwa, jak i innych uczestników rynku
ﬁnansowego posiadających te instrumenty ﬁnansowe w aktywach. W sytuacji zaburzeń na rynkach ﬁnansowych
wycofanie się części inwestorów funduszy może wywołać efekt runu. Wczesne zgłoszenie żądania umorzenia tytułów uczestnictwa zwiększa bowiem szanse na to, że fundusz odkupi je bez konieczności sprzedawania aktywów po
zaniżonej cenie, co pozwoli ograniczyć straty ponoszone przez inwestorów (ﬁrst mover advantage).
W Polsce obowiązek odkupywania jednostek uczestnictwa na żądanie uczestników mają fundusze inwestycyjne
otwarte. Fundusze te muszą odkupywać jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej
jednak niż raz na siedem dni. W praktyce dzieje się to zwykle w każdy dzień wyceny aktywów funduszu (w każdy
dzień roboczy). Czas od zgłoszenia przez uczestnika żądania odkupienia jednostek uczestnictwa do dnia ich odkupienia przez fundusz nie może również przekroczyć siedmiu dni, a wypłata należnej kwoty powinna nastąpić
niezwłocznie. Podobne zasady dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, z wyjątkiem tych,
które ograniczają grono nabywców swoich jednostek uczestnictwa. Mogą one określić warunki, przy spełnieniu
których uczestnik ma możliwość złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa.
Krajowe regulacje prawne dotyczące płynności lokat funduszy inwestycyjnych mają ogólny charakter. Przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych wskazują, że papiery wartościowe będące przedmiotem lokat funduszy
inwestycyjnych otwartych powinny być zbywalne bez ograniczeń, a ich płynność powinna pozwalać na zbywanie
i odkupywanie jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych Ustawa
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wymaga jedynie, aby nabywane papiery wartościowe były zbywalne2 . Ponadto towarzystwa funduszy inwestycyjnych są zobowiązane do opracowania i wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem płynności dla każdego funduszu inwestycyjnego, w celu zapewnienia zgodności jego działania z przepisami dotyczącymi odkupywania tytułów
uczestnictwa, a także procedury przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze płynności funduszy.
Aby zbadać poziom płynności krajowych funduszy inwestycyjnych, przyjęto założenie, że płynnymi aktywami
funduszy inwestycyjnych są: depozyty bankowe, skarbowe papiery wartościowe oraz akcje notowane na rynkach zorganizowanych3 . Płynność pozostałych aktywów została oceniona jako ograniczona. Przeanalizowano
wyłącznie lokaty funduszy inwestycyjnych otwartych, ponieważ utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu
płynności ma w ich przypadku szczególne znaczenie.
W ostatnich pięciu latach poziom płynności krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych obniżył się. Wskaźnik płynności obrazujący udział płynnych aktywów w aktywach ogółem spadł z ponad 80% na koniec czerwca
2010 r. do około 70% na koniec czerwca 2015 r. (zob. wykres 1). Najbardziej płynne aktywa posiadały fundusze
akcji oraz fundusze mieszane, a najmniej płynne –- fundusze dłużne. Wśród lokat tych ostatnich istotną część stanowiły bowiem dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez monetarne instytucje ﬁnansowe (w aktywach
funduszy dłużnych znajdowało się 55% papierów dłużnych banków nabytych przez sektor funduszy inwestycyjnych), przedsiębiorstwa i inne instytucje, a także tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Rosnący
udział lokat o ograniczonej płynności mógł być związany z poszukiwaniem przez zarządzających potencjalnie bardziej zyskownych inwestycji (search for yield) w odpowiedzi na spadek stóp procentowych, a także wzrost presji
konkurencyjnej.
Wykres 1. Udział płynnych aktywów w aktywach ogółem krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych
Fundusze akcji

Fundusze dłużne

Fundusze pozostałe

Fundusze ogółem

Fundusze mieszane

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%

6-2015

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

9-2012

6-2012

3-2012

9-2011

12-2012

Źródło: obliczono na podstawie danych NBP.

12-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

50%

6-2010

55%

W krajach Unii Europejskiej zarządzający funduszami inwestycyjnymi mają do dyspozycji wiele narzędzi, które
mogą zastosować w przypadku nagłych umorzeń tytułów uczestnictwa. Wśród nich można wymienić:
1. Blokowanie umorzeń (redemption gates) – gdy zlecenia umorzenia tytułów uczestnictwa przekroczą określony próg, ich realizacja zostaje przesunięta na kolejne dni.
2. Realizowanie umorzeń w formie niepieniężnej (redemption in kind) – zlecenia umorzenia tytułów uczestnictwa realizowane są przez przekazanie inwestorom instrumentów ﬁnansowych zamiast wypłacania środków
pieniężnych.
3. Wyodrębnienie niepłynnej części aktywów (side pockets) – niepłynna część aktywów funduszu zostaje odseparowana od części płynnej i przeniesiona do odrębnego portfela, a inwestorzy otrzymują udziały w obu
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portfelach.
4. Zapobieganie rozwodnieniu aktywów (anti-dilution levy) – klienci (zwłaszcza duzi inwestorzy) są zobowiązani
do poniesienia kosztów transakcyjnych związanych ze sprzedażą lokat funduszu niezbędną do umorzenia
ich tytułów uczestnictwa.
5. Opłaty manipulacyjne pobierane przy umorzeniu tytułów uczestnictwa (redemption fees) – wyższe koszty
wyjścia z inwestycji mają zniechęcić inwestorów do dalszego wycofywania środków.
6. Czasowe zawieszenie umarzania tytułów uczestnictwa (temporary suspension of redemptions) – w przypadku
gdy fundusz nie jest w stanie zrealizować zleceń odkupienia tytułów uczestnictwa, możliwe jest zawieszenie
ich umarzania na określony czas.
Zgodnie z krajowymi regulacjami zakres rozwiązań możliwych do zastosowania w przypadku pojawienia się
trudności w zarządzaniu płynnością jest ograniczony. Fundusze inwestycyjne otwarte mogą jedynie czasowo
zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa. Może to nastąpić, kiedy uczestnicy żądają odkupienia jednostek
na znaczną skalę, tj. o wartości wyższej niż 10% aktywów funduszu w okresie dwóch tygodni. Zawieszenie odkupywania jednostek może trwać dwa tygodnie, a za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego może zostać wydłużone
do dwóch miesięcy. W tym czasie fundusze powinny poprawić poziom płynności lokat i pozyskać środki na uregulowanie zobowiązań wobec uczestników. W związku z obserwowanym spadkiem udziału płynnych lokat w aktywach
krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych wydaje się, że znaczenie narzędzi służących zarządzaniu płynnością
będzie rosło.

1

§ 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 538).
2 Wymóg zbywalności dotyczy także m.in. wierzytelności, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, walut,
instrumentów pochodnych i instrumentów rynku pieniężnego.
3 NBP nie dysponuje danymi na temat lokat funduszy inwestycyjnych w podziale na terminy, w których możliwa jest ich
sprzedaż przy ograniczonym koszcie.

4.3. Powszechne towarzystwa

wych93 . W związku z tym OFE mogą jedynie realokować środki między dostępne dla nich kategorie akty-

emerytalne i otwarte

wów, a tym samym wpływać na popyt na instrumen-

fundusze emerytalne

ty ﬁnansowe i na ich ceny. Ze względu na obowiązujące regulacje prawne i związaną z nimi strukturę
portfeli inwestycyjnych OFE, fundusze mogą oddzia-

Charakter i zasady działania otwartych funduszy
emerytalnych, powodują że podobnie jak fundusze inwestycyjne, nie kreują ryzyka dla stabilno-

ływać przede wszystkim na ceny akcji spółek notowanych na rynku krajowym oraz, w mniejszym stopniu, nieskarbowych papierów dłużnych.

ści systemu ﬁnansowego. Całe ryzyko inwestycyjne
spoczywa na uczestnikach OFE. W odróżnieniu jed-

Obowiązujące rozwiązania prawne gwarantują

nak od inwestujących w tytuły uczestnictwa fundu-

bezpieczeństwo środków zgromadzonych w otwar-

szy inwestycyjnych, członkowie OFE nie mają możli-

tych funduszach emerytalnych niezależnie od sytu-

wości wycofania środków i rezygnacji z tej formy in-

acji ﬁnansowej towarzystw emerytalnych oraz de-

westycji w przypadku zaburzeń na rynkach ﬁnanso-

pozytariuszy. Ewentualne pogorszenie sytuacji ﬁ-

93 Począwszy

od 2016 r. co cztery lata w okresie od kwietnia do lipca członkowie OFE będą mieli możliwość podjąć decyzję o zaprzestaniu odprowadzania części swojej składki emerytalnej do OFE. Wówczas w całości będzie ona traﬁać do ZUS. W tych samych okresach
będzie można podjąć decyzję o rozpoczęciu (lub ponowieniu) odprowadzania części składki emerytalnej do OFE.
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nansowej PTE nie ma wpływu na wartość aktywów

udział ten wyniósł 9,8%. Na koniec trzeciego kwarta-

OFE, ponieważ podmioty te posiadają odrębną oso-

łu 2015 r. ich udział w portfelu inwestycyjnym fun-

bowość prawną, a aktywa funduszy są oddzielone

duszy nieznacznie spadł95 .

od majątku towarzystw. Środki funduszy nie są również zaliczane do masy upadłościowej depozytariu-

Wykres 4.11. Struktura portfeli inwestycyjnych OFE

szy, dzięki czemu członkowie OFE nie powinni ponieść konsekwencji ewentualnej upadłości depozytariuszy.

Skarbowe papiery wartościowe

Inwestycje zagraniczne

Akcje (krajowe)

Inne

100%
90%
80%

W sektorze powszechnych towarzystw emerytal-

70%

nych i otwartych funduszy emerytalnych nie wy-

60%
50%
40%

usług. Podmioty tego sektora dostarczają usługi

30%

o identycznej funkcji, a w przypadku ewentualnej

20%

12 powszechnych towarzystw emerytalnych, a zarzą-

9-2015

6-2015

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

9-2013

6-2013

12-2013

miot. Na koniec września 2015 r. w Polsce działało

0%
3-2013

je przejęcie zarządzania funduszem przez inny pod-

10%
9-2012

upadłości jednego z towarzystw, prawo gwarantu-

12-2012

stępuje ryzyko przerwania ciągłości świadczenia

Źródło: UKNF.

dzane przez nie otwarte fundusze emerytalne dyspo-

Ze względu na ograniczenia ustawowe skarbowe

nowały aktywami netto o wartości 145,4 mld zł.

papiery dłużne stanowiły marginalną część port-

Sektor otwartych funduszy emerytalnych cecho-

fela inwestycyjnego OFE96 . Na koniec III kwartału

wał się wysokim stopniem koncentracji. Udział

2015 r. ich udział wyniósł bowiem 0,7%. Na pod-

trzech największych funduszy mierzony wartością

stawie obowiązujących od 2014 r. regulacji praw-

aktywów netto wyniósł 60%, a pięciu – 74%. Poten-

nych OFE mogą posiadać skarbowe papiery dłużne

cjalny wpływ na ceny aktywów koncentrował się za-

do 4 lutego 2016 r.97 .

tem w mniej niż połowie podmiotów sektora.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. udział in-

Struktura portfela OFE była zbliżona do struktury
portfela funduszy inwestycyjnych akcji krajowych.
Wśród lokat OFE dominowały krajowe instrumenty
udziałowe, głównie akcje notowane na GPW94 (zob.
wykres 4.11). Otwarte fundusze emerytalne były naj-

westycji zagranicznych w portfelach OFE wzrósł
z 3,9% do 7,1%, a ich wartość nominalna przekroczyła 10 mld zł98 . W kategorii innych lokat OFE największe znaczenie miały nieskarbowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

większym krajowym inwestorem instytucjonalnym

Wynik ﬁnansowy i techniczny sektora powszech-

na Głównym Rynku GPW pod względem udziału

nych towarzystw emerytalnych za I półrocze 2015 r.

w kapitalizacji spółek. Na koniec września 2015 r.

zmniejszyły się znacznie w porównaniu z I półro-

94 Obejmują

one również akcje emitentów zagranicznych notowane na GPW.
z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych minimalny limit na inwestycje w akcje w 2015 r. wynosił 55% aktywów.
96 Pozycja ta obejmuje obligacje skarbowe oraz obligacje gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.
97 Art. 32 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
98 Pozycja ta nie obejmuje akcji emitentów zagranicznych, które są notowane na GPW ani depozytów bankowych nominowanych w walutach obcych.
95 Zgodnie
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Tabela 4.4. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora PTE w zestawieniu ze średnią wartością aktywów netto

OFE

Przychody z zarządzania funduszami emerytalnymi, w tym:
– przychody z opłat od wpłacanych składek
– wynagrodzenie za zarządzanie
– wypłaty z funduszu gwarancyjnego
Koszty zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk techniczny z zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk netto
Kapitał własny
Średnia wartość aktywów netto OFE
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi (w %)
ROE (w %)

6-2013
(w mln zł)
760
167
542
0
327
432
393
3 631
271 938
56,8
20,8

6-2014
(w mln zł)
961
125
403
331
419
542
496
3 103
176 810
56,4
13,2

6-2015
(w mln zł)
459
26
379
5
218
240
227
2 489
155 576
52,4
25,5

6-2015/6-2014
(w %)
-52,2
-79,2
-6,0
-98,5
-48,0
-55,7
-54,2
-19,8
-12,0
-4,1 pkt proc.
12,3 pkt proc.

Uwaga: ROE annualizowane. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od prezentowanych w poprzednich edycjach
Raportu. Z powodu braku możliwości podziału niektórych pozycji rachunku zysków i strat PTE między działalność dotyczącą OFE a dobrowolnych funduszy emerytalnych, zaprezentowane wyniki odnoszą się do zarządzania funduszami emerytalnymi ogółem. Przychody
z zarządzania DFE stanowiły jednak marginalną część (mniej niż 0,3%) przychodów z zarządzania funduszami emerytalnymi.
Źródło: UKNF.

czem 2014 r. (zob. tabela 4.4). Spadek ten był czę-

Mimo dużego spadku przychodów średnia rentow-

ściowo spowodowany jednorazowym zaliczeniem

ność techniczna w sektorze PTE pogorszyła się nie-

w 2014 r. do przychodów PTE środków z likwido-

znacznie w porównaniu z I półroczem 2014 r. (zob.

wanej części Funduszu Gwarancyjnego. W sprawoz-

wykres 4.12). Było to możliwe dzięki zmniejszeniu

daniach ﬁnansowych za 2015 r. można bowiem po

prawie o połowę kosztów zarządzania funduszami

raz pierwszy w pełni dostrzec skutki zmian praw-

emerytalnymi. Na ten spadek w największym stop-

nych w systemie emerytalnym, które weszły w życie

niu wpłynęła mniejsza wartość wpłat do Funduszu

99

w 2014 r. .

Gwarancyjnego, co wynikało ze zmiany jego struktury oraz niższej wartości aktywów zarządzanych

Wykres 4.12. Rentowność techniczna PTE
Rozpięto ć

rednia

przez PTE. Istotne znaczenie dla obniżki kosztów
miało też zmniejszenie prowizji płaconych ZUS od

Mediana

90%

składek przekazywanych do OFE. Oba czynniki wy-

80%

nikały ze zmian w systemie emerytalnym obowiązu-

70%

jących od 2014 r.

60%
50%
40%

Zysk netto sektora spadł o ponad połowę, jednak

30%

wskaźnik ROE znacznie wzrósł. PTE w I półroczu

20%

6-2015

12-2014

ka ROE dla towarzystw była jednak determinowa-

6-2014

to od 2005 r. Wartość zannualizowanego wskaźni12-2013

0%
-10%

6-2013

2015 r. zanotowały najniższy nominalny zysk net12-2012

10%

na wysokim wynikiem ﬁnansowym za drugie półrocze 2014 r. oraz spadkiem wartości kapitału własne-

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od
prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

99 Wspomniane

go w I półroczu 2015 r. Ze względu na te czynniki
ROE wzrósł do poziomu ponad 25%.

zmiany prawne i ich konsekwencje opisano w poprzednich edycjach Raportu.
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W długim terminie zyski sektora PTE będą skorelo-

Na skutek zmniejszenia kapitału, istotnie obniżyła

wane z wartością zarządzanych aktywów. Wartość

się relacja kapitału PTE do wartości zarządzanych

ta może się okresowo zmniejszać ze względu na spa-

aktywów (zob. wykres 4.13). Utrzymywała się jed-

dek cen akcji notowanych na GPW oraz negatywne

nak na poziomie wyższym niż przed zmianami w sys-

saldo przepływów pieniężnych z ZUS. Kwoty wpły-

temie emerytalnym z 2014 r. Była również wyraźnie

wające do OFE z tytułu składek są bowiem mniejsze

wyższa niż w sektorze TFI.

od kwot wypływających z OFE z tytułu tzw. suwaka bezpieczeństwa100 . Przychody z tytułu dywidend
powinny jednak rekompensować negatywne saldo

4.4.

przepływów z ZUS.

Międzysektorowe
powiązania niekredytowych
instytucji ﬁnansowych

Wykres 4.13. Relacja kapitału PTE do wartości aktywów net-

to zarządzanych przez nie OFE
Rozpięto ć

rednia

Potencjalnym źródłem ryzyka systemowego mo-

Mediana

6%

gą być powiązania ﬁnansowe z bankami oraz we-

5%

wnątrzsektorowe powiązania kapitałowe, kredyto-

4%

we oraz ﬁnansowania. W przypadku polskiego systemu ﬁnansowego pozostają one niewielkie. Powią-

3%

zania właścicielskie banków i zakładów ubezpieczeń

6-2015

la 4.5).
12-2014

0%
6-2014

pitałowych i miały ograniczony charakter (zob. tabe12-2013

1%

6-2013

polegały na przynależności do tych samych grup ka-

12-2012

2%

Większe znaczenie miały bezpośrednie powiązania właścicielskie niekredytowych instytucji ﬁ-

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od
prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Kapitał własny powszechnych towarzystw emerytalnych w I półroczu 2015 r. znacznie spadł. Podobna zmiana była obserwowana także w 2014 r.
Wynikało to z wypłat dywidend dla akcjonariuszy
PTE. W 2015 r. na wypłatę dywidendy zdecydowały

nansowych z innymi segmentami tego sektora
oraz z domami maklerskimi. Domy maklerskie były jedynymi akcjonariuszami sześciu TFI. Ich udział
w kapitale zakładowym sektora wyniósł około 16%,
a aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez te TFI stanowiły 28% aktywów wszystkich
funduszy.

się wszystkie towarzystwa. W przypadku części PTE

Wpływ wyników ﬁnansowych jednostek zależnych

środki na ten cel pochodziły nie tylko z zysku z lat

na sytuację ﬁnansową podmiotów dominujących

ubiegłych, ale także z kapitału zapasowego. Wyda-

był umiarkowany. Banki i zakłady ubezpieczeń,

je się, że tendencja spadkowa w zakresie kapitału

które najczęściej pełnią rolę właścicieli, osiągnęły

własnego towarzystw może być kontynuowana bez

w I półroczu 2015 r. wynik ﬁnansowy na poziomie

względu na zmianę wartości aktywów zarządzanych

odpowiednio 8,7 mld zł i 2,6 mld zł (uwzględnia-

funduszy.

jąc skonsolidowane wyniki grupy PZU), podczas gdy

100 Stopniowe
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przenoszenie do ZUS środków uczestników OFE, którym pozostało mniej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.
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zysk sektorów, do których należą jednostki zależne

Wpływ niekredytowych instytucji ﬁnansowych

wyniósł: dla TFI – 0,3 mld zł, a dla PTE – 0,2 mld zł.

na sektor bankowy poprzez kanał kredytowy i ﬁ-

Również ekspozycje wynikające z transakcji poza-

nansowania był również niewielki. Udział kredy-

bilansowych (otwartych linii kredytowych, innych

tów dla NIF na koniec września 2015 r. wyniósł oko-

udzielonych zobowiązań dotyczących ﬁnansowania,

ło 1% wartości kredytów udzielonych przez banki

jak i udzielonych gwarancji) zawartych z tymi trze-

(zob. tabela 4.6). Ograniczona była również rola nie-

101

ma kategoriami podmiotów były niewielkie .
Tabela 4.5. Międzysektorowe powiązania kapitałowe
Podmioty zależne

Podmioty dominujące
Banki

ZU

kredytowych instytucji ﬁnansowych w ﬁnansowaniu
banków. Relacja depozytów złożonych przez NIF
do wartości depozytów w sektorze bankowym wyniosła niecałe 4%. Aktywa związane z sektorem bankowym nie miały kluczowego znaczenia dla sektora

TFI

niekredytowych instytucji ﬁnansowych. Udział de-

- liczba podmiotów

pozytów w aktywach NIF nie przekraczał 10%.

(udział dominujący)

6

4

(udział mniejszościowy)

–

–

- udział w kapitałach TFI (w %)

9,9

13,1

Tabela 4.6. Zaangażowanie funduszy emerytalnych (FE),

- udział w aktywach netto FI (w %)

12,7

13,4

zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych (FI)
wobec banków (w mld zł)

PTE

Kredyty i inne należności banków od NIF

- liczba podmiotów
(udział dominujący)

2

5

(udział mniejszościowy)

2

–

- udział w kapitałach PTE (w %)

22,4

30,8

- udział w aktywach netto OFE (w %)

12,5

45,1

ZU

(udział mniejszościowy)

FE

FI

NIF

2013

0,5

0,9

9,3

10,7

1,0%

2014

1,0

0,2

13,3

14,5

1,3%

2015

1,3

0,1

13,5

14,9

1,3%

Kredyty ogółem

Depozyty i inne zobowiązania banków wobec NIF

- liczba podmiotów
(udział dominujący)

Kredyty NIF/

ZU

1

x
ZU

FE

FI

NIF

Depozyty NIF/

9

x

- udział w kapitałach (w %)

3,6

x

2013

20,9

18,4

22,0

61,3

5,0%

- udział w składce przypisanej (w %)

3,1

x

2014

21,4

11,1

24,3

56,7

4,3%

2015

17,8

10,6

25,0

53,3

3,8%

Uwaga: szacunki NBP; dla TFI dane dotyczą wyłączenie ich jedynych akcjonariuszy; dla PTE dane na koniec 2014 r.
Źródło: dla TFI – KRS, UKNF i NBP; dla PTE i ZU – UKNF.

Depozyty ogółem

Uwaga: dane na koniec września 2015 r.
Źródło: NBP.

Ramka 7. Tworzenie grup bankowo-ubezpieczeniowych a stabilność systemu ﬁnansowego
Celem ramki jest przedstawienie potencjalnych kanałów wpływu bezpośrednich powiązań właścicielskich banków
i zakładów ubezpieczeniowych na stabilność systemu ﬁnansowego. 30 maja 2016 r. PZU podpisał umowę przedwstępną na zakup 25,25% akcji Alior Banku, przyznając jednocześnie, że rozważany jest zakup udziałów w kolejnych bankach. 6 października Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia
sprzeciwu wobec tej transakcji. Powiązania właścicielskie między tymi dwoma sektorami rynku ﬁnansowego nie
występowały do tej pory w Polsce w tak dużej skali, dlatego zasadne jest zidentyﬁkowanie możliwych kanałów ich
wpływu na stabilność ﬁnansową. Literatura dotycząca tego problemu jest bardzo skromna. Bezpośrednio problem
ten przeanalizowali Lelyveld i Knot (2009), Mälkönen (2009) i Chen i in. (2014). Dużo dokładniej został zbadany

101 Nie

uwzględniono ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych.
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problem łączenia się w grupy kapitałowe samych banków (m.in. Laeven i Levine, 2007; Schmid i Walter, 2009) jak
również przedsiębiorstw nieﬁnansowych. Analiza literatury prowadzi do wniosku, że powstawanie grup bankowoubezpieczeniowych ma niejednoznaczny wpływ na stabilność, ponieważ powoduje zarówno efekty zmniejszające,
jak i zwiększające ryzyko systemowe.
Do efektów zmniejszających poziom ryzyka systemowego zaliczyć można m.in.:
Potencjalny wzrost zyskowności wynikający z wyższej efektywności kosztowej, który – jeżeli by się zmaterializował – przełożyłby się na wzrost zdolności do absorpcji szoków. Ten argument jest często podnoszony jako uzasadnienie dla transakcji typu M&A, brak jest jednak silnych dowodów empirycznych go
potwierdzających. Lelyvend i Knot (2009) wybrali 29 największych europejskich konglomeratów bankowoubezpieczeniowych i porównali ich wycenę rynkową z 45 największymi bankami i 45 największymi ubezpieczycielami. Badanie dotyczyło lat 1990–2005. Autorzy stwierdzili, że wycena konglomeratów nie różni
się w sposób statystycznie istotny od wyceny banków i ubezpieczycieli operujących osobno, ale potwierdzili
istnienie dużego zróżnicowania wyników. Literatura dotycząca samych banków i przedsiębiorstw nieﬁnansowych wskazuję na statystycznie negatywny wpływ fuzji i przejęć na wycenę rynkową (będącą pochodną
wyników ﬁnansowych) łączących się podmiotów.
Zwiększenie stabilności ﬁnansowania działalności bankowej ze względu na ”dopełnianie się” bilansów
banków i zakładów ubezpieczeń. Lelyvend i Knot (2009) argumentują, że banki mają „krótkie” pasywa i relatywnie „długie” aktywa, podczas gdy ubezpieczyciele mają „długie” pasywa, dzięki czemu zakład ubezpieczeniowy może w razie potrzeby dostarczyć bankowi wchodzącemu w skład tej samej grupy kapitałowej
stabilnego ﬁnansowania. Efekt ten w Polsce byłby jednak ograniczony w stosunku do obserwowanego w krajach zachodnich ze względu na krótszy średni termin zapadalności pasywów zakładów ubezpieczeń – według
danych EIOPA (2014, wykres 78, str. 102) w Polsce wynosi on około 8 lat i jest krótszy niż w większości krajów
UE, czego przyczyną jest większy udział ubezpieczeń takich jak związane z UFK czy grupowe, pracownicze
ubezpieczenia na życie1 .
Synergię informacyjną wynikającą z połączenia banku i zakładu ubezpieczeń, która według Mälkönena
(2009) może się przełożyć na wyższą jakość udzielanych kredytów (niższą wartość NPL). Autor ten wskazuje jednak, że powstanie konglomeratów bankowo-ubezpieczeniowych zaostrza konkurencję i obniża ceny
usług ﬁnansowych, co ma negatywny wpływ na wartość łącznych zysków sektorów bankowego i ubezpieczeniowego. Rezultat ten jest zgodny z wnioskami płynącymi z modeli zachowania oligopoli wieloproduktowych.
Lepszą dywersyﬁkację ryzyka (BIS, 1999) i większą stabilność przychodów w skali grupy ze względu na to,
że przychody ze sprzedaży poszczególnych produktów są ze sobą nie w pełni skorelowane (Vander Vennet,
2002, str. 259).
Do efektów zwiększających poziom ryzyka systemowego zaliczyć można m.in.:
Potencjalne problemy związane z powstawaniem podmiotów „zbyt …, żeby pozwolić na ich upadłość”
(dużych, powiązanych, skomplikowanych itd.), co może prowadzić do podejmowania przez nie nadmiernego ryzyka. Schmid i Walter (2009) zbadali wpływ łączenia się banków na ich wycenę rynkową i pokazują
silne dowody na spadek wyceny, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście wyceny rynkowej w przypadku największych podmiotów. Autorzy tłumaczą to domniemanymi gwarancjami rządowymi dla podmiotów „zbyt
dużych, żeby pozwolić na ich upadłość ”. W Polsce jest to problem o wyraźnie mniejszej skali niż w wielu
krajach zachodnich – dla przykładu, suma bilansowa Grupy ING w 2008 r. stanowiła aż 208% PKB Holandii,
podczas gdy hipotetyczny konglomerat bankowo-ubezpieczeniowy powstały w wyniku połączenia największych na polskim rynku grupy bankowej (PKO BP) i grupy ubezpieczeniowej (PZU) miałby na koniec 2014 r.
sumę bilansową o wartości 16,45% polskiego PKB.
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Pozorna dywersyﬁkacja i transfer ryzyka – zasadniczo zawarcie umowy ubezpieczenia (np. na życie, od utraty pracy, majątkowego) ma uchronić bank przed skutkami zdarzeń losowych mogących wpłynąć negatywnie na zdolność kredytobiorców do obsługi kredytów. Jednak jeżeli umowa taka jest zawarta z powiązanym
ubezpieczycielem, to powstała strata pozostaje w tej samej grupie kapitałowej i jest jedynie przeniesiona
z jednego podmiotu do drugiego, przez co transfer ryzyka ma charakter iluzoryczny.
Możliwe wystąpienie efektu zarażania, nie tylko ze względu na efekty czysto ﬁnansowe, ale również o podłożu psychologicznym (np. run na bank należący do tej samej grupy kapitałowej, co mający problemy ﬁnansowe ubezpieczyciel – ryzyko wspólnej marki). Chen i in. (2014) pokazują, opierając się na danych rynkowych
(kwotowania CDS i ceny akcji spółek z sektorów bankowego i ubezpieczeniowego), że powiązania z bankami
zwiększają ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeniowym.
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Ocena ryzyka
Niniejszy rozdział przedstawia całościową ocenę

Drugie z tych podejść rozważa konkretny, spójny

ryzyka dla stabilności krajowego systemu ﬁnanso-

szokowy scenariusz makroekonomiczny i bada od-

wego. Ze względu na szczególną rolę systemu ban-

porność banków na jego materializację.

kowego dla funkcjonowania gospodarki, jak również jego dominujący udział w systemie ﬁnansowym, kluczowym elementem tej oceny jest zbadanie

5.1.1. Symulacje jednoczynnikowe

odporności sektora bankowego na niekorzystne szo-

zdolności absorbowania strat

ki. W połączeniu z analizą przedstawioną w pozosta-

kredytowych

łych rozdziałach Raportu pozwala to ocenić odporność systemu bankowego i stwierdzić, czy zidentyﬁ-

W celu określenia, czy kapitały banków wystar-

kowane w Raporcie ryzyko ma charakter systemowy.

czają do zaabsorbowania ewentualnych strat z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, przeprowadzono symulację102 , której wyniki odpowiadają

5.1. Odporność sektora
bankowego na szoki
W celu oceny odporności sektora bankowego
na potencjalne szoki stosowane są dwa podejścia – symulacje oraz makroekonomiczne testy warunków skrajnych. Pierwsze z tych podejść polega
na badaniu wpływu wystandaryzowanych szoków,

na pytanie, jaką skalę pogorszenia jakości kredytów
dla sektora nieﬁnansowego obecnie obsługiwanych
terminowo mogą zaabsorbować poszczególne banki
bez naruszenia którejkolwiek z norm kapitałowych
lub poziomów współczynników kapitałowych zalecanych przez KNF. Wyniki symulacji pozwalają uszeregować banki według odporności na pogorszenie
jakości ich portfela kredytowego.

które nie są przypisane do scenariusza makroeko-

Symulacja przeprowadzona na danych z września

nomicznego, natomiast są porównywalne w czasie.

2015 r. (zob. wykres 5.1) wskazuje na pogorszenie

102 Symulacje

zostały przeprowadzone na danych krajowych banków komercyjnych wraz z ich oddziałami zagranicznymi, i banków
spółdzielczych. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych i bank BGK. Uwzględniono w nich szacunkowe
pomniejszenia składników kapitału SK banku).
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odporności banków spółdzielczych na założony ar-

z „Raportu o inﬂacji. Listopad 2015 r.”, sporzą-

bitralnie szok. W przypadku krajowych banków ko-

dzoną przy założeniu stałych stóp procentowych.

mercyjnych utrata wartości 5% portfela kredytowe-

Celem analizy była kwantyﬁkacja skutków hipote-

go spowodowałaby naruszenie którejkolwiek z norm

tycznych szoków dla krajowych banków komercyj-

kapitałowych w bankach o 1,2% udziale w aktywach

nych104 w okresie od IV kwartału 2015 r. do końca

tego sektora (w marcu 2015 r. 1,3%), a w przypad-

2017 r. Wyniku symulacji dla scenariusza referencyj-

ku banków spółdzielczych – w bankach posiadają-

nego ani innych symulacji zawartych w tym rozdzia-

cych 7,9% aktywów wszystkich banków spółdziel-

le nie należy traktować jako prognozy sytuacji sek-

czych (3,8% w marcu 2015 r.)

tora bankowego.

Pogorszenie odporności wynika głównie ze strat

Testy warunków skrajnych zostały przeprowadzo-

odnotowanych przez kilka banków (część z nich

ne w trzech etapach, polegających odpowied-

posiadała ujemne fundusze własne i zakończyła

nio na analizie: scenariuszy makroekonomicznych,

działalność) i dalszej amortyzacji składników fun-

szoku rynkowego i szoku płynności. W pierwszym

duszy własnych utrzymywanych na zasadzie praw

etapie zbadany został wpływ dwóch scenariuszy

nabytych103 . Pozostałe banki posiadały jednak wy-

makroekonomicznych (referencyjnego i szokowego)

starczające kapitały, aby zaabsorbować skutki ewen-

na koszty realizacji ryzyka kredytowego i na wyni-

tualnego pogorszenia się jakości portfela, a ich od-

ki odsetkowe banków. W każdym z tych scenariu-

porność zwiększyła się.

szy uwzględniono wprowadzenie podatku od niektó-

Ten sam szok spowodowałby w większości banków naruszenie poziomów współczynników zalecanych przez KNF na 2016 r., które są wyższe od
norm regulacyjnych. Poziomów współczynników
zalecanych przez nadzór w 2016 r. nie spełniłyby
banki komercyjne o 41% udziale w aktywach tego
sektora i banki spółdzielcze o 54% udziale w aktywach tego sektora.

rych instytucji ﬁnansowych (w wersji ustawy uchwalonej 29.12.2015 r. przez Sejm i przekazanej do Senatu), a także składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz wypłatę środków gwarantowanych
z FOŚG wynikającą ze złożenia wniosku o upadłość
SK banku. W symulacji nie uwzględniono potencjalnych reakcji banków na wprowadzenie tego podatku, w tym ograniczania akcji kredytowej, wzrostu
marż na nowych kredytach i związanej z tym zmiany
popytu, a także przenoszenia części kredytów do in-

5.1.2. Testy warunków skrajnych

nych podmiotów z grupy kapitałowej lub innej formy delewarowania (zob. ramka 8). W drugim etapie
do analizy szoku makroekonomicznego dołączono

Metodyka i założenia
Do oceny odporności banków na negatywne szoki zastosowano testy warunków skrajnych obejmujące szok makroekonomiczny, rynkowy i płynno-

wpływ dodatkowego negatywnego szoku rynkowego na pozycję kapitałową banków. W trzecim etapie analizowano wpływ szoku rynkowego na sytuację płynnościową banków.

ści. Jako scenariusz referencyjny wykorzystano cen-

Hipotetyczne

potrzeby

kapitałowe

banków

tralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP

w obu scenariuszach wyznaczono przy założeniu,

103 W

większym stopniu dotyczyło to banków spółdzielczych niż banków komercyjnych, ponieważ jedna z większych części funduszy
własnych banków spółdzielczych – fundusze udziałowe – jest utrzymywana na zasadzie praw nabytych.
104 Z analizy wyłączono BGK oraz PKO Bank Hipoteczny.
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Wykres 5.1. Wyniki jednoczynnikowej symulacji sektora bankowego na obniżenie jakości portfela kredytowego: banki

komercyjne (lewy panel), banki spółdzielcze (prawy panel)
3-2015 min. normy

6-2015 min. normy
6-2015 normy KNF

3-2015 min. normy

6-2015 min. normy

9-2015 min. normy

9-2015 normy KNF

3-2015 normy KNF

6-2015 normy KNF

9-2015 normy KNF

100%

Skumulowane aktywa
banków spółdzielczych

Skumulowane aktywa
krajowych banków komercyjnych

3-2015 normy KNF

9-2015 min. normy

90%
80%
70%
60%
50%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw
bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do kapitału Tier I, a w dalszej kolejności kapitał Tier I banku. 3. Kredyty o pogarszającej
się jakości mają wagę ryzyka w wysokości odpowiadającej średniej wadze ryzyka dla portfela kredytów danego banku z sektora nieﬁnansowego. 4. Brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości.
Uwaga: aktywa banków krajowych uszeregowane są według odsetka kredytów dla sektora nieﬁnansowego bez stwierdzonej utraty wartości, których pogorszenie jakości spowodowałoby naruszenie którejkolwiek z norm kapitałowych (linie przerywane) lub poziomów
wskaźników kapitałowych zalecanych przez KNF (linie ciągłe).
Źródło: NBP.

że wszystkie analizowane banki muszą dyspono-

zostałe aktywa w tempie kwartalnego wzrostu no-

wać funduszami własnymi w wysokości zapewnia-

minalnego PKB107 . Dodatkowo stopy wzrostu dla

jącej utrzymanie łącznego współczynnika kapita-

poszczególnych banków zostały uzależnione od po-

łowego i współczynnika kapitału Tier I na pozio-

siadania buforów kapitałowych ponad wymagania

mach rekomendowanych przez KNF oraz uwzględ-

nadzorcze.

niać indywidualne domiary kapitałowe na ryzyko kredytów walutowych105 . Dla banków, na które nie nałożono domiarów kapitałowych, poziomy
współczynników rekomendowane przez KNF to odpowiednio 13,25% i 10,25%106 . Założone w analizie
kryteria dla współczynników kapitałowych są bardziej restrykcyjne od norm (minimów) regulacyjnych, co wynika m.in. z oceny ryzyka poszczególnych banków.
Dla banków spełniających wyżej opisane kryteria

Na wartość bilansową portfela kredytów wpływały również odpisy tworzone z tytułu utraty wartości kredytów, a na wartość portfela dłużnych papierów wartościowych – szok rynkowy. Koszty banków z tytułu opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej
na BFG w latach 2016–2017 obliczono według stawek z 2016 r. Dla wyniku z tytułu opłat i prowizji
przyjęto założenie malejącej, a dla innych niemodelowanych pozycji rachunku zysków i strat – stałej relacji do aktywów.

przyjęto, że w kolejnym kwartale zwiększają port-

Dopuszczono również możliwość wypłaty dywi-

fele kredytów i papierów wartościowych oraz po-

dendy z zysku wypracowanego od I kwartału

105 Zob.

„Stanowisko KNF z 15 grudnia 2015 r. w sprawie polityki dywidendowej banków”.
zdecydowanej większości banków objętych analizą kapitał Tier I składa się prawie wyłącznie z kapitału podstawowego Tier I,
w związku z tym nie zakładano odrębnego kryterium dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I.
107 O ile tempo wzrostu PKB jest dodatnie.
106 W

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Luty 2016
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2015 r. przez banki spełniające nadzorcze wymo-

uznawanych za safe haven w warunkach zabu-

gi adekwatności kapitałowej. Stopę dywidendy uza-

rzeń rynkowych.

leżniono od spełniania przez banki kryteriów dotyczących współczynników kapitałowych określonych

Przy takich założeniach w Polsce nastąpiłoby

w „Stanowisku KNF z 15 grudnia 2015 r. w sprawie

znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego

polityki dywidendowej banków”.

(zob. tabela 5.1). Prawdopodobieństwo wystąpienia
takiej kombinacji szoków i tak głębokiego spowol-

Wykres 5.2. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle

nienia tempa wzrostu gospodarczego, jak to wynika-

wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inﬂacji. Listo-

jące ze scenariusza szokowego, można oceniać jako

pad 2015 r.”

niewielkie (zob. wykres 5.2).

7

Tabela 5.1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważa-

6

nych scenariuszach makroekonomicznych (w %)

PKB (r/r) %

5

2015

2016

2017

scenariusz referencyjny

3,4

3,3

3,5

scenariusz szokowy

3,2

0,5

1,9

Tempo wzrostu PKB r/r

4
3
2

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL

1

scenariusz referencyjny

7,4

6,8

6,7

scenariusz szokowy

7,4

7,9

9,7

scenariusz referencyjny

-0,8

1,1

1,5

scenariusz szokowy

-0,5

3,7

0,6

scenariusz referencyjny

1,7

1,7

1,7

scenariusz szokowy

1,8

2,3

1,4

0

Inflacja CPI r/r
9-2017

12-2017

6-2017

3-2017

9-2016

12-2016

6-2016

3-2016

9-2015

12-2015

6-2015

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

-1

Uwaga: czerwona linia oznacza scenariusz szokowy.
Źródło: NBP.

W makroekonomicznym scenariuszu szokowym
przyjęto następujące założenia:
Czynnikiem powodującym pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie będzie załamanie wzrostu w krajach rozwijających się,
które poprzez obniżenie popytu i przecenę
na rynkach aktywów przeniesie się do krajów
rozwiniętych. Doprowadzi to do spadku tempa
wzrostu PKB u głównych partnerów gospodarczych Polski.
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Źródło: NBP.

W celu oceny wpływu potencjalnego wzrostu awersji inwestorów zagranicznych do ryzyka rynków
wschodzących i regionu (skutkującego odpływem
kapitału z Polski) na sytuację banków do makroekonomicznego scenariusza szokowego dołączono
szok rynkowy. Odpływ kapitału znalazłby odzwierciedlenie we wzroście rentowności polskich skarbowych dłużnych papierów wartościowych oraz w deprecjacji złotego. Deprecjacja złotego z kolei wpłynęłaby na wzrost wymogów kapitałowych i pogor-

Do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przy-

szenie jakości portfela kredytowego banków na sku-

czyni się wzrost cen surowców energetycz-

tek wzrostu wartości w złotych kredytów nominowa-

nych do poziomu z 2014 r. oraz aprecja-

nych w walutach obcych i związanego z nim wzro-

cja USD oraz CHF względem innych walut

stu obciążenia kredytobiorców spłatami kredytów.

związana z zacieśnieniem polityki monetarnej

W symulacji założono wzrost rentowności obligacji

w USA oraz przepływami kapitału do krajów

o 300 pkt bazowych oraz deprecjację złotego wobec
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wszystkich najważniejszych walut o 30%108 .

ﬁnansowania zagranicznego i spadku zaufania za-

Przeanalizowano także wpływ szoku rynkowego

równo ze strony innych krajowych instytucji ﬁnan-

oraz dodatkowych zaburzeń o charakterze płynno-

sowych, jak i podmiotów sfery realnej, skutkującego

ściowym na sytuację płynnościową banków. Celem

wycofaniem części ich depozytów109 .

tej symulacji było sprawdzenie, czy banki posiadają adekwatny bufor płynnych aktywów na wypadek

Ostatnim elementem symulacji była analiza wpły-

wystąpienia założonej w scenariuszu szokowym de-

wu potencjalnego upadku banku w obu scenariu-

precjacji złotego, wzrostu rentowności polskich ob-

szach makroekonomicznych na sytuację pozosta-

ligacji skarbowych oraz dodatkowo odpływu części

łych banków poprzez tzw. efekt domina.

Tabela 5.2. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne
za okres
IV kw. 2014 – III kw. 2015

Wyniki symulacji za okres
IV kw. 2015 – IV kw. 2017
scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

0,56

0,64

1,11

Wynik odsetkowy2

2,17

2,18

2,15

1,00

0,54

-0,06

3,74

2,8

13,9

n/d

0,0

0,0

Zmiana wartości obligacji uwzględniona w wyniku finansowym

n/d

n/d

-1,8

Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach

n/d

n/d

-12,0

Wpływ deprecjacji złotego (odpisy na kredyty walutowe
dla gospodarstw domowych) uwzględniony w wyniku finansowym

n/d

n/d

-4,2

Wynik finansowy netto
3

Potrzeby kapitałowe (w mld zł)
Scenariusz makroekonomiczny i rynkowy
Efekt domina
Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł)

1
2

Scenariusz oparty na centralnej ścieżce projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inﬂacji. Listopad 2015 r.”.
Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych
od dłużnych papierów wartościowych.
3 Wartość dokapitalizowania banków konieczna do utrzymania łącznych współczynników kapitałowych powyżej 13,25% oraz współczynników kapitału Tier I powyżej 10,25% (dla banków, na które KNF nałożył domiary kapitałowe na ryzyko kredytów walutowych,
kryteria zostały odpowiednio podniesione).
4 Na koniec września 2015 r. jeden analizowany bank nie spełniał regulacyjnych norm kapitałowych. Udział w aktywach sektora analizowanych banków, które nie spełniały nadzorczych wymagań adekwatności kapitałowej, wynosił 10,3%.
Uwaga: wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego, ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako
prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.

108 W

stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca września 2015 r.
m.in. wycofanie 100% depozytów, 10% kredytów i 25% pozostałych zobowiązań wobec zagranicznych instytucji ﬁnansowych oraz odpływ niestabilnej części (niezaliczonej do tzw. osadu) depozytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i podmiotów
sektora rządowego i samorządowego oraz dodatkowo odpowiednio 5%, 10% i 10% ich pozostałych depozytów.

109 Założono

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Luty 2016
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Wykres 5.3. Skumulowane zmiany łącznego współczynnika kapitałowego w scenariuszu szokowym (w % aktywów ważo-

nych ryzykiem)
20%
18%
16%
14%
12%

czynniki wpływające na zmianę łącznego współczynnika
kapitałowego w okresie symulacji

10%
8%

łączny
współczynnik
kapitałowy 9-2015

zatrzymanie
części zysku
z okresu
styczeńwrzesień
2015

wynik
finansowy
przed
odpisami
i podatkiem
od aktywów

odpisy z tytułu
utraty wartości
kredytów

podatek
od aktywów

wypłacona
dywidenda

inne zmiany
funduszy
własnych

zmiana
ekspozycji
na ryzyko

łączny
współczynnik
kapitałowy 12-2017

Uwagi: zielone słupki oznaczają wysokość łącznego współczynnika kapitałowego analizowanych banków na początku i na końcu okresu
symulacji w scenariuszu szokowym. Fioletowymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie przeciętnego łącznego
współczynnika kapitałowego w okresie symulacji, a żółtymi – czynniki wpływające na jego spadek. Wpływ tych czynników przedstawiono w punktach procentowych.
„Zatrzymanie części zysku z z okresu styczeń-wrzesień 2015” to wynikające z przyjętych założeń zwiększenie kapitału banków o część
niepodzielonego (na koniec września 2015 r.) zysku wypracowanego przed rozpoczęciem okresu symulacji.
„Wynik ﬁnansowy przed odpisami i podatkiem od aktywów” to wynik działalności bankowej pomniejszony m.in. o koszty operacyjne.
„Podatek od aktywów” to szacowana wielkość podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych, który zapłaciłyby banki w okresie symulacji.
W symulacji przyjęto, że banki osiągające zysk i spełniające założone kryteria adekwatności kapitałowej wypłacają dywidendę, której
stopa zależy od spełnienia przez banki kryteriów dotyczących współczynników kapitałowych określonych w „Stanowisku KNF z 15 grudnia 2015 r. w sprawie polityki dywidendowej banków”.
Źródło: NBP.

kryteria przyjęte do analizy wyniósłby 13,4%. DuWyniki

ża część banków niespełniających aktualnie zaleceń
KNF nie byłaby w stanie uzyskać brakujących kapi-

W przypadku realizacji scenariusza referencyjnego

tałów przez akumulację zysku, szczególnie w obliczu

i rozwoju akcji kredytowej w tempie wolniejszym

obciążeń wynikających z podatku od aktywów (zob.

niż w ostatnich latach większość banków spełniała-

ramka 8). Istotnie nasiliłyby się też problemy ban-

by przyjęte w analizie kryteria adekwatności kapi-

ków już obecnie wykazujących niską zyskowność.

tałowej. Szacowana wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy własnych przez banki niespełniają-

Zmaterializowanie się scenariusza szokowego do-

ce kryteriów, które byłoby wymagane w przypad-

prowadziłoby natomiast do sytuacji, w której śred-

ku realizacji scenariusza referencyjnego, wyniosła-

ni wskaźnik zyskowności aktywów analizowanych

by na koniec okresu symulacji 2,8 mld zł (tj. oko-

banków byłby ujemny, a ponad połowa krajowych

ło 13% funduszy własnych tych banków na koniec

banków komercyjnych (o łącznym udziale 45,5%

września 2015 r.) (zob. tabela 5.2). Straty z tytułu eks-

w aktywach sektora bankowego) nie spełniałaby

pozycji na rynku międzybankowym nie spowodo-

zaleceń KNF dotyczących poziomów wskaźników

wałyby zwiększenia potrzeb kapitałowych banków.

kapitałowych. Szacowana wartość zapotrzebowa-

Udział w aktywach sektora bankowego banków, któ-

nia części banków na kapitał w przypadku realizacji

re musiałyby podnieść fundusze własne, aby spełnić

scenariusza szokowego wyniosłaby na koniec okre-
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su symulacji 13,9 mld zł (tj. około 20% funduszy wła-

nienia wzrostu gospodarczego w połączeniu z do-

snych tych banków na koniec września 2015 r.). Stra-

datkowymi obciążeniami publicznymi prowadziłaby

ty z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym

do znacznego pogorszenia współczynników kapita-

spowodowałyby nieznaczne zwiększenie potrzeb ka-

łowych. Kilka banków komercyjnych (w tym rów-

pitałowych banków, co jednak nie doprowadziłoby

nież dużych) miałoby bardzo wysoki niedobór fun-

do efektu domina.

duszy własnych i jednocześnie byłoby trwale nieren-

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przy-

townych. W takich warunkach mogłoby dojść do sil-

padku materializacji bardzo restrykcyjnego scena-

nego ograniczenia akcji kredytowej, co wzmocniło-

riusza szokowego grupa krajowych banków ko-

by negatywny wpływ szoku na gospodarkę realną

mercyjnych o około 9% udziale w aktywach sek-

i w konsekwencji na ryzyko kredytowe ponoszone

tora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów

przez banki.

płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań zwią-

Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że od-

zanych z odpływem kapitału zagranicznego, de-

porność sektora bankowego utrzymała się na do-

precjacją złotego i spadkiem zaufania klientów

brym poziomie, ale istnieje grupa banków o pod-

(zob. wykres 5.4). Większość z tych banków ﬁnansuje

wyższonym proﬁlu ryzyka płynności. Dla stabilne-

się w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też

go funkcjonowania krajowego systemu ﬁnansowego

ma znaczne portfele kredytów walutowych. Łącz-

pożądane jest, aby banki posiadały zdywersyﬁkowa-

nie niedobór środków płynnych w tych bankach wy-

ne źródła ﬁnansowania, a co za tym idzie, pozyskane

niósłby około 19 mld zł. W porównaniu z wynika-

ﬁnansowanie nie było skoncentrowane w zobowią-

mi symulacji przeprowadzonej w poprzedniej edycji

zaniach wobec zagranicznych podmiotów dominu-

Raportu odporność sektora bankowego nie zmieniła

jących.

się istotnie.
Należy jednak podkreślić, że nawet banki, któ-

Wykres 5.4. Aktywa krajowych banków komercyjnych we-

re w symulacji utrzymałyby płynność, musiały-

dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych akty-

by wykorzystać znaczną część swoich aktywów

wów w scenariuszu szokowym
25%

5%

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

ność sektora bankowego na szoki znacznie się

Powyżej 200%

zdolności absorbowania strat wskazują, że odpor-

175 - 200%

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji

150 - 175%

0%
125 - 150%

***

10%

100- 125%

cji wymagałoby zaangażowania banku centralnego.

75 - 100%

wym, przeprowadzenie znacznej części tych transak-

15%

50 - 75%

w warunkach analizowanych w scenariuszu szoko-

20%

0 - 25%

nej wartości około 44 mld zł. Najprawdopodobniej,

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

w transakcjach typu repo obligacje skarbowe o obec-

25 - 50%

płynnych. Łącznie musiałyby sprzedać lub zastawić

zmniejszyła, głównie na skutek dodatkowych ob-

Źródło: NBP.

ciążeń publicznych nakładanych na banki. Reali-

Dodatkowym czynnikiem, którego urzeczywistnie-

zacja restrykcyjnego scenariusza znacznego spowol-

nie mogłoby wpłynąć bardzo negatywnie na od-
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porność banków i ich zdolność do ﬁnansowania

banków (zob. ramka 9). Brak uwzględnienia te-

gospodarki może być realizacja propozycji restruk-

go czynnika w testach warunków skrajnych wynika

turyzacji portfela walutowych kredytów mieszka-

z dużej wrażliwości oszacowań kosztów takiej ope-

niowych, która skutkowałaby dużymi kosztami dla

racji na przyjęte założenia co do jej warunków.

Ramka 8. Skutki wprowadzenia podatku od aktywów dla sytuacji sektora bankowego
Jedną z najistotniejszych zmian legislacyjnych dla działalności banków jest wprowadzenie tzw. podatku bankowego. Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP 15 stycznia 2016 r. ustawą o podatku od niektórych instytucji
ﬁnansowych podatkiem będą objęte instytucje kredytowe, ﬁrmy pożyczkowe oraz zakłady ubezpieczeń. Banki będą
obciążone podatkiem obliczanym według miesięcznej stawki 0,0366% od sumy aktywów1 pomniejszonej o 4 mld zł
oraz wartość funduszy własnych banku i zakupionych przez bank skarbowych papierów wartościowych2 . Z podatku będą zwolnione banki państwowe oraz banki objęte postępowaniem naprawczym, z ustanowionym zarządem
komisarycznym, w likwidacji lub te, których działalność została zawieszona i zgłoszono wniosek o ich upadłość.
Podatek ma obowiązywać od lutego 2016 r. Warunek dotyczący wartości aktywów oznacza, że obecnie podatkowi
nie podlega żaden bank spółdzielczy.
Od 2009 roku, w wielu krajach UE zostało wprowadzone dodatkowe opodatkowanie banków, ale jego cele były
z reguły odmienne. Podatek miał głównie na celu odzyskanie kosztów wcześniejszego wsparcia banków w czasie
kryzysu przed budżet państwa lub wzmocnienie stabilności systemu bankowego (np. przeznaczenie wpłat na fundusz restrukturyzacyjny) lub penalizacji niepożądanych, ryzykownych zachowań (np. gdy podstawą opodatkowania były pasywa o niestabilnym charakterze lub aktywa ważone ryzykiem). Działo się tak nawet w przypadku
skierowania wpłat do budżetu państwa. Podatek zakładany w ustawie o podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych
ma natomiast charakter wyłącznie ﬁskalny.
Zdaniem projektodawców, uzasadnieniem wprowadzenia podatku jest konieczność zwiększenia udziału sektora ﬁnansowego w ponoszeniu obciążeń podatkowych oraz wysoka zyskowność tego sektora. Należy jednak
zwrócić uwagę, że w ostatnich latach zyskowność banków zmniejsza się i obecnie jest już tylko nieznacznie wyższa niż przedsiębiorstw nieﬁnansowych. Ponadto, w kolejnych latach trend spadku zyskowności banków będzie
najprawdopodobniej kontynuowany, m.in. ze względu na inne dodatkowe obciążenia nakładane na banki, w tym:
wypłatę około 2 mld zł z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych z powodu upadłości Spółdzielczego
Banku Rzemiosła i Rolnictwa,
możliwy wzrost opłat na BFG, związany z planowanymi zmianami w systemie gwarantowania depozytów
oraz wprowadzeniem postępowania przymusowej restrukturyzacji,
wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które według szacunków NBP mogą wynieść znacznie więcej
niż początkowe 600 mln zł.
Banki będą też musiały spełnić dodatkowe wymogi regulacyjne w zakresie: bufora zabezpieczającego, wymogów
MREL, normy LCR (od października 2015 r.), normy NSFR i wskaźnika dźwigni (najwcześniej od 2018 r.) oraz domiarów kapitałowych w ramach tzw. ﬁlara II dla banków o istotnym portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych.
Wprowadzenie podatku będzie miało negatywny wpływ na sytuację sektora bankowego. Pomijając wspomnianą malejącą zyskowność sektora, co ma negatywny wpływ na zdolność banków do budowy buforów kapitałowych,
wartość podatku będzie niezależna od faktycznej zyskowności poszczególnych instytucji. Oznacza to, że wpływ
wprowadzenia projektowanego podatku będzie szczególnie negatywny w przypadku banków słabszych, o niższej
rentowności i relatywnie niższych współczynnikach kapitałowych. Zwiększy się więc grupa banków w trudnej sytuacji. Wyniki symulacji wskazują, że w horyzoncie rocznym, biorąc pod uwagę inne czynniki wpływające na wyniki
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ﬁnansowe banków3 , po wprowadzeniu podatku udział w aktywach sektora banków komercyjnych z ujemnym wynikiem ﬁnansowym netto wzrósłby z około 2% do 22%. W bankach tych doszłoby do spadku funduszy własnych.
Wyraźnie wzrosłaby też grupa banków nadal zyskownych, ale o bardzo niskiej rentowności. Wynik ﬁnansowy netto
całego sektora banków komercyjnych spadłby w takim scenariuszu o około 60%.
Ograniczenie zyskowności banków wpłynie negatywnie na odporność banków i ich zdolność do prowadzenia
akcji kredytowej. W Polsce zyski banków stanowią podstawowe źródło tworzenia kapitałów banków, które z kolei
warunkują odporność banków na zagrożenia zewnętrzne oraz skalę możliwej kreacji kredytu. Wysokie obciążenie wypracowywanych zysków ograniczy możliwości pozyskania kapitału ze źródeł wewnętrznych4 oraz zewnętrznych poprzez emisję kapitału akcyjnego (inwestorzy oczekują bowiem określonego zwrotu na kapitale własnym).
Zmniejszy to zdolność banków do absorpcji strat. Ograniczona możliwość zwiększenia funduszy własnych powodowałaby również, że część banków byłaby zmuszona do zmniejszenia akcji kredytowej, a banki ponoszące straty
– do delewarowania.
Wykres 1. Wyniki symulacji wpływu podatku od aktywów na wskaźnik ROA banków komercyjnych
Stan na wrzesień 2015 r.

Symulacja

Udział w aktywach sektora banków w danym
przedziale zwrotu z aktywów (ROA)
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Uwagi: symulacja zakłada, że wyniki ﬁnansowe banków byłyby takie same jak w poprzednich czterech kwartałach (IV kwartał
2014 – III kwartał 2015), za wyjątkiem wpływu analizowanych obciążeń, tj. podatku od aktywów, wpłat do BFG na wypłatę
depozytów gwarantowanych z SK Banku, wzrostu składki na BFG (w porównaniu do okresu IV kwartał 2014 – III kwartał 2015),
wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz spadku stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi na podstawie
kontraktów FRA.
Źródło: NBP.

Poza bezpośrednim wpływem wprowadzenia podatku na wyniki ﬁnansowe banków, może on mieć szereg innych negatywnych skutków ubocznych. Można się spodziewać, że banki będą chciały zmniejszyć podstawę opodatkowania oraz ograniczyć spadek zyskowności, co mogłoby prowadzić do:
wzrostu kosztów kredytów, w szczególności w przypadku kredytów charakteryzujących się dotychczas niskimi marżami i niską rentownością, takich jak kredyty mieszkaniowe;
spadku akcji kredytowej na rzecz nabywania skarbowych papierów wartościowych, ze względu na wyłączenie tych ostatnich z opodatkowania;
spadku dostępności kredytu, gdyż wzrost ceny kredytów wpłynie na obniżenie zdolności kredytowej w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, co może dodatkowo pogłębić lukę ﬁnansową w tym segmencie
rynku. Ograniczona zostanie też zapewne oferta kredytów konsumpcyjnych dla kredytobiorców o wyższym
poziomie ryzyka, dla których nie będzie możliwe podwyższenie oprocentowania oraz pozaodsetkowych
kosztów kredytu powyżej maksymalnego ustawowego poziomu.
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redukcji niskooprocentowanych aktywów, w tym kredytów mieszkaniowych i kredytów korporacyjnych,
na rzecz produktów wysokomarżowych, jak np. kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych. Prowadziłoby to do niekorzystnych, z punktu widzenia rozwoju gospodarki, zmian w strukturze akcji kredytowej.
Banki mogą równocześnie dążyć do ograniczania podaży kredytów długo- i średnioterminowych;
wzrostu kredytowania transgranicznego bezpośrednio przez zagraniczne podmioty dominujące polskich
banków, co przełożyłoby się na wzrost zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw i niekorzystne zmiany w bilansie płatniczym Polski;
zwiększenia zaangażowania banków w aktywa o wysokim ryzyku. Realokacja może polegać na zwiększeniu portfela instrumentów ﬁnansowych wykazywanych w księdze handlowej oraz innych nietradycyjnych
czynności bankowych, co byłoby niekorzystne z punktu widzenia stabilności ﬁnansowej;
zwiększenia atrakcyjności transakcji sekurytyzacyjnych, pozabilansowych oraz znaczenia podmiotów
sektora shadow banking i innych podmiotów z grup kapitałowych (np. ﬁrm leasingowych i faktoringowych) nieobjętych podstawą opodatkowania, co zmniejszałoby możliwości identyﬁkacji możliwych zagrożeń i oceny stabilności sektora ﬁnansowego;
zmiany oferty depozytowej dla klientów w kierunku funduszy inwestycyjnych oraz produktów strukturyzowanych. Oznaczałoby to wzrost udziału w aktywach gospodarstw domowych instrumentów o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
Wprowadzenie podatku od aktywów może mieć negatywny wpływ na wartość innych wpływów otrzymywanych
przez budżet państwa od sektora bankowego. Poprzez negatywny wpływ na wyniki ﬁnansowe osiągane banków
zmniejszają się potencjalne przychody z tytułu dywidend od banków z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie.
Ponadto, pomimo tego, że podatek nie będzie traktowany jako koszt uzyskania przychodu, prawdopodobny jest
spadek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, szczególnie w średnim i długim terminie.
Byłoby to wynikiem opisanych wyżej możliwych reakcji banków i ich klientów, w tym przede wszystkim spadku
aktywności krajowych banków i zwiększenia skali kredytowania transgranicznego.

1

Tekst ustawy posługuje się pojęciem „sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego
na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej’’ ustalonej zgodnie ze stosowanymi przez podatnika
przepisami w zakresie rachunkowości. Nie jest w pełni jasne, czy taka deﬁnicja odpowiada wartości bilansowej aktywów,
co wydaje się intencją projektodawcy i co zostało przyjęte do wyliczeń przedstawionych w niniejszej ramce. Przyjęcie innej
interpretacji zapisu ustawowego może skutkować istotnym wzrostem wartości podatku, wykraczającym poza przedstawione
szacunki, co pogłębiłoby opisane w niniejszej ramce negatywne efekty podatku.
2 Dodatkowo w przypadku banków zrzeszających podstawa opodatkowania byłaby pomniejszana o wartość środków banków
spółdzielczych.
3 Analizowane czynniki to: wpłaty do BFG na wypłatę depozytów gwarantowanych z SK banku, wzrost składki na BFG
(w porównaniu do okresu IV kwartał 2014 – III kwartał 2015), wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz spadek stóp
procentowych zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi na podstawie kontraktów FRA.
4 Od 2007 r. zatrzymany zysk odpowiadał za blisko 70% wzrostu funduszy własnych.

Ramka 9. Restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych – analiza możliwych skutków
dla stabilności ﬁnansowej
Znaczna deprecjacja złotego względem franka szwajcarskiego na początku 2015 r. zwiększyła intensywność debaty publicznej nad kwestią kredytów walutowych, co doprowadziło do powstania projektów ustawowej restrukturyzacji portfela tych kredytów. Parlament VII kadencji prowadził prace nad projektem ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw, jednak nie zostały one zakończone przed końcem kadencji. W dniu 15
stycznia 2016 r. swoją propozycję upubliczniła natomiast Kancelaria Prezydenta RP.
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Propozycja ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki opublikowana przez Kancelarię Prezydenta zakłada dwa główne rozwiązania, z których mogą skorzystać kredytobiorcy
spłacający kredyty walutowe:
zwrot spreadów walutowych,
restrukturyzacja kredytu.
Na wniosek kredytobiorcy bank będzie musiał dokonać zwrotu spreadów walutowych stosowanych przy wypłacie kredytu i spłacie rat. Spread liczony ma być do średniego kursu NBP i dodatkowo mają być od niego naliczone
odsetki ustawowe. Tak obliczona kwota ma pomniejszać wartość pozostałego do spłaty kapitału kredytu.
Kredytobiorcy mogą ponadto wnioskować do banku o jedną z dwóch opcji restrukturyzacji kredytu:
restrukturyzacja dobrowolna1 – polega na zmianie umowy kredytowej (restrukturyzacji) i zastąpieniu kredytu walutowego kredytem złotowym poprzez przeliczenie pozostałego do spłaty kapitału kredytu po zdeﬁniowanym w ustawie „kursie waluty obcej” (KWO) i zastąpieniu bazowej stopy oprocentowania przez WIBOR.
Marża kredytu pozostałaby taka sama jak w oryginalnym kredycie walutowym2 . Bank może nie wyrazić
zgody na zastosowanie restrukturyzacji dobrowolnej;
restrukturyzacja przymusowa – w zamyśle projektodawcy nie ingeruje w treść umowy kredytowej, ale – podobnie jak w przypadku restrukturyzacji dobrowolnej – zakłada przeliczenie kapitału pozostałego do spłaty
kursem KWO i uiszczanie kolejnych rat na podstawie harmonogramu spłat ustalonego dla tak przeliczonego
kapitału. Oprocentowanie kredytu pozostaje w tym wariancie restrukturyzacji bez zmian, tj. zależne jest od
stopy bazowej LIBOR. Bank ma obowiązek zastosować restrukturyzację przymusową na wniosek kredytobiorcy.
Zgodnie z zapisami projektu ustawy kredytobiorca może wystąpić o którąkolwiek z możliwych opcji restrukturyzacji kredytu. Przed złożeniem wniosku o restrukturyzację przymusową nie musi więc wnioskować o restrukturyzację dobrowolną.
Kurs KWO ustalany jest indywidualnie dla każdego kredytobiorcy. Jest on ustalany według algorytmu, który ma
gwarantować, że wartość kapitału pozostałego do spłaty po przeliczeniu na złote odpowiadałaby wartości kapitału hipotetycznego kredytu złotowego zaciągniętego w tym samym dniu co kredyt walutowy (z uwzględnieniem
różnicy w wysokości faktycznie płaconych rat i tych należnych dla kredytu złotowego). Wraz z projektem ustawy
upubliczniono kalkulator, który umożliwia samodzielne policzenie kursu KWO. Formuła zastosowana w kalkulatorze była początkowo niespójna z zapisami projektu ustawy, ale Kancelaria Prezydenta dokonała później zmian
w projekcie ustawy.
Projekt ustawy zakłada, że zarówno w przypadku restrukturyzacji dobrowolnej, jak i przymusowej, z dniem wymagalności raty kredytu następuje umorzenie części raty kredytu w wysokości różnicy pomiędzy wartością raty
kredytu ustaloną w ramach restrukturyzacji a wynikającą z oryginalnej umowy kredytu. Takie rozwiązanie miałoby umożliwić stopniowe rozliczanie strat przez banki.
Banki będą mogły odliczyć zdeﬁniowane w ustawie umorzenie od kwoty należnego podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych. Odliczenie w danym miesiącu nie może przekraczać 20% podatku, ale może być dokonywane
stopniowo w kolejnych miesiącach do pełnego odliczenia umorzenia.
W przypadku braku skorzystania z restrukturyzacji kredytobiorcy przysługuje również prawo do umorzenia
kredytu w zamian za przeniesienie na bank praw własności do kredytowanej nieruchomości. Kredytobiorca
musi jednak spełniać następujące warunki:
w ostatnim roku nie osiągał dochodów w walucie kredytu, które umożliwiałyby spłatę rat kredytu walutowego,
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w ostatnim roku jego wskaźnik DStI był wyższy niż 20%,
pozostały do spłaty kapitał kredytu wyrażony w złotych wzrósł o więcej niż 30% w porównaniu do momentu
udzielenia.

Analiza wpływu wprowadzenia ustawy na sytuację banków
Założenia
Skala skorzystania z ustawy i, w konsekwencji, jej wpływ na wyniki ﬁnansowe i wypłacalność banków są silnie
zależne od indywidualnych decyzji kredytobiorców. Można oczekiwać, że ze zwrotu spreadów skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, ponieważ nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi warunkami lub konsekwencjami. Restrukturyzacja kredytu byłaby najbardziej korzystna dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w latach 2007–2008.
Nie można jednak wykluczyć, że pozostałe kohorty kredytobiorców również zdecydowałyby się na restrukturyzację.
Z punktu widzenia kredytobiorcy bardziej racjonalne wydaje się przy tym skorzystanie z restrukturyzacji przymusowej. Wartość kapitału pozostałego do spłaty byłaby taka sama jak w restrukturyzacji dobrowolnej, ale oprocentowanie byłoby oparte o stawki LIBOR, które są obecnie znacznie niższe niż stawki WIBOR stanowiące podstawę
oprocentowania w przypadku restrukturyzacji dobrowolnej. Przeniesienie praw własności do nieruchomości w zamian za umorzenie kredytu byłoby z kolei opłacalne dla kredytobiorców (spełniających określone w ustawie warunki), dla których LtV kredytu przekracza 100%. Jednakże, w większości to ci kredytobiorcy skorzystaliby również
najbardziej na restrukturyzacji kredytu.
Wykonanie obliczeń wpływu restrukturyzacji na sektor bankowy wymaga przyjęcia wielu założeń i oparcia się
na wielkościach szacunkowych. Koszt wprowadzenia ustawy zależy bowiem od indywidualnych charakterystyk poszczególnych umów kredytowych. W celu oszacowania kosztów zwrotu spreadów i restrukturyzacji w pierwszym
etapie wyznaczono charakterystyki przeciętnego walutowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w poszczególnych kwartałach3 i harmonogram jego spłat. Następnie na tej podstawie:
dla zwrotu spreadów – wyznaczono wartość zwrotu spreadów przyjmując średnie spready z trzech największych banków pod względem udziału w rynku kredytów walutowych. Założono przy tym, że spready były
pobierane tylko do 2011 r., tj. do momentu, kiedy zmiany w ustawie Prawo bankowe umożliwiły wszystkim
kredytobiorcom spłatę rat bezpośrednio w walucie kredytu4 ;
dla restrukturyzacji - dla każdego stylizowanego kredytu reprezentatywnego dla danego kwartału obliczono średni kurs KWO zgodnie z zapisami projektu ustawy i na tej podstawie wartość umorzenia. Następnie
na podstawie zagregowanych danych o wartości nowoudzielonych kredytów w poszczególnych kwartałach
wyznaczono koszt restrukturyzacji w skali sektora bankowego.
W ocenie NBP strata wynikająca z przeliczenia kapitału powinna być ujmowana od razu w wyniku ﬁnansowym banku, zarówno w przypadku restrukturyzacji dobrowolnej, jak i przymusowej. W momencie złożenia
przez klienta wniosku o restrukturyzację istotnie zmieniają się oczekiwania banku odnośnie do przyszłych przepływów pieniężnych z umowy kredytowej, co jest podstawą rozpoznania straty: albo na skutek wystąpienia obiektywnej przesłanki utraty wartości kredytu, albo z tytułu zastąpienia pierwotnego kredytu walutowego nowym kredytem złotowym o mniejszej wartości (z związku ze znaczną zmianą charakterystyki kredytu). Konieczność natychmiastowego rozpoznania straty wynika również z tego, że walutowe kredyty mieszkaniowe wycenia się na potrzeby
sprawozdania ﬁnansowego w złotych. Po złożeniu przez klienta wniosku o restrukturyzację nie ma podstaw do dalszej wyceny takich kredytów z zastosowaniem kursu oryginalnej waluty, ponieważ związek przyszłych przepływów
pieniężnych wynikających z umowy kredytu z kursem tej waluty zostaje zerwany.
Oszacowana wartość kosztów jest silnie zależna od parametrów rynkowych w momencie dokonania restrukturyzacji, w tym w szczególności od poziomu kursu walutowego. Założono, że operacja przewalutowania odbyłaby
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się bez wpływu na kurs walutowy (przyjęto wartości kursu z 15 stycznia 2016 r., tj. CHF/PLN 4,0284, EUR/PLN
4,4075). W rzeczywistości presja deprecjacyjna wywołana, m.in. zwiększonym popytem banków na franka szwajcarskiego (w celu domknięcia pozycji walutowej) wpłynęłaby na wzrost kosztów restrukturyzacji.
Zagregowane koszty wprowadzenia ustawy
Koszt zwrotu spreadów wraz z odsetkami ustawowymi dla wszystkich kredytów walutowych można szacować
na około 9 mld zł.
Bezpośrednie koszty restrukturyzacji, tj. przeliczenia kapitału wszystkich kredytów po kursie KWO można szacować – przy założonym w analizie poziomie kursu walutowego – na około 35 mld zł. Gdyby natomiast z restrukturyzacji skorzystali tylko kredytobiorcy z lat 2007-2008, to koszty wyniosłyby około 29 mld zł. Koszt ten
jest taki sam dla restrukturyzacji dobrowolnej i przymusowej.
Poza powyższymi bezpośrednimi kosztami umorzenia banki musiałby ponieść koszty zamknięcia pozycji walutowej wynikającej z przewalutowania. Obecnie portfel walutowych kredytów mieszkaniowych jest bowiem ﬁnansowany bezpośrednio w walutach obcych lub przy użyciu transakcji typu fx swap i CIRS. W konsekwencji pozycja
walutowa netto sektora jest bliska zeru (zob. rozdział 2.3.). W przypadku przewalutowania aktywa walutowe zostałyby zastąpione złotowymi, co skutkowałoby ceteris paribus powstaniem tzw. krótkiej pozycji walutowej (pasywa
walutowe przewyższałyby aktywa walutowe). Domknięcie tej pozycji (np. poprzez zakup aktywów walutowych lub
odwrócenie transakcji zabezpieczających) wywołałoby znaczny popyt na waluty obce ze strony sektora bankowego.
Zwiększony popyt banków na waluty obce, połączony ze znacznym pogorszeniem sytuacji banków i wzrostem
percepcji ryzyka Polski, mógłby spowodować deprecjację złotego. Przełożyłoby się to na wzrost bezpośrednich
kosztów restrukturyzacji. Powyższe szacunki należy zatem traktować jako minimalne koszty restrukturyzacji.
W przypadku wzrostu kursu CHF/PLN o około 10% (w stosunku do przyjętego w powyższych wyliczeniach poziomu z 15 stycznia 2016 r.) łączne koszty restrukturyzacji i zwrotu spreadów wzrosłyby o około 13 mld zł.
Ponadto, w przypadku restrukturyzacji przymusowej banki uzyskiwałyby niższe przychody odsetkowe. Wynika
to tego, że od de facto złotowego kredytu bank pobierałby oprocentowanie oparte o stawkę LIBOR, a kredyty te,
po domknięciu pozycji walutowej, musiałby ﬁnansować w złotych. Bieżącą wartość takiego zmniejszenia przychodów w przypadku skorzystania przez wszystkich kredytobiorców z restrukturyzacji przymusowej można szacować
na około 21 mld zł.
Niemożliwe jest oszacowanie kosztów związanych ze skorzystaniem przez klientów z prawa do umorzenia kredytu w zamian za przeniesienie na bank praw do kredytowanej nieruchomości. Brak jest bowiem danych nt.
wartości kredytów o LtV wyższym 100% spłacanych przez kredytobiorców spełniających określone w ustawie
warunki. Ogółem wartość wszystkich kredytów walutowych o LtV wyższym od 100% można szacować na około 77 mld zł.Gdyby kredyty te zostały umorzone, to koszty dla banków (tj. różnica między wartością bilansową
kredytu a wartością przejmowanej nieruchomości) wyniosłyby około 20 mld zł. Kwotę tę można więc traktować
jako maksymalny możliwy koszt tego rozwiązania. Poza bezpośrednimi kosztami dla banków, wykorzystanie z takiej możliwości na znaczną skalę prowadziłoby do spadku cen nieruchomości, co miałoby dodatkowy negatywny
wpływ na stabilność systemu ﬁnansowego.
Poza wyżej wymienionymi kosztami banki musiały by też ponieść wyższe koszty operacyjne i transakcyjne związane z przeprowadzeniem procesu restrukturyzacji.
Wpływ na sytuację banków
W celu oszacowania łącznego wpływu bezpośrednich kosztów restrukturyzacji na poszczególne banki założono,
że wszyscy kredytobiorcy skorzystaliby ze zwrotu spreadów oraz dodatkowo z restrukturyzacji kredytu skorzystaliby:
Wariant I – wszyscy kredytobiorcy,
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Wariant II – kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w latach 2007–2008.
Nie brano pod uwagę kosztów domknięcia pozycji walutowej, zmniejszonych przychodów odsetkowych i zwiększonych kosztów operacyjnych.
Łączne bezpośrednie koszty wprowadzenia ustawy sięgające 44 mld zł w wariancie I i 38 mld zł w wariancie II
kilkukrotnie przewyższają obecne zyski sektora bankowego, co zagroziłoby jego stabilności.
Wykres 1. Wyniki symulacji wpływu wprowadzenia restrukturyzacji kredytów walutowych na wskaźnik ROA banków komercyjnych
Stan na wrzesień 2015 r.

Wariant I

Wariant II

Udział w aktywach banków komercyjnych
banków w danym przedziale ROA
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Uwagi: symulacja zakłada, że wyniki ﬁnansowe banków byłyby takie same jak w poprzednich czterech kwartałach (IV kwartał
2014 – III kwartał 2015), za wyjątkiem wpływu analizowanych obciążeń, tj. restrukturyzacji kredytów walutowych, podatku od
aktywów, wpłat do BFG na wypłatę depozytów gwarantowanych z SK banku, wzrostu składki na BFG (w porównaniu do okresu IV
kwartał 2014 – III kwartał 2015), wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz spadku stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi na podstawie kontraktów FRA. Założono, że banki, które wykazują stratę, objęte są programem naprawczym
i nie odprowadzają podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych.
Źródło: NBP.

Wpływ restrukturyzacji kredytów walutowych na wyniki ﬁnansowe banków byłby tym większy, że nastąpiłby
w warunkach spadającej zyskowności banków i innych obciążeń nakładanych na sektor, w szczególności wprowadzania podatku od aktywów. Wyniki symulacji wskazują, że w horyzoncie rocznym, biorąc pod uwagę inne
czynniki wpływające na wyniki ﬁnansowe banków5 , wprowadzenie analizowanego projektu ustawy skutkowałoby
powstaniem straty w skali sektora krajowych banków komercyjnych: 36 mld zł w wariancie I i 30 mld zł w wariancie II. Udział w aktywach sektora krajowych banków komercyjnych z roczną stratą wzrósłby w obu wariantach
do około 70%. W większości banków straty byłyby bardzo duże w relacji do skali ich działalności (zob. wykres 1).
Straty te przełożyłyby się na spadek funduszy własnych o 23%–27%. Udział banków niespełniających minimalnych
wymogów kapitałowych6 wzrósłby w obu wariantach do 18% (z 1,2% obecnie), a niespełniających zalecenia KNF7
do 72% w wariancie I i 53% w wariancie II (z 12,2% obecnie).
Restrukturyzacja kredytów walutowych, zmniejszając zyski lub wręcz powodując straty przekładające się
na spadek kapitałów banków, zmniejszyłaby ich zdolność do prowadzenia akcji kredytowej. W Polsce zyski
banków stanowią bowiem podstawowe źródło tworzenia kapitałów banków niezbędnych do zwiększania portfela
kredytowego. Udział banków o największych portfelach kredytów walutowych8 w całości kredytu bankowego dla
sektora nieﬁnansowego wyniósł na koniec września 2015 r. 71%, a ich udział w przyroście kredytu dla tego sektora
w poprzednich czterech kwartałach – 91%. Ograniczenie podaży kredytu miałoby z kolei negatywne skutki dla całej
gospodarki.
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Co równie istotne, restrukturyzacja kredytów walutowych, pomimo wyeliminowania słabego punktu bilansu
banków, przełożyłaby się na spadek odporności banków na pozostałe szoki (w tym opisane w rozdziale 5.1.2.).
Wyników powyższej symulacji i testów warunków skrajnych nie można co prawda mechanicznie łączyć, ale koszty związane z restrukturyzacją kredytów walutowych bardzo istotnie zwiększyłyby potrzeby dokapitalizowania
w przypadku wystąpienia szoków o charakterze makroekonomicznym i rynkowym (zob. rozdział 5.1.2.). W takim przypadku skala strat mogłaby doprowadzić do istotnych efektów drugiej rundy i zarażania między bankami
poprzez wzajemne ekspozycje i konieczność wypłat środków gwarantowanych. Warto podkreślić, że banki o największych portfelach kredytów walutowych miały na koniec września 2015 r. 669 mld zł depozytów, z czego około
428 mld zł depozytów gwarantowanych.
Restrukturyzacja kredytów walutowych zakładana w analizowanej ustawie miałaby również negatywny wpływ
na ﬁnanse publiczne. Poza wprowadzaną przez ustawę możliwością zmniejszenia wartości odprowadzanego przez
banki podatku od niektórych instytucji ﬁnansowych, ograniczona byłaby możliwość uzyskiwania przez Skarb Państwa przychodów z tytułu dywidend od banków, w których ma on udziały. Istotny ubytek funduszy własnych, wpływając negatywnie na zdolność banków do rozwoju działalności, wpłynąłby z kolei na spadek dochodów z podatku
CIT. Istniałoby również znaczne ryzyko zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa przez inwestorów. Pogorszenie odporności systemu bankowego prowadziłoby z kolei do rewizji ocen ratingowych Polski,
spadku zaufania inwestorów do Polski, co w konsekwencji doprowadziłby do wzrostu kosztu obsługi długu publicznego.

1

W projekcie ustawy nie przypisano nazw poszczególnym formom restrukturyzacji. Zostały one jednak użyte przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta podczas konferencji prezentującej projekt ustawy.
2 Z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż średnia dla trzech największych banków (pod względem aktywów).
3 W przypadku marży posłużono się średnimi wartościami dla każdego kwartału ze statystyki stóp procentowych NBP.
4 Nie są dostępne dane o tym, jaka część kredytów była spłacana bezpośrednio w walucie obcej.
5 Analizowane czynniki to: podatek od niektórych instytucji ﬁnansowych, wpłaty do BFG na wypłatę depozytów gwarantowanych z SK banku, wzrost składki na BFG (w porównaniu do okresu IV kwartał 2014 – III kwartał 2015), wpłaty na Fundusz
Wsparcia Kredytobiorców oraz spadek stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi na podstawie kontraktów
FRA. Założono, że banki, które wykazują stratę, objęte są programem naprawczym i nie odprowadzają podatku od niektórych
instytucji ﬁnansowych.
6 Łączny współczynnik kapitałowy nie mniejszy niż 8%, współczynnik kapitału Tier I nie mniejszy niż 6% i współczynnik
kapitału podstawowego Tier I nie mniejszy niż 4,5%.
7 Łączny współczynnik kapitałowy nie mniejszy niż 13,25% i współczynnik kapitału Tier I nie mniejszy niż 10,25%. Nie
uwzględniono indywidualnych domiarów kapitałowych na ryzyko związane z kredytami walutowymi, zakładając, że po
restrukturyzacji domiary te zostałyby zniesione.
8 Banki, które na koniec września 2015 r. miały portfel kredytów walutowych stanowiący więcej niż 2% aktywów.

5.2. Ocena ryzyka dla stabilności
systemu ﬁnansowego

ny kurs franka szwajcarskiego jak dotąd nie zaburzył funkcjonowania polskiego systemu bankowego,
co wynika przede wszystkim z istotnych buforów pozwalającym kredytobiorcom i bankom zaabsorbo-

System ﬁnansowy Polski funkcjonuje stabilnie,

wać skutki tego zjawiska. Zaproponowane rozwią-

choć natężenie zagrożeń dla jego stabilności zwięk-

zania skutkowałyby poniesieniem istotnych kosztów

szyło się w okresie od publikacji poprzedniej edycji

przez banki, osłabiając ich odporność na materiali-

Raportu.

zację zagrożeń i zmniejszając ich zdolność do kredy-

Negatywny wpływ na stabilność systemu ﬁnanso-

towania gospodarki.

wego mogą wywrzeć proponowane rozwiązania,

Istotne znaczenie dla stabilności systemu ﬁnanso-

mające na celu ograniczenie wartości walutowych

wego ma również utrzymująca się podwyższona

kredytów mieszkaniowych. Utrzymujący się moc-

niepewność co do kształtowania się sytuacji ma-
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kroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodar-

nie ożywienia gospodarczego. Niski udział inwesty-

ki. Zmieniły się jednak jej źródła – większą rolę

cji we wzroście gospodarczym w tych krajach budzi

odgrywa obecnie spowolnienie gospodarcze w du-

jednak obawy o trwałość tego ożywienia.

żych gospodarkach wschodzących, w szczególności
w Chinach, które może wpłynąć na sytuację naj-

Sytuacja gospodarcza gospodarek wschodzących

większych partnerów handlowych Polski i ceny ak-

zyskała na istotności jako czynnik ryzyka dla pol-

tywów na rynkach globalnych. Mniejsze znaczenie,

skiej gospodarki, głównie poprzez wpływ ich sy-

dzięki m.in. osiągnięciu przez Grecję porozumie-

tuacji na wzrost gospodarczy w krajach będących

nia z wierzycielami, mają natomiast tendencje we-

głównymi partnerami handlowymi Polski. Spowol-

wnątrz Unii Europejskiej. Czynnikiem, który w istot-

nienie wzrostu gospodarczego w Chinach oraz ni-

ny sposób może osłabić odporność systemu ﬁnan-

ska dynamika PKB w innych dużych krajach wscho-

sowego, zwłaszcza banków, na materializację zabu-

dzących wskazują, że perspektywy globalnego wzro-

rzeń w przyszłości, są zwiększone obciążenia ﬁnan-

stu gospodarczego wciąż są obarczone istotną nie-

sowe systemu bankowego, zarówno o charakterze

pewnością. Dalsze spowolnienie wzrostu w dużych

jednorazowym jak i długookresowym.

gospodarkach wschodzących może również wywołać wzrost awersji do ryzyka. Ze względu na rosnącą integrację ﬁnansową na świecie – przejawia-

Ryzyko w wymiarze cyklicznym

jącą się między innymi rosnącym zadłużeniem za-

W polskiej gospodarce i kluczowych segmentach

granicznym przedsiębiorstw z krajów wschodzących

systemu ﬁnansowego nie występują obecnie istot-

– zmiany w przepływach kapitału, spowodowane

ne nierównowagi, których korekta mogłaby nega-

na przykład zmianami w polityce pieniężnej w USA,

tywnie wpłynąć na stabilność ﬁnansową. Tempo

mogą pogłębić negatywne zjawiska w gospodar-

wzrostu akcji kredytowej, nieznacznie wyższe od no-

kach wschodzących. Bezpośrednie powiązania han-

minalnego tempa wzrostu PKB, nie generuje takich

dlowe polskiej gospodarki z krajami wschodzącymi

nierównowag, ani nie stanowi bariery dla wzrostu

są umiarkowane, jednak wpływ spowolnienia w kra-

gospodarczego. Również poziom zadłużenia gospo-

jach wschodzących byłby odczuwalny w Polsce po-

darstw domowych i przedsiębiorstw jest umiarkowa-

przez sytuację w krajach będących naszymi główny-

ny. Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych,

mi partnerami handlowymi.

pomimo rosnących napięć, nie powinna negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie systemu ﬁnansowego ze względu na niską wartość ekspozycji krajowych instytucji ﬁnansowych na ten rynek.

Poważnym testem dla odporności krajowego systemu ﬁnansowego byłaby – oprócz scenariusza
poważnego konﬂiktu geopolitycznego – realizacja
negatywnych scenariuszy spowalniających wzrost

Istotnym czynnikiem ryzyka jest rozwój sytuacji

w streﬁe euro, połączona z silnym wzrostem awer-

w otoczeniu gospodarki polskiej, przede wszyst-

sji do ryzyka na rynkach globalnych. W takim sce-

kim w krajach, będących głównymi partnerami

nariuszu prawdopodobnie wystąpiłby również od-

handlowymi Polski. Ich sytuacja wpływa na dyna-

pływ kapitału do krajów uznawanych za bezpieczne,

mikę gospodarki polskiej, a to z kolei na sytuację

co mogłoby przełożyć się na aprecjację franka szwaj-

krajowych kredytobiorców. Opublikowane progno-

carskiego wobec euro i złotego. Taki scenariusz osła-

zy wzrostu dla krajów wysoko rozwiniętych, w tym

biłby też tempo wzrostu gospodarczego w Polsce.

strefy euro, na najbliższe lata wskazują na umocnie-

Głównym kanałem wpływu realizacji takiego scena-
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riusza na stabilność systemu ﬁnansowego byłoby ry-

ka dla ich stabilności. Niskie stopy stwarzają więk-

zyko kredytowe (odpowiadające za około 90% wy-

sze wyzwanie dla banków spółdzielczych z uwa-

mogów kapitałowych banków). Jego wzrost wynikał-

gi na ich specyﬁczna ofertę produktową i model

by zarówno z pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw

biznesowy. W przypadkach obu typów banków ko-

i sytuacji na rynku pracy, jak i z deprecjacji złote-

nieczne jest zachowanie ostrożności przy określaniu

go, która – o ile byłaby się silna i długotrwała – mo-

standardów kredytowania. W przypadku niekredyto-

głaby negatywnie wpłynąć na jakość portfela kre-

wych instytucji ﬁnansowych, w szczególności działa-

dytów walutowych. Scenariusz taki mógłby wpły-

jących w Polsce zakładów ubezpieczeń, sytuacja ta

nąć negatywnie również na ceny skarbowych pa-

nie będzie powodować istotnych zagrożeń z uwa-

pierów wartościowych (które stanowią około 13%

gi na ograniczoną rolę produktów o zagwarantowa-

aktywów banków), jednak nie powinien mieć sil-

nym zwrocie w ich bilansach oraz konserwatywny

nego wpływu na ocenę ryzyka kredytowego Polski,

sposób wyznaczania stóp gwarantowanych. W przy-

ze względu na umiarkowaną relację długu publicz-

padku sektora funduszy inwestycyjnych niskie stopy

nego do PKB. Ewentualne istotne poluzowanie po-

procentowe są czynnikiem sprzyjającym wzrostowi

lityki ﬁskalnej zwiększyłoby wrażliwość cen skarbo-

popytu na usługi świadczone przez te instytucje.

wych papierów wartościowych na realizację takiego
scenariusza. Ekspozycja banków na ryzyko rynkowe
jest natomiast ograniczona i nie powinna generować
ryzyka systemowego.

Ryzyko w wymiarze strukturalnym
Istotnym źródłem zagrożenia dla stabilności ﬁnansowej i wzrostu gospodarczego może stać się re-

Szybsze niż oczekiwane przez rynki ﬁnansowe za-

alizacja niektórych działań polityki gospodarczej

cieśnianie polityki pieniężnej przez Rezerwę Fe-

obecnych w dyskusji publicznej, a częściowo wpro-

deralną mogłoby prowadzić do istotnego ograni-

wadzonych rozwiązaniami legislacyjnymi. Dotyczy

czenia inwestycji na rynkach wschodzących i skut-

szczególnie tych działań, które mogą spowodować

kować m.in. deprecjacją złotego i wzrostem ren-

istotne i trwałe zmniejszenie zyskowności banków

towności polskich obligacji skarbowych. Wpływ

lub bezpośrednio wpłynąć na redukcję buforów ka-

takiego scenariusza na stabilność krajowego syste-

pitałowych banków. Negatywną konsekwencją ta-

mu ﬁnansowego można oceniać jako umiarkowany

kiej sytuacji będą niższe możliwości do absorbowa-

z uwagi na stosowane przez banki zabezpieczenie

nia negatywnych szoków przez banki oraz niższa

przed ryzykiem rynkowym, odzwierciedlone w ni-

ich zdolność do kreacji kredytu. Do działań mają-

skiej szacowanej wartości zagrożonej z tytułu ryzy-

cych niepożądane skutki należy zaliczyć propono-

ka rynkowego. Pierwsze reakcje rynków na podnie-

wane rozwiązania mające na celu redukcję wartości

sienie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną

portfela kredytów walutowych, szczególnie w inte-

w grudniu 2015 r. wskazują, że proces dostosowań

rakcji z już wprowadzonym podatkiem od aktywów

na rynkach globalnych może mieć jednak charakter

niektórych instytucji ﬁnansowych.

stopniowy.
Opodatkowanie aktywów sektora bankowego bęUtrzymanie obecnego poziomu historycznie ni-

dzie miało negatywne konsekwencje dla zdolności

skich stóp procentowych w Polsce, pomimo presji

banków do kredytowania gospodarki, jak również

na spadek wyników ﬁnansowych banków komer-

zdolności do absorbowania negatywnych szoków.

cyjnych, nie powinno generować istotnego ryzy-

W Polsce dynamika akcji kredytowej była dotychczas
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najwyższa wśród krajów UE w okresie od początku

portfela walutowych kredytów mieszkaniowych

globalnego kryzysu ﬁnansowego (zob. wykres 2.2).

może przyczynić się do likwidacji tego wrażliwego

Zyski zatrzymane przez banki są podstawowym źró-

obszaru bilansów banków. Jednak kosztem propo-

dłem kapitału niezbędnego do bezpiecznego zwięk-

nowanych rozwiązań – jeśli zostałyby wprowadzo-

szania akcji kredytowej. Niższy poziom buforów ka-

ne w zaproponowanej formie – może być istotne

pitałowych banków osłabia również odporność sek-

naruszenie stabilności systemu ﬁnansowego i go-

tora na materializację innych opisanych w tym roz-

spodarki.

dziale rodzajów ryzyka. Wzrost opodatkowania następuje w okresie niższych dochodów banków, ro-

Zaproponowane rozwiązania ustawowe będą mia-

snących obciążeń związanych ze zwiększaniem fun-

ły silny negatywny wpływ na sytuację ﬁnanso-

duszy ochrony depozytów (które zostały częściowo

wą banków, które posiadają duże portfele walu-

wykorzystane na wypłatę depozytów gwarantowa-

towych kredytów mieszkaniowych. Banki te będą

nych w SKOK) oraz restrukturyzacji w BFG, ponie-

musiały ponieść wysokie koszty redukcji tego port-

sienia przez banki istotnych kosztów związanych

fela. Na te koszty złożą się zarówno efekty przewa-

z wypłatą depozytów gwarantowanych. Konstruk-

lutowania kredytów po kursie niższym od bieżącego

cja podatku nie stwarza również zachęt dla banków

kursu rynkowego, jak i koszty zamknięcia otwartej

do prowadzenia w swojej działalności w sposób bar-

pozycji walutowej będącej efektem przewalutowa-

dziej bezpieczny.

nia. Koszty te w wielu bankach spowodują obniżenie ich kapitału, co zmniejszy odporność tych ban-

Szczególnie negatywne konsekwencje mogłoby

ków na szoki i ich zdolność do ﬁnansowania gospo-

mieć wprowadzenie (wraz z obciążeniami podat-

darki. Jeśli istotna część kredytobiorców skorzysta

kowymi) rozwiązań mających na celu redukcję

z opcji tzw. restrukturyzacji przymusowej, dodatko-

wartości portfela walutowych portfeli kredyto-

wym efektem będzie trwałe obniżenie zyskowności

wych banków, o ile rozwiązania te obciążałyby

tych banków. Ograniczy to możliwość odbudowy po-

większością kosztów banki.

zycji kapitałowej tych banków w przyszłości.

Portfel kredytów walutowych jest wrażliwym obszarem bilansu banków, ale z uwagi na istniejące
dotychczas bufory w sektorze bankowym i gospodarstw domowych nie stwarza zagrożenia systemowego nawet przy założeniu dużych szoków. Wrażliwość tego obszaru wynika z ekspozycji kredytobiorców na ryzyko rynkowe, które jest dla nich trudne do ograniczenia. Istotna część kredytów walutowych charakteryzuje się obecnie wysokimi wskaźnikami LtV. Dotychczasowe zmiany kursu walutowego, pomimo ich znacznej skali, nie były wystarczające do wygenerowania istotnego pogorszenia jakości
tego portfela. Wielkość ekspozycji banków zmniejsza się stopniowo wraz ze spłatą kapitału kredytów.
Przedstawiona 15 stycznia propozycja redukcji
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Proponowane rozwiązania kwestii kredytów walutowych będą miały również negatywny wpływ
na banki, które nie posiadają istotnych portfeli
tych kredytów. W przypadku, gdy dla restrukturyzacji banków zaangażowanych w kredyty walutowe będzie konieczne zaangażowanie BFG, pozostałe banki będą musiały ponieść koszty odbudowy
potencjału ﬁnansowego BFG, co zmniejszy ich zyskowność i potencjał kredytowania gospodarki. Ponadto prawdopodobne ograniczenie podaży kredytu
przez banki ponoszące koszty redukcji portfela kredytów walutowych może przyczynić się do ograniczenia tempa wzrostu gospodarczego, co przyczyni
się do zwiększenia strat kredytowych w całym sektorze bankowym.
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Propozycja restrukturyzacji zobowiązań poprzez

ruchomości mieszkaniowych. Materializacja opisa-

umorzenie kredytu w zamian za przeniesienie wła-

nego negatywnego sprzężenia zwrotnego istotnie

sności kredytowanej nieruchomości na rzecz ban-

utrudniłaby realizację działań polityki gospodarczej

ku może mieć, poza bezpośrednimi skutkami ﬁ-

dążących do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

nansowymi dla banków, również szersze negatyw-

Niższe bufory banków w postaci zysków i kapitału

ne konsekwencje ekonomiczne i makroﬁnansowe.

zmniejszyłyby również odporność krajowego syste-

Skorzystanie przez kredytobiorców na dużą skalę

mu bankowego na materializację zaburzeń w gospo-

z tego rozwiązania niesie za sobą ryzyko istotnego

darce światowej.

wzrostu podaży nieruchomości mieszkalnych, gdyż
banki będą dążyły do upłynnienia przejętych nieruchomości. Efektem tego byłby spadek cen nieruchomości, co z kolei mogłoby zachęcić kolejnych kredytobiorców do skorzystania z tego rozwiązania, jak
również zwiększyłoby straty dla banków wynikające z uzyskania ze sprzedaży nieruchomości kwoty
mniejszej niż wartość kredytu pozostająca do spłaty.
Proponowane rozwiązania mające na celu redukcję wartości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, jeśli zostałyby wprowadzone wraz ze

Dodatkowym efektem działań mających na celu
redukcję wartości portfela kredytów walutowych
może być presja na deprecjację złotego wynikająca z konieczności zamknięcia pozycji walutowych
przez banki. Zarówno banki, które ﬁnansowały portfel kredytów walutowych bilansowymi zobowiązaniami walutowymi, jak i banki, które pozycję walutową domykały wykorzystując transakcje pozabilansowe, będą musiały pozyskać waluty obce w celu
spłaty tych zobowiązań lub zawarcia transakcji pozabilansowych zamykających pozycję walutową.

zwiększonymi obciążeniami ﬁnansowymi sektora

Narodowy Bank Polski w poprzedniej edycji Ra-

bankowego płynącymi z innych źródeł, niosą za so-

portu wskazał na trzy zasady, które w jego opi-

bą ryzyko uruchomienia negatywnego sprzężenia

nii powinny być respektowane przy projektowaniu

zwrotnego pomiędzy systemem bankowym a go-

rozwiązań mających na celu redukcję portfela kre-

spodarką realną (zob. wykres 5.5). Osłabiłoby to

dytów walutowych110 . Zaproponowane rozwiąza-

zarówno tempo wzrostu gospodarczego, jak i sytu-

nia nie spełniają tych zasad. NBP wskazał, że podej-

ację systemu bankowego. Trwale zwiększyłaby się

mowane działania nie powinny istotnie osłabiać wy-

również wrażliwość systemu bankowego na mate-

posażenia systemu bankowego w kapitał oraz jego

rializację szoków zewnętrznych. Trwałe zmniejsze-

zdolności do absorbowania szoków. Szacunki NBP

nie zyskowności oraz kapitału sektora bankowego

wskazują, że koszty proponowanych rozwiązań pro-

będzie zachęcało banki do ograniczania podaży kre-

wadzą do istotnego naruszenia tej zdolności. NBP

dytu. Niższa dostępność ﬁnansowania bankowego

wskazał ponadto, że działania nie powinny zachę-

dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych bę-

cać do zachowań prowadzących do wzrostu ryzyka

dzie z kolei działać w kierunku ograniczenia inwe-

systemowego w przyszłości (w szczególności poprzez

stycji i konsumpcji, spowalniając wzrost gospodar-

stymulowanie pokusy nadużycia – moral hazard).

czy i zwiększając straty kredytowe banków. Dodat-

Poniesienie całości kosztów redukcji portfela kredy-

kowym czynnikiem zwiększającym siłę negatywne-

tów walutowych przez banki (z wyjątkiem kwoty sta-

go sprzężenia zwrotnego mogą być również wska-

nowiącej różnicę między kosztami obsługi kredytu

zane wyżej procesy działające poprzez rynek nie-

walutowego i złotowego) zachęca kredytobiorców

110 Zob.

„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015 r.”, ramka 2.
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Wykres 5.5. Negatywne sprzężenia zwrotne – spirala makroﬁnansowa

Źródło: NBP.

do korzystania z ryzykownych produktów w przy-

przez kasy i banki oraz nieznacznej skali powią-

szłości, gdyż budzi oczekiwania na podobną inter-

zań kas z innymi instytucjami ﬁnansowymi. Dzia-

wencję władz. Jednocześnie to rozwiązanie zniechę-

łania naprawcze w sektorze skok wymagają jednak

ca banki do oferowania ryzykownych produktów ﬁ-

zaangażowania środków ﬁnansowych pozostających

nansowych. Można więc ocenić, że zasada zniechę-

do dyspozycji instytucji sieci bezpieczeństwa ﬁnan-

cania do zachowań zwiększających ryzyko systemo-

sowego, co wskazuje na wymiar systemowy proble-

we jest najwyżej częściowo spełniona. Trzecią zasa-

mu.

dą, na którą wskazał NBP, jest właściwe kierowanie
działań o charakterze pomocowym, w szczególności zapewnienie, aby ich beneﬁcjentami byli kredytobiorcy w trudnej sytuacji ﬁnansowej. Proponowane

Osłabienie potencjału ﬁnansowego Bankowego

rozwiązania – według projektu przedstawionego 15

Funduszu Gwarancyjnego w następstwie upadło-

stycznia – nie zapewniają takiego skierowania dzia-

ści kilku instytucji ﬁnansowych zmniejsza możli-

łań pomocowych.

wości funkcjonowania sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego i podkreśla konieczność wprowadzenia na-

Trudna sytuacja w sektorze skok nie generuje bez-

rzędzi resolution do polskiego porządku prawnego.

pośrednio ryzyka systemowego, ale ma istotne ne-

Wypłaty depozytów instytucji ﬁnansowych, których

gatywne konsekwencje dla zdolności władz pu-

działalność została przez KNF zawieszona, były w la-

blicznych do reakcji na problemy w systemie ﬁnan-

tach 2014-2015. istotnym obciążeniem dla zasobów

sowym. Brak ryzyka systemowego wynika ze sto-

ﬁnansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

sunkowo małej skali działalności kas, substytucyj-

Znaczny wpływ miały tu koszty związane z proble-

nego charakteru usług ﬁnansowych świadczonych

mami sektora skok. Stosowane metody restruktury-
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zacji tego sektora (upadłość, likwidacja, przejęcie111 )

ści dużych instytucji i wynikającej z tego większej

wiążą się z zaangażowaniem zasobów Bankowego

zdolności do zaabsorbowania skutków wprowadze-

Funduszu Gwarancyjnego. Zmniejsza się przez to,

nia podatku. Wzrost koncentracji sektora bankowe-

ceteris paribus, zasób środków możliwych do wy-

go może prowadzić do wykształcenia grupy instytu-

korzystania w przypadku ewentualnych problemów

cji „zbyt dużych, by pozwolić na ich upadłość”. Ta-

w krajowym sektorze bankowym. Dodatkowo, wy-

kie instytucje mogłyby podejmować nadmierne ry-

korzystanie środków BFG na restrukturyzację sek-

zyko wykorzystując swoją pozycję rynkową i ocze-

tora skok skutkuje wyższymi obciążeniami ﬁnanso-

kiwania co do ich wsparcia ze strony władz. Z tego

wymi - przede wszystkim banków - w przyszłości,

względu należy zwracać szczególną uwagę na skut-

co z kolei, ceteris paribus, może ograniczyć zdolność

ki uboczne wyższych obciążeń sektora ﬁnansowego

tych instytucji do podwyższania buforów kapitało-

oraz wpływ zmian właścicielskich w krajowym sek-

wych. Ze względu na niższą zyskowność działalno-

torze bankowym na koncentrację rynku. W tym kon-

ści, dodatkowe obciążenie będzie stanowiło więk-

tekście udział w procesie zmian właścicielskich in-

sze wyzwanie dla banków spółdzielczych, co może

westorów dotychczas nieobecnych na polskim rynku

utrudnić budowę potencjału ﬁnansowego systemów

bankowym (choć mniej prawdopodobny, jeśli trwa-

ochrony instytucjonalnej. Opisane zjawiska podkre-

le obniżyłaby się zyskownośc banków), jak również

ślają potrzebę wprowadzenia do polskiego porząd-

to, że procesy konsolidacyjne najprawdopodobniej

ku prawnego rozwiązań z zakresu resolution, które

będą dotyczyły banków średniej wielkości, zmniej-

dają instytucjom sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego

szyłyby ryzyko nadmiernej koncentracji rynku. Nie-

szerszy zestaw narzędzi pozwalających na ograni-

zależnie od przebiegu procesów fuzji i przejęć, in-

czenie kosztów publicznych wynikających z proble-

stytucje o wysokim udziale w rynku powinny ce-

mów instytucji ﬁnansowych. NBP wskazuje od kil-

chować się podwyższoną zdolnością do absorbowa-

ku lat na konieczność ﬁnalizacji prac legislacyjnych

nia skutków materializacji ryzyka. W pozostałych

w tym zakresie.

analizowanych sektorach wysoka koncentracja występuje wśród spółdzielczych kas oszczędnościowo-

Poziom koncentracji w polskim systemie banko-

kredytowych, zakładów ubezpieczeń oraz w sekto-

wym trudno uznać za nadmierny, jednak wyma-

rze emerytalnym (choć w tym ostatnim sektorze

ga on monitorowania. Decyzje inwestorów stra-

znaczenie odporności poszczególnych towarzystw

tegicznych polskich banków w warunkach niskich

emerytalnych na zaburzenia jest mniejsze ze wzglę-

stóp zwrotu, możliwego trwałego ograniczenia zy-

du na rozwiązania instytucjonalne).

skowności działalności bankowej w Polsce lub wystąpienia strat w niektórych instytucjach, a doty-

Średnio- i długoterminowym wyzwaniem jest ko-

czące modelu biznesowego i geograﬁcznego zakre-

nieczność zmian sposobu działania sektora ban-

su działania grupy mogą prowadzić do wzrostu kon-

kowości spółdzielczej. Sektor ten nie wykorzystu-

centracji w polskim sektorze bankowym. Opodatko-

je w pełni swojego potencjału rozwojowego. W ak-

wanie aktywów sektora bankowego może wzmac-

tualnym modelu biznesowym, przy obecnym po-

niać tę tendencję, co wynika z wyższej zyskowno-

ziomie integracji, banki spółdzielcze nie są w sta-

111 Najmniej

kosztownym sposobem restrukturyzacji kas mogłyby być przejęcia częściowe aktywów i pasywów kas przez inne podmioty. Taką możliwość przewiduje art. 74c ustawy o skok (ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych, Dz.U. z 2013 r. nr 1450, z późn. zm.). Metoda ta nie była dotąd wykorzystywana, ze względu na niepewność prawną
dotyczącą zgodności tego artykułu z Konstytucją. Niepewność tą usunął dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r.,
przesądzający o zgodności tego rozwiązania z Konstytucją.
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nie zapewnić oczekiwanego przez ich potencjalnych

tucjonalnej, który powinien spełniać wymogi okre-

nowych klientów zakresu i poziomu usług, jedno-

ślone w rozporządzeniu CRR. W analizowanym

cześnie ich efektywność pozostaje niska. Koniecz-

okresie KNF zatwierdziła systemu ochrony w obu

na jest zmiana jego modelu biznesowego. Powin-

działających zrzeszeniach banków spółdzielczych.

na ona obejmować ściślejszą integrację (na przykład w obszarze inwestycji w technologie), pozwalającą z jednej strony wypełnić nowe wymogi re-

Pozostałe ryzyka

gulacyjne, a z drugiej zwiększyć efektywność dzia-

Poza opisanymi wyżej ryzykami, należy także

łania. Działalność banków spółdzielczych powinna

wskazać na inne ryzyka dla stabilności ﬁnansowej,

nadal koncentrować się na ﬁnansowaniu potrzeb

które choć niezwiązane ściśle z cyklem koniunk-

kredytowych gospodarstw domowych oraz małych

turalnym lub ﬁnansowym, czy też strukturą sekto-

i średnich przedsiębiorstw. Znajomość potrzeb lo-

ra, mogą przybierać wymiar systemowy. Ze wzglę-

kalnych rynków jest istotną przewagą konkurencyj-

du na ich pozaekonomiczny charakter, nie są one

ną sektora bankowości spółdzielczej, a ściślejsza in-

przedmiotem analizy w niniejszej publikacji. Należy

tegracja pozwoli na wzmocnienie jego pozycji ryn-

tu wymienić zwłaszcza ryzyko operacyjne, w szcze-

kowej i ograniczenie kosztów stałych. Jednocześnie

gólności prawne oraz technologiczne. Ryzyko praw-

banki spółdzielcze powinny dbać o właściwe wyko-

ne związane jest z możliwością poniesienia wyso-

rzystanie informacji z lokalnych rynków dla oceny

kich strat lub kosztów, wynikających z procedur ad-

ryzyka w swojej działalności, aby ograniczyć ryzy-

ministracyjnych lub sporów sądowych. W ramach

ko związane z nadmiernymi powiązaniami lokalny-

ryzyka technologicznego szczególnie istotne wyda-

mi. Zmieniając swój model biznesowy, banki spół-

je się ryzyko związane z funkcjonowaniem syste-

dzielcze powinny unikać nadmiernej ekspansji dzia-

mów teleinformatycznych, w szczególności ich na-

łalności w obszarach, w

których nie dysponują

rażeniem na awarie i ataki. Ewentualna materializa-

wystarczającym potencjałem w zakresie zarządza-

cja takich ryzyk może mieć istotne konsekwencje dla

nia ryzykiem. Taka ekspansja może też prowadzić

stabilności ﬁnansowej poprzez wpływ na reputację

do nadmiernej koncentracji portfela kredytowego

zaatakowanych instytucji ﬁnansowych, w skrajnych

(podmiotowej lub sektorowej). Konieczność zawie-

przypadkach na ich zdolność do oferowania usług,

szenia przez KNF działalności jednego z najwięk-

a w szerszym kontekście na poziom zaufania do in-

szych banków spółdzielczych (SK banku) wynikała

stytucji ﬁnansowych.

między innymi z materializacji ryzyka zakumulowanego w trakcie takiej ekspansji. Problemy tego banku wynikały ze skumulowania się kilku rodzajów
ryzyka, w szczególności związanych z jego szybką
ekspansją w obszarze kredytowania przedsiębiorstw
i podejmowanym ryzykiem kredytowym.

W dniu 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem
ﬁnansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie
ﬁnansowym112 , która wskazała Komitet Stabilności Finansowej jako organ sprawujący nadzór makroostrożnościowy, w szczególności poprzez sto-

Ważnym krokiem w procesie integracji i wzmoc-

sowanie instrumentów makroostrożnościowych,

nienia systemu bankowości spółdzielczej jest

oraz przyjmowanie stanowisk (które mogą peł-

wprowadzenie konstrukcji systemu ochrony insty-

nić rolę ostrzeżeń w zakresie zidentyﬁkowanego

112 Ustawa

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie
ﬁnansowym, Dz. U. z 2015 r. poz. 1513.
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ryzyka systemowego) i wydawanie rekomendacji.

w kapitał oraz zdolności do absorbowania

Narodowy Bank Polski będzie pełnić istotną rolę

szoków,

w pracach KSF w zakresie nadzoru makroostrożno-

nie powinny zachęcać do zachowań pro-

ściowego, czego wyrazem jest przewodniczenie KSF

wadzących do wzrostu ryzyka systemo-

przez Prezesa NBP (w zakresie prac KSF obejmują-

wego w przyszłości (w szczególności po-

cych nadzór makroostrożnościowy) oraz ustawowy

przez stymulowanie pokusy nadużycia –

wymóg wspierania przez NBP działań KSF w tym za-

moral hazard)

kresie.

powinny być właściwie kierowane; ich beneﬁcjentami powinni być kredytobiorcy

5.3. Rekomendacje

o trudnej sytuacji ﬁnansowej.
Jednocześnie należy monitorować wpływ już

Rolą Raportu jest, poza identyﬁkacją i oceną ryzyka

wprowadzonych rozwiązań na stabilność sek-

występującego w systemie ﬁnansowym, propono-

tora bankowego, jego zdolność do kreacji

wanie rozwiązań mających na celu jego ogranicze-

kredytu i wspierania wzrostu gospodarcze-

nie. Jest to jeden ze sposobów realizacji ustawowe-

go. W przypadku, gdyby nałożenie podatku

go zadania działania na rzecz wyeliminowania lub

od niektórych instytucji ﬁnansowych skutko-

ograniczania ryzyka systemowego oraz na rzecz sta-

wało istotnym ograniczeniem dostępności ﬁ-

bilności krajowego systemu ﬁnansowego (art. 3 ust.

nansowania dla gospodarki, lub niekorzyst-

2 pkt 6a i 6b ustawy o NBP). W opinii Narodowego

nymi zmianami w strukturze systemu ﬁnan-

Banku Polskiego realizacja następujących rekomen-

sowego, należy rozważyć zmianę wysokości i

dacji jest kluczowa dla utrzymania stabilności pol-

formuły podatku.

skiego systemu ﬁnansowego:
1. Należy unikać działań stanowiących zagrożenie dla stabilności systemu ﬁnansowego.
W szczególności odnosi się to do przedsta-

W ostatnim czasie banki stanęły przed koniecznością spełnienia wielu nowych wymogów regulacyjnych. W dłuższym terminie przyczynią
się one do wzmocnienia stabilności systemu

wionych propozycji rozwiązań dotyczących

ﬁnansowego w Polsce. W krótkim terminie

portfela walutowych kredytów mieszkanio-

część z tych rozwiązań prowadzi jednak do

wych.

wzrostu kosztów ponoszonych przez banki i
spadku ich zyskowności. Zmiany te następu-

W poprzedniej edycji Raportu Narodowy Bank
Polski wskazał trzy zasady, które powinny być
respektowane przy projektowaniu rozwiązań
mających na celu redukcję portfela kredytów
walutowych113 . Podejmowane działania:

113 Zob.

ją w środowisku niskich stóp procentowych,
które dodatkowo obniża zyskowność banków
oraz konieczności ﬁnansowania restrukturyzacji i wypłat środków gwarantowanych z niektórych instytucji kredytowych. W takich warunkach nakładanie kolejnych obciążeń na banki

nie powinny prowadzić do destabiliza-

może uniemożliwić im zwiększanie bazy kapi-

cji systemu bankowego, w szczególności

tałowej niezbędnej do prowadzenia akcji kre-

do istotnego osłabienia jego wyposażenia

dytowej. Głównym źródłem pozyskiwania ka-

ramka 2 w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015 r.”, NBP.
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pitału przez krajowe banki jest bowiem zatrzy-

lu silnych więzi pomiędzy członkami indywi-

mywanie wypracowywanych zysków.

dualnych SKOK. W przypadku tych kas, które

2. Dla wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej pożądana jest jego dalsza integracja
w ramach utworzonych systemów ochrony
oraz terminowe wdrożenie rozwiązań zapewniających pełne działania tych systemów. Konieczne jest także kontynuowanie działań
mających na celu zmianę modelu bankowości spółdzielczej oraz wzmocnienie odporności banków zrzeszających.
Banki spółdzielcze i zrzeszające powinny dą-

nie są zdolne do dalszego działania, proces ich
wyjścia z rynku powinien być przeprowadzony w sposób minimalizujący koszty publiczne, to jest przez przejęcie całkowite kas, albo
wybranych praw majątkowych lub wybranych
zobowiązań przez banki krajowe z wykorzystaniem narzędzi wsparcia ze strony BFG. Ponadto, kluczowe znaczenie ma szybkie przyjęcie przepisów w zakresie resolution, które powinny obejmować sektor spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych.

żyć do terminowego wdrożenia rozwiązań i
instrumentów organizacyjno-prawnych w ra-

4. Banki powinny uwzględniać w swojej polity-

mach utworzonych Systemów Ochrony (IPS).

ce kredytowej możliwość wzrostu stóp pro-

Kompleksowe i terminowe wdrożenie wszyst-

centowych w przyszłości. Banki powinny za-

kich mechanizmów prawnych jak i odpowied-

pewnić, aby kredytobiorcy zaciągający dłu-

nich instrumentów ﬁnansowych jest kluczowe

goterminowe kredyty o zmiennym oprocen-

dla bezpieczeństwa funkcjonowania IPS. Dla

towaniu dysponowali wystarczającymi bufo-

osiągnięcia pełnych korzyści i planowanych

rami dochodowymi na wypadek istotnego

efektów z wprowadzenia IPS niezbędny jest

wzrostu poziomu stóp procentowych.

maksymalnie szeroki udział banków spółdziel-

Stopy procentowe na rynku depozytów mię-

czych oraz właściwe wykorzystanie mechani-

dzybankowych, od których uzależnione jest

zmów kontrolnych, sprawozdawczych oraz za-

oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, są

rządzania ryzykiem.

obecnie o około 3 pkt proc. niższe niż średnia

3. Należy kontynuować działania restrukturyzacyjne w sektorze SKOK, zmierzające do
wzrostu efektywności działania i zwiększenia
kapitałów tych kas, których sanacja jest możliwa.
Sytuacja kapitałowa wielu spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych jest nadal trudna. Obserwowane tendencje w zakresie zyskowności oraz sytuacji kapitałowej tych kas
nie wskazują, aby wraz z upływem czasu udawało się samodzielnie rozwiązywać problemy. Z tego względu restrukturyzacja powinna być kontynuowana. Kasy po restrukturyzacji powinny funkcjonować na bazie mode-
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liczona od 2004 r. Przyspieszeniu wzrostu gospodarczego może towarzyszyć wzrost rynkowych stóp procentowych, który może skutkować szybszym wzrostem kosztów obsługi kredytu niż tempo wzrostu dochodów kredytobiorców. Z tego względu kredytobiorcy powinni dysponować dochodami, które pozwalają
im obsługiwać kredyt nawet przy istotnie wyższym poziomie stóp procentowych niż obecny. Elementem ograniczenia wrażliwości kredytobiorców mogłoby być również rozszerzenie przez banki oferty długoterminowych kredytów o stałym oprocentowaniu.
5. Banki powinny prowadzić szczególnie ostroż-
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ną politykę kredytową w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.

dytobiorcy do obsługi zadłużenia.
6. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych po-

Sytuacja na najważniejszych segmentach ryn-

winny zachować szczególną dbałość o utrzy-

ku nieruchomości komercyjnych (nierucho-

manie odpowiedniego poziomu płynności

mości biurowych i handlowo-usługowych)

aktywów funduszy inwestycyjnych otwar-

wskazuje na rosnącą nierównowagę, co w wa-

tych.

runkach wzrastającej nadal podaży może skut-

Struktura aktywów tych funduszy powinna za-

kować wzrostem ryzyka kredytowego. Banki

pewniać niezakłócone odkupywanie jednostek

powinny szczególnie ostrożnie badać jakość

uczestnictwa na żądanie uczestników oraz nie-

zabezpieczenia kredytu, realność założeń do-

zwłoczną wypłatę środków z tego tytułu, rów-

tyczących przepływów pieniężnych generowa-

nież w sytuacji zaburzeń na rynkach.

nych przez nieruchomość oraz zdolność kre-
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Aktywa niepłynne – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa niewynikające z czynności bankowych.
Aktywa o ograniczonej płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF
w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa wynikające z czynności bankowych poza hurtowym rynkiem ﬁnansowym.
Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały instytucji kredytowych.
Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych, zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto oraz koszty działalności, do składki zarobionej.
Credit Default Swap – transakcja pochodna, w której wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy ustaloną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia kredytowego dotyczącego strony trzeciej
(podmiotu referencyjnego), w zamian za wynagrodzenie w postaci jednorazowej lub okresowych płatności
(tzw. premii). Wysokość wynagrodzenia płaconego wystawcy CDS jest interpretowana jako miara postrzeganego ryzyka kredytowego podmiotu referencyjnego.
Cross-currency Interest Rate Swap – transakcja pochodna zobowiązująca strony do okresowej wymiany płatności odsetkowych, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej przez ustalony czas. Płatności odsetkowe
są wyrażone w różnych walutach i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy procentowej. Transakcji tej może towarzyszyć wymiana kwoty nominalnej w dniu rozpoczęcia lub zakończenia transakcji (po
wcześniej określonym kursie).
Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach – wartość przepływu z okresu poprzedzających
12 miesięcy; w przypadku danych o stanach (zasobach) – przeciętna wartość stanu w okresie poprzedzających
12 miesięcy.
Dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić
za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w danym mieście, przy przeciętnej cenie transakcyjnej na danym rynku. Przeciętna cena składa się w 40% z ceny na rynku pierwotnym oraz w 60% z ceny
na rynku wtórnym, co odzwierciedla rozkład transakcji na tych rynkach.
Dostępny kredyt mieszkaniowy – wartość potencjalnego maksymalnego kredytu mieszkaniowego wyrażona
jako krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku. Wartość obliczono

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Luty 2016

137

Słowniczek

z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (tj. stopy
procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat kredytowych).
Duże przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób.
Dźwignia ﬁnansowa – według CRDIV/CRR, wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I do miary ekspozycji, która uwzględnia zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe. Tradycyjnie dźwignię ﬁnansową
określa się też jako relację aktywów do kapitału Tier I.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu należności
(zobowiązań) w danym okresie.
Forward Rate Agreement – transakcja pochodna, w której strony rozliczają różnicę odsetkową pomiędzy
stawką FRA (stopą terminową ustalaną w dniu zawarcia transakcji) a stopą referencyjną obowiązującą dwa
dni robocze przed dniem rozrachunku (ﬁxing date), naliczaną od ustalonej kwoty nominalnej za oznaczony
okres rozpoczynający się w przyszłości.
Indeks VIX – indeks zmienności na rynku akcji wprowadzony w 1993 r. na CBOE (Chicago Board Option
Exchange) mierzący zmienność implikowaną na podstawie cen opcji na indeks S&P 500, jeden z głównych
benchmarków na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Wysoki poziom indeksu oznacza podwyższoną
awersję do ryzyka.
Indeks hedoniczny cen mieszkań – odzwierciedla „czystą ” zmianę cen, tj. zmianę wynikającą z innych czynników niż różnice w jakości mieszkań. W niniejszym opracowaniu cena hedoniczna to cena średnia z okresu
bazowego mnożona przez indeks hedoniczny. Cena ta odzwierciedla zatem średni poziom cen ustalonej próby mieszkań z okresu bazowego (stały koszyk mieszkań), po uwzględnieniu „czystej” dynamiki cen mieszkań,
które były sprzedawane w kolejnych okresach. Podawana w raporcie cena hedoniczna informuje więc o tym,
ile w kolejnych okresach wynosiłaby średnia cena stałej próby mieszkań z ustalonego okresu referencyjnego, biorąc pod uwagę rzeczywistą, „czystą” zmianę cen transakcyjnych. Indeks hedoniczny wykorzystywany
do wyznaczenia ceny hedonicznej odróżnia się tym od dynamiki średniej ceny czy mediany w próbie, że nie
reaguje silnie na zmianę jakości sprzedawanych w danym okresie mieszkań, (np. indeks hedoniczny powinien słabiej zareagować na zwiększenie liczby mieszkań małych z wyższą ceną m kw. niż wskaźnik ceny
średniej lub mediany). Więcej informacji w artykule M. Widłak (2010) „Metody wyznaczania hedonicznych
indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr”, Wiadomości Statystyczne nr 9.
Indeks ZKPK – skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków.
JPM VXY, JPM EM-VXY – indeksy ryzyka dla rynku walutowego, obliczane przez J.P. Morgan Chase & Co.
jako średnia ważona 90-dniowa zmienność implikowana z kwotowań opcji at-the-money na kursy USD względem, odpowiednio, 9 najbardziej płynnych walut krajów wysokorozwiniętych oraz 14 najbardziej płynnych
walut rynków wschodzących. Wagi poszczególnych walut wchodzących w skład indeksów są wyznaczane na
podstawie danych o obrotach na globalnym rynku opcji walutowych.
Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i odpisów amortyzacyjnych.
Krajowe banki komercyjne – banki mające siedzibę w Polsce i działające w formie prawnej spółki akcyjnej
lub banku państwowego.

138

Narodowy Bank Polski

Słowniczek

Krajowy sektor bankowy – krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Kredytowa dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku, z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (stopy procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat
kredytowych) przy średniej cenie transakcyjnej mieszkania na danym rynku
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i pozostałe
kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.
Kredyty (należności) ze stwierdzoną utratą wartości – należności z portfela B, w przypadku których zostały
stwierdzone obiektywne przesłanki utraty wartości i spadek wartości oczekiwanej przyszłych przepływów
pieniężnych (w bankach stosujących MSSF) lub które zostały zaliczone do należności zagrożonych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków (w bankach stosujących PSR).
Loan-to-Value – relacja wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.
Luka ﬁnansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora nieﬁnansowego, rządowego i samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości kredytów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób.
Margines wypłacalności – określony przepisami prawa parametr, który determinuje poziom środków własnych zakładu ubezpieczeń.
Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
MOVE – indeks ryzyka dla rynku obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, obliczany przez Merrill Lynch
Bank of America na podstawie 30-dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji na te obligacje. Udział
w indeksie opcji na obligacje o pierwotnych terminach zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat wynosi, odpowiednio,
20%, 20%, 40% i 20%.
MSCI EM – indeks rynku akcji, obliczany przez Morgan Stanley Capital International na podstawie indeksów
akcji z 23 rynków wschodzących, ważony wartością tych instrumentów pozostających w wolnym obrocie na
danym rynku.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów – różnica pomiędzy wartością dokonanych odpisów z tytułu
utraty wartości kredytów/zawiązanych rezerw celowych w danym okresie a wartością odwróceń odpisów
z tytułu utraty wartości/rozwiązanych rezerw celowych.
Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego kwartyla
rozkładu zmiennej.
Osad w depozytach – stabilna część depozytów sektora nieﬁnansowego.
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Overnight Index Swap – transakcja pochodna zobowiązująca strony do zapłaty różnicy w płatnościach odsetkowych obliczanych według zmiennej i stałej stopy procentowej (stawki OIS) od określonej kwoty nominalnej. Zmienna stopa procentowa jest obliczana poprzez złożenie dziennych stawek referencyjnych O/N
w czasie trwania transakcji. Rozrachunek netto (bez wymiany kwoty nominalnej OIS) jest dokonywany w
następnym dniu roboczym po terminie zapadalności transakcji.
Podstawowa ocena kredytowa, ang. baseline credit assessment, BCA – główny wskaźnik agencji Moody’s
służący do oceny banku. Wyznaczany zgodnie z nową metodyką wprowadzoną w marcu 2015 r., zastąpił rating siły ﬁnansowej banku. Reprezentuje prawdopodobieństwo upadku banku pozbawionego zewnętrznego
wsparcia i wynika z ﬁnansowego proﬁlu jego działalności, czynników jakościowych, tj. m. in. stopnia dywersyﬁkacji i złożoności biznesu oraz praktyk korporacyjnych, a także ze stanu makroekonomicznego otoczenia,
w którym bank funkcjonuje.
Podstawowa rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008 KNF
z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona kasę oraz należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni.
Portfel B – wydzielony w sprawozdawczości ostrożnościowej banków portfel aktywów, w skład którego wchodzą należności zaliczane do aktywów ﬁnansowych dostępnych do sprzedaży lub utrzymywanych do terminu
zapadalności, a także wszystkie instrumenty ﬁnansowe (w tym dłużne papiery wartościowe) sklasyﬁkowane
jako kredyty i inne należności.
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 depozytowy (krótkoterminowy) – miara zdolności instytucji ﬁnansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych strat
w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating indywidualny SACP – (ocena agencji ratingowej S&P) miara długookresowej zdolności instytucji
ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczona na podstawie oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach, w których aktywna jest instytucja ﬁnansowa
oraz indywidualnych charakterystyk ocenianej instytucji ﬁnansowej.
Rentowność brutto TFI – relacja wyniku ﬁnansowego brutto TFI do przychodów ogółem.
Rentowność na działalności ubezpieczeniowej – relacja wyniku technicznego do składki zarobionej na udziale własnym.
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi – relacja zysku technicznego z zarządzania funduszami emerytalnymi do przychodów z zarządzania tymi funduszami.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu zawartych
umów ubezpieczeń.
Ryzyko systemowe – ryzyko zakłócenia systemu ﬁnansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego
nad systemem ﬁnansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego).
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.
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 (lub odpowiedniego portfela kredytów) w tym okresie.
Straty kredytowe – odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów.
Środki obce niestabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki niezaliczone przez bank do środków obcych
stabilnych.
Środki obce stabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki, które bank zalicza do stabilnych źródeł ﬁnansowania, w szczególności stabilna część bazy depozytowej, własnych papierów wartościowych niezaliczanych
do funduszy własnych, innych zobowiązań z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 1 roku, które bank
zamierza utrzymywać oraz inne zobowiązania wynikające z czynności bankowych, których plan pozyskania
i utrzymania jest zatwierdzony przez radę nadzorczą.
Środki własne zakładu ubezpieczeń – aktywa zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań, wartości niematerialnych i prawnych, akcji i
udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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 posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych według
klasyﬁkacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008
KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona należności
i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.
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Viability rating – rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch, informujący
o sytuacji ﬁnansowej pojedynczych podmiotów.
VXEEM – indeks ryzyka dla rynków akcji gospodarek wschodzących, obliczany przez Chicago Board Options
Exchange na podstawie 30-dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji out-of-the-money na tytuły
uczestnictwa exchange-traded fund na indeks MSCI EM.
Wartość zagrożona – 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 produkcji mieszkań w Polsce – dwunastomiesięczna suma krocząca liczby mieszkań, których produkcja jest w toku (rozpoczęte budowy mieszkań po odjęciu mieszkań oddanych do użytkowania).
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.
Współczynnik płynności M1 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm
płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł suma podstawowej i uzupełniającej rezerwy
płynności pomniejszona o środki obce niestabilne. Minimalna wartość współczynnika wynosi 0,00.
Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem (M1) – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm
płynności dla banków o sumie bilansowej nie wyższej niż 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako
relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do aktywów ogółem. Jego minimalna wartość
wynosi 0,3.
Wskaźnik pustostanów – relacja niewynajętej powierzchni do skumulowanej podaży powierzchni nieruchomości komercyjnych w danej lokalizacji, np. mieście lub dzielnicy.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto.
Współczynnik płynności M2 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych
niestabilnych. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Współczynnik płynności M4 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy funduszy własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
Wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji, przychodów z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów ﬁnansowych o zmiennej kwocie dochodu, wyniku operacji
ﬁnansowych i wyniku z pozycji wymiany.
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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 techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in. opłaty od wpłacanych składek
i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytułu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty akwizycji, koszty ogólne PTE).
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AC
BAEL

auto casco
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

BZ WBK

Bank Zachodni WBK

CDS

Credit Default Swap

CIRS

Cross Currency Interest Rate Swap

COR

Combined Operating Ratio

CPI

Consumer Price Index

CRD

Capital Requirements Directive

CRR

Capital Requirements Regulation

CTI
DStI
EAPP

Cost to Income
Debt-service-to-income-ratio
Expanded Asset Purchase Programme

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

Ecoﬁn

Economic and Financial Aﬀairs Council

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ERRS

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

ESRB

European Systemic Risk Board

EURIBOR
EURO STOXX 50

Euro Interbank Oﬀered Rate
indeks grupujący 50 spółek strefy euro o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

EURO STOXX

indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

BANKS
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Fed
FI
FOŚG
FRA
GPW

Federal Reserve System
fundusze inwestycyjne
Fundusz Ochrony Świadczeń Gwarantowanych
Forward Rate Agreement
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS

Główny Urząd Statystyczny

H-H

wskaźnik Hui-Heubela

IPS

Institutional Protection Scheme

IRB

Internal Ratings Based Approach

KDPW
KE

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Komisja Europejska

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KSF

Komitet Stabilności Finansowej

LCR

Liquidity Coverage Ratio

LIBOR
LtV
LTGA
MA

London Interbank Oﬀered Rate
Loan-to-Value
Long-Term Guarantees Assessment
matching adjustment

MBS

Mortgage-backed Securities

MCR

Minimum Capital Requirement

MDM

„Mieszkanie dla Młodych”

MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MREL

Minimum Required Eligible Liabilities

MSP
MSSF
NASDAQ
NBP
NIF
NIM

małe i średnie przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Narodowy Bank Polski
niekredytowe instytucje ﬁnansowe
net interest margin

NYSE

New York Stock Exchange

NSFR

Net Stable Funding Requirement

O/N
OC
OECD

Overnight
odpowiedzialność cywilna
Organisation for Economic Co-operation and Development

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

OIS

Overnight Index Swap

ORSA
PKB
PKO BP
PSR

Own Risk Solvency Assessment
Produkt Krajowy Brutto
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Polskie Standardy Rachunkowości
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PTE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

QIS

(ang. Quantitative Impact Study) – ilościowe badanie skutków wprowadzenia
projektowanej regulacji. Badania QIS były przeprowadzane w trakcie prac
nad dyrektywami CRD i Solvency II.

ROA

return on assets

ROE

return on equity

RP

rynek pierwotny mieszkań

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

RW

rynek wtórny mieszkań

S&P
S&P500

Standard & Poor’s
indeks grupujący 500 spółek z NYSE i NASDAQ o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

SACP
SCR
SKOK
SNB
SP
TCR

Stand-Alone Credit Proﬁle
Solvency Capital Requirement
spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe
Swiss National Bank
Skarb Państwa
Total Capital Ratio

TFI

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

UE

Unia Europejska

UFK

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

VA

volatility adjustment

VaR

Value at Risk

VAT

podatek od wartości dodanej

WIBOR
WIG
WIG20

Warsaw Interbank Oﬀered Rate
Warszawski Indeks Giełdowy
indeks grupujący 20 spółek z GPW o najwyższej wartości akcji pozostających
w wolnym obrocie

WIG-banki
WIG-energia
ZBP
ZU
ZUS
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indeks spółek sektora bankowego notowanych na Głównym Rynku GPW
indeks spółek sektora energetycznego notowanych na Głównym Rynku GPW
Związek Banków Polskich
zakłady ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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