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Narodowy Bank Polski

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. Utrzymanie
stabilności systemu finansowego jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności
systemu bankowego. Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach
płatniczych. Ważną funkcją banków jest też tworzenie produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na
analizę i ocenę stabilności banków.
Stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu na
powierzone Bankowi ustawowe zadanie działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego. 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 Narodowego Banku Polskiego w prace na rzecz stabilnego funkcjonowania systemu
finansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania organizacji rozliczeń pieniężnych. Warunkiem koniecznym dla sprawnego działania systemów płatniczych jest stabilne funkcjonowanie
współtworzących je instytucji finansowych.
„Raport o stabilności systemu finansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku
finansowego oraz innych zainteresowanych instytucji i osób. Jego celem jest przedstawienie wyników
analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia.
Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym. W ten sposób zwiększa
się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku usług finansowych podejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy
rynkowe. Polityka informacyjna banku centralnego jest ważnym instrumentem zachowania stabilności systemu finansowego.
Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 31 maja 2012 r. Raport został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu
5 lipca 2012 r.
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Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu finansowego

Rozdział 1.

Syntetyczna ocena stabilności
polskiego systemu finansowego
1.1.

Ocena stabilności systemu
finansowego i jej perspektyw

Dane, które napłynęły od momentu publikacji
ostatniego „Raportu o stabilności systemu finansowego” w grudniu 2011 r. wskazują na dalszą
niewielką poprawę bieżącej sytuacji sektora bankowego. W 2011 r. wynik finansowy sektora bankowego wzrósł w porównaniu do 2010 r. i osiągnął historyczne nominalne maksimum, a w I
kwartale 2012 r. pozostał na poziomie zbliżonym
do notowanego w poprzednich kwartałach. Marża odsetkowa netto w IV kwartale 2011 r. i w I
kwartale 2012 r. rosła wolniej niż w poprzednich
kwartałach, co było w znacznym stopniu związane ze zwiększeniem konkurencji o depozyty gospodarstw domowych. Z kolei koszty ryzyka kredytowego w 2011 r. istotnie obniżyły się w porównaniu do 2010 r. Obniżenie tempa wzrostu
gospodarczego (z 4,3% w IV kwartale 2011 r. i
całym 2011 r. do 3,5% w I kwartale 2012 r.) nie
spowodowało dotąd wzrostu relacji kosztów ryzyka kredytowego do aktywów banków. Wskaźnik ten ustabilizował się na poziomie obserwowanym w II połowie 2011 r.

ści banków zwiększyły się i pozostają na wysokim poziomie. Od początku światowego kryzysu
w 2008 r. żaden bank w Polsce nie znalazł się
w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków publicznych. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego i utrzymania adekwatności
kapitałowej na wysokim poziomie. Należy podkreślić, że analizy te były prowadzone przy bardzo restrykcyjnych założeniach, których prawdopodobieństwo materializacji można ocenić jako niskie. Ze względu na oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego i wysoką niepewność
dotyczącą przyszłych tendencji gospodarczych
wskazane jest, aby banki prowadziły ostrożną
politykę dywidendową. W szczególności banki
o dużym zaangażowaniu w kredytowanie w walutach obcych powinny dążyć do wzmocnienia
swojej pozycji kapitałowej i płynnościowej.

Sytuacja sektora niebankowych instytucji finansowych (NIF) nie stwarza istotnych zagrożeń dla
stabilności systemu finansowego. Specyfika usług
finansowych, w tym ubezpieczeniowych, świadczonych przez niebankowe instytucje finansowe
Zdolność banków do absorbowania strat nie oraz stosunkowo niewielka skala powiązań z banzmieniła się istotnie w okresie analizowanym kami sprawiają, że wpływ NIF na sytuację sektow Raporcie. Średnie współczynniki wypłacalno- ra bankowego w Polsce jest ograniczony. Wzrost
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Ocena stabilności systemu finansowego i jej perspektyw I

Tabela 1.1. Syntetyczna ocena stabilności krajowego systemu finansowego
Obszar oceny

Zmiana w okresie od ostatniej
edycji Raportu

Bieżąca sytuacja finansowa sektora bankowego
Zdolność do absorbowania szoków przez sektor bankowy
Bieżąca sytuacja finansowa sektora niebankowych instytucji
finansowych
Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki
Syntetyczna ocena perspektyw stabilności krajowego systemu
finansowego

K



L
L

Uwagi: K K – istotne polepszenie, K – polepszenie,  – bez zmian, L – pogorszenie, L L – istotne pogorszenie. Ocena
perspektyw otoczenia polskiej gospodarki uwzględnia zarówno rozwój sytuacji w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym, jak i ryzyko zmaterializowania się scenariusza istotnie bardziej niekorzystnego.
Źródło: ocena ekspercka NBP.

cen polis ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych pozwolił sektorowi ubezpieczeń majątkowych utrzymać dodatnią rentowność techniczną w 2011 r. Ustabilizowanie zyskowności zakładów ubezpieczeń sprzyja umocnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania tego sektora.
Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki, które będzie wpływać na warunki działania systemu
finansowego w Polsce, uległy dalszemu pogorszeniu od momentu publikacji poprzedniej edycji
Raportu. Prognozy wzrostu gospodarczego w gospodarce światowej, a szczególnie w strefie euro,
na lata 2012–2013 były w tym okresie sukcesywnie obniżane. Dane o PKB strefy euro za I kwartał 2012 r. wskazują na stagnację gospodarczą,
co wraz z nasileniem kryzysu fiskalnego i istotnymi potrzebami kapitałowymi banków w niektórych krajach strefy euro powoduje utrzymywanie się napięć na światowych rynkach finansowych. Trzyletnie operacje refinansujące sektor
bankowy przeprowadzone przez EBC w grudniu
2011 r. i lutym 2012 r. jedynie przejściowo ogra-
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niczyły awersję do ryzyka uczestników rynków
finansowych.
Lipcowa projekcja makroekonomiczna NBP
wskazuje na wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2012–2014 niż w 2011 r.
Spowolnienie to nie powinno zagrozić stabilności krajowego systemu finansowego, jednak przyczyni się ono do zmniejszenia zyskowności instytucji finansowych. Utrzymuje się podwyższona niepewność co do rozwoju koniunktury światowej w najbliższych kwartałach, w tym co do
skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Mimo pewnego wzrostu odporności
krajowego systemu finansowego na zaburzenia,
pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego
oraz nasilenie kryzysu zadłużenia w strefie euro powodują, że można ocenić iż ryzyko materializacji zagrożeń dla stabilności krajowego systemu finansowego zwiększyło się w analizowanym okresie. Scenariusze materializacji ryzyka są
omówione w dalszej części tego rozdziału.

Narodowy Bank Polski

Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu finansowego

1.2.

Czynniki ryzyka

Ryzyko makroekonomiczne i ryzyko finansowania
Głównym czynnikiem ryzyka jest rozwój sytuacji w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
wysoko rozwiniętych. W następstwie globalnego kryzysu ekonomicznego i finansowego wzrosła
współzależność pomiędzy tendencjami makroekonomicznymi, sytuacją instytucji finansowych
i sytuacją sektora finansów publicznych w tych
krajach. W pierwszej fazie kryzysu obawy o wypłacalność systemowo ważnych instytucji finansowych zmusiły rządy wielu państw do wsparcia
tych instytucji środkami publicznymi, co wraz z
antycykliczną polityką fiskalną doprowadziło do
bardzo silnego wzrostu deficytów finansów publicznych i długu publicznego w części krajów.
W 2010 r. i 2011 r. pogorszenie sytuacji fiskalnej
niektórych krajów strefy euro wzbudziło obawy o
ich długoterminową wypłacalność. Obawy te były wzmacniane przez zbyt wolne, w ocenie inwestorów, tempo wprowadzania reform fiskalnych
i strukturalnych mających na celu przywrócenie stabilności makroekonomicznej. Zapewnienie
długoterminowej wypłacalności krajów o wysokim poziomie długu publicznego wymaga przeprowadzenia zacieśnienia polityki fiskalnej o dużej skali. Celem tych działań powinno być ustabilizowanie, a następnie redukcja długu publicznego tych krajów w relacji do PKB. Czynnikiem
utrudniającym powrót finansów publicznych do
równowagi jest jednak procykliczny wpływ zacieśnienia fiskalnego na aktywność gospodarczą
w tych krajach. W przypadku Grecji, koniecznym elementem konsolidacji fiskalnej okazała się
restrukturyzacja długu publicznego.

cia kapitałowego ze źródeł publicznych. Istotnym źródłem niepewności jest sytuacja polityczna w Grecji, która w ocenie uczestników rynku rodzi ryzyko nieuporządkowanego opuszczenia strefy euro przez ten kraj. Innymi źródłami
niepewności jest nieoszacowana dotąd precyzyjnie skala potrzeb kapitałowych banków hiszpańskich i utrzymujące się problemy tego kraju z
pozyskiwaniem i obsługą zadłużenia z tytułu papierów skarbowych. Na zachowania uczestników
rynków finansowych będą wpływać informacje o
skali niezbędnej pomocy w relacji do możliwości
mechanizmów stabilizacyjnych funkcjonujących
w UE. Jeśli podejmowane działania nie doprowadzą do trwałego odzyskania zaufania inwestorów
przez kraje o trudnej sytuacji fiskalnej, wówczas
możliwe jest uruchomienie negatywnego sprzężenia zwrotnego, w którym wzajemnie wzmacniające się obawy o wypłacalność krajów i instytucji finansowych prowadzą do ponownego spowolnienia wzrostu gospodarczego, spadku płynności
rynków finansowych, odpływu kapitału z rynków
wschodzących i trudności z refinansowaniem zadłużenia przez instytucje finansowe.

Mechanizmy takiego sprzężenia zwrotnego byłyby podobne jak w okresie po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. Jednak w odróżnieniu od sytuacji
z 2008 r., obecnie sektory rządowe wielu krajów
wysoko rozwiniętych nie są w stanie przejąć na
siebie ryzyka zakumulowanego w bilansach instytucji finansowych. Ze względu na bardzo niski poziom stóp procentowych w największych
gospodarkach świata możliwości przeciwdziałania wskazanemu procesowi sprzężenia zwrotnego
za pomocą konwencjonalnych narzędzi polityki
pieniężnej są ograniczone. Można jednak oczekiwać, że dzięki doświadczeniom z okresu zaburzeń
na rynkach finansowych na przełomie lat 2008–
Obawy inwestorów znajdują odzwierciedlenie 2009, sektor finansowy jest lepiej przygotowany
w wysokości rentowności obligacji skarbowych do ewentualnego znacznego spadku płynności na
krajów o trudnej sytuacji finansów publicznych. rynkach finansowych.
Wpływa to negatywnie na sytuację banków, które należą do największych posiadaczy obliga- Zrealizowanie się scenariusza jednoczesnego
cji rządowych, jak również zmniejsza możliwo- istotnego pogorszenia się kondycji finansowej
ści udzielenia instytucjom finansowym wspar- niektórych krajów strefy euro przy znacznym
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Czynniki ryzyka I

osłabieniu aktywności gospodarczej w całej strefie euro byłoby szczególnie niekorzystne dla stabilności krajowego systemu finansowego. Współzależność pomiędzy tymi procesami zwiększa
prawdopodobieństwo ich jednoczesnej materializacji. Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnich
miesiącach wskazuje na spowolnienie dynamiki
PKB w strefie euro i innych krajach wysoko rozwiniętych, co prowadzi do oceny, że prawdopodobieństwo zrealizowania się tego scenariusza wzrosło.

sje akcji lub konwersję innych pozycji pasywów
(np. zobowiązań podporządkowanych) na kapitał wysokiej jakości. Delewarowanie może przyjąć postać zmiany struktury aktywów w kierunku wzrostu udziału pozycji obciążonych niskimi
wagami ryzyka, co może skłaniać banki do obniżenia swoich ekspozycji wobec podmiotów zależnych działających w innych krajach.
Ze względu na stabilną sytuację gospodarczą
Polski i krajowego systemu bankowego, ewentualne skutki delewarowania powinny być w Polsce mniejsze niż w innych krajach regionu. Również niewielki wpływ dotychczasowych zaburzeń
rynkowych na ceny polskich obligacji rządowych
wskazuje, że wypłacalność Polski jest oceniana
pozytywnie przez inwestorów, co pozwala sądzić,
że ewentualny wzrost awersji do ryzyka mógłby w większym stopniu dotyczyć innych krajów.
Mimo relatywnie dobrej sytuacji Polski, materializacja scenariusza negatywnego byłaby jednak
pewnym wyzwaniem dla stabilności krajowego
systemu finansowego.

Realizacja nakreślonego powyżej scenariusza
mogłaby prowadzić do materializacji ryzyka kredytowego oraz ryzyka finansowania w polskim
sektorze bankowym. Powrót zaburzeń na globalnych rynkach finansowych przyczyniłby się, poprzez swój negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną krajów wysoko rozwiniętych, do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, co
po pewnym czasie doprowadziłoby do pogorszenia jakości kredytów. Spowolnienie wzrostu byłoby spowodowane głównie zmniejszeniem popytu
zewnętrznego, a także wymuszoną procykliczną Konsekwencje materializacji ryzyka kredytowereakcją polityki fiskalnej (w celu utrzymania wia- go dla stabilności krajowego systemu finansowerygodności kredytowej kraju).
go zostały przeanalizowane poprzez testy warunków skrajnych. Ich wyniki wskazują na wystarW warunkach wzrostu globalnej awersji do ryczającą odporność polskiego sektora bankowego.
zyka część banków mogłaby napotkać trudnoDzięki niewielkiej roli ekspozycji kredytowych na
ści z odnowieniem operacji swapowych służąkontrahentów zagranicznych wzrost kosztów rycych do zabezpieczenia się przed ryzykiem wazyka kredytowego w polskim sektorze bankowym
lutowym związanym z portfelem kredytów wawynikałby przede wszystkim ze spowolnienia golutowych, jak również odnowieniem finansowaspodarczego w Polsce.
nia pozyskanego z rynków finansowych. Silny
wzrost awersji do ryzyka wiązałby się również Ocena wpływu ewentualnej materializacji ryzyz nasileniem presji rynkowej na delewarowanie ka finansowania i ryzyka zaburzeń rynkowych na
banków europejskich, przejawiającej się dalszym sytuację sektora bankowego jest trudna do przewzrostem kosztów finansowania rynkowego, jego prowadzenia ex ante. Siła tego wpływu będzie
zmniejszoną dostępnością i krótszą zapadalno- zależeć między innymi od zmian sytuacji finansością. W takich warunkach również koszt i dostęp- wej inwestorów strategicznych banków działająność finansowania zapewnianego przez inwesto- cych w Polsce, jak również od działań podejmorów strategicznych polskim spółkom zależnym wanych przez władze gospodarcze krajów maciemogłyby się pogorszyć. Dodatkową przyczyną rzystych tych instytucji. Dotychczas polski sysdelewarowania banków europejskich może być tem finansowy wykazał dużą odporność na zapresja rynkowa na podwyższenie adekwatności burzenia rynkowe. Wyniki symulacji szokowych
kapitałowej, szczególnie w sytuacji, gdy banki nie obejmujących ryzyko finansowania wskazują, że
byłyby w stanie pozyskać kapitału poprzez emi- ograniczenie zależności banków krajowych od
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finansowania pozyskiwanego od zagranicznych
spółek–matek byłoby korzystne dla stabilności
krajowego systemu finansowego. Część krajowych banków nie ma bowiem obecnie wystarczających buforów płynnościowych, które mogłyby
pokryć ewentualny odpływ środków związany z
restrykcyjnym scenariuszem wycofywania kapitału zagranicznego.
Ryzyko obniżenia zaufania do banków
w wyniku zmian właścicielskich
Część inwestorów strategicznych polskich banków, pomimo wysokiej rentowności działalności
w Polsce, może zdecydować się na sprzedaż polskich spółek zależnych w ramach programów restrukturyzacji swojej działalności. Ponieważ sytuacja finansowa niektórych dominujących akcjonariuszy banków działających w Polsce jest
trudna, decyzja o sprzedaży posiadanych udziałów może być też wymuszona przez regulatora z
kraju macierzystego (w odpowiedzi na duże potrzeby kapitałowe) bądź (w przypadku zaangażowania środków publicznych) przez Komisję Europejską. Dla utrzymania stabilności polskiego
systemu finansowego jest ważne, aby takie procesy przebiegały w sposób uporządkowany, a nowi
właściciele banków zapewnili ich stabilne funkcjonowanie.

przejęcie przez Skarb Państwa instytucji finansowej. W proces zmian własnościowych w polskim
sektorze bankowym mogą również zaangażować
się krajowe podmioty gospodarcze.

1.3.

Rekomendacje

Rolą „Raportu o stabilności systemu finansowego” jest, poza analizą ryzyka, proponowanie rozwiązań mających na celu jego ograniczenie. Jest
to jedno z działań, które Narodowy Bank Polski
podejmuje realizując ustawowe zadanie działania
na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego.
W okresie od publikacji poprzedniej edycji Raportu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowiska dotyczące polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych, dotyczące zysków osiągniętych przez te instytucje w
2011 r. UKNF wskazał na konieczność prowadzenia ostrożnej polityki dywidendowej i niewypłacania dywidendy przez instytucje o relatywnie niskim wyposażeniu w kapitał. Stanowisko
UKNF jest zgodne z rekomendacjami zawartymi
w poprzedniej edycji Raportu.

W wyniku analizy ryzyka przedstawionej w niniejszej publikacji, Narodowy Bank Polski wskaProces ewentualnych zmian właścicielskich wiąże zuje, że następujące działania przyczyniłyby się
się z ryzykiem spadku zaufania do banków, które do dalszego umocnienia stabilności polskiego syssą przedmiotem sprzedaży. Prawdopodobieństwo temu finansowego:
zmian właścicielskich w polskim sektorze bankowym nie zmieniło się istotnie w porównaniu z
1. Banki powinny kontynuować ostrożną popoprzednią edycją Raportu i pozostaje na podlitykę dywidendową. W szczególności banwyższonym poziomie.
ki posiadające znaczne portfele kredytów
mieszkaniowych o wysokim poziomie bieW razie konieczności krajowe władze dysponują
żącego wskaźnika LtV lub znaczne portinstrumentami pozwalającymi ograniczyć skutki
fele walutowych kredytów mieszkaniowych
materializacji tego ryzyka. Instrumenty takie są
zawarte w Ustawie o rekapitalizacji niektórych
powinny utrzymywać wysoki poziom ade1
kwatności kapitałowej, aby dysponować
instytucji finansowych , która umożliwia Skarbuforem na pokrycie ewentualnego wzrobowi Państwa udzielenie gwarancji zwiększestu kosztów ryzyka kredytowego. Ustalając
nia funduszy własnych instytucji finansowej lub
1

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 226,
z późń. zm.
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politykę kapitałową na najblizsze lata banki powinny wziąć pod uwagę możliwe skutki spowolnienia gospodarczego dla ich zyskowności. Wysokie wyposażenie w kapitał
może ponadto ułatwić bankom samodzielne pozyskanie finansowania w razie zmniejszonej dostępności finansowania ze spółek–
matek.
2. Banki, których pozycja płynnościowa jest
wrażliwa na intensyfikację zaburzeń rynkowych lub na dostępność finansowania pozyskiwanego w ramach grupy kapitałowej,
powinny kontynuować wzmacnianie pozycji płynnościowej. Działania te mogą mieć
charakter przebudowy struktury finansowania, w razie potrzeby wspartej przez korekty planów wzrostu aktywów. Banki powinny dysponować odpowiednią płynnością, a w przypadku banków o znacznym
udziale instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych w bilansie
– również dodatkowym buforem pozwalającym na pokrycie potrzeb płynnościowych związanych z transakcjami zabezpieczającymi pozycję walutową, nawet w warunkach znacznie podwyższonej zmienności kursu złotego.
3. W celu dywersyfikacji źródeł finansowania,
banki w zdecydowanie większym stopniu
niż obecnie powinny pozyskiwać finansowanie przez emisję długoterminowych instrumentów finansowych na rynku. Banki
powinny wykorzystywać takie instrumenty przede wszystkim do pozyskiwania finansowania od podmiotów niebankowych,
a nie innych banków. Takie działania powinny podjąć szczególnie banki, w których
portfel kredytowy jest wyższy niż finansowanie pozyskane z depozytów klientów
i emisji długoterminowych papierów dłużnych. W pierwszej kolejności takie finansowanie banki powinny pozyskiwać na rozwój nowej akcji kredytowej. W dłuższym
terminie, banki powinny dążyć do sytuacji, w której portfel kredytowy jest finan-
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sowany stabilnymi depozytami pozyskanymi od sektora realnego i emisją długoterminowych instrumentów dłużnych.
4. Walutowe kredyty mieszkaniowe powinny
być produktem niszowym, oferowanym wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu. Ograniczeniu tempa przyrostu walutowych kredytów mieszkaniowych będzie sprzyjać wprowadzenie rekomendacji Europejskiej Rady
Ryzyka Systemowego (ESRB) z 21 września 2011 r.
5. Banki powinny monitorować portfele kredytów na nieruchomości mieszkaniowe pod
kątem bieżącego LtV i ograniczać ryzyko
związane z częścią portfela charakteryzującą się wysokim poziomem tego wskaźnika. Banki powinny w pierwszej kolejności
stosować rozwiązania, które nie zwiększają
prawdopodobieństwa utraty zdolności do
obsługi kredytu przez kredytobiorcę, takie
jak tworzenie dodatkowych rezerw lub odpisów. Można również rozważyć nałożenie
w przyszłości na banki o znacznych portfelach kredytów o wysokim LtV dodatkowych wymogów kapitałowych w ramach filara drugiego. Pożądane byłoby wprowadzenie zmian w regulacjach w zakresie rachunkowości banków, które umożliwiłyby
tworzenie odpisów z tytułu utraty wartości
odzwierciedlających ryzyko nieodzyskania
całości należności w przypadku pogorszenia zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu w przyszłości. Ze względu na trwające
prace nad modyfikacją MSSF, konieczność
takich zmian powinna zostać oceniona, gdy
znane będą ostateczne propozycje nowych
standardów międzynarodowych.
6. Proces wzmacniania wyposażenia powszechnych towarzystw emerytalnych w
kapitał powinien być kontynuowany. Minimalny wymagany kapitał własny towarzystwa emerytalnego powinien być uzależniony od skali działalności OFE.
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Poza wymienionymi wyżej działaniami dotyczącymi sektora finansowego, dla redukcji ryzyka makroekonomicznego dla gospodarki polskiej koniecznym działaniem jest kontynuacja
konsekwentnej redukcji nierównowagi finansów
publicznych, prowadzona w sposób wiarygodny
dla uczestników rynków i wykorzystująca rozwiązania o trwałym charakterze. Wiarygodna i
trwała konsolidacja finansów publicznych pozwoli umocnić wiarygodność kredytową Polski, co
będzie sprzyjać zarówno zrównoważonemu długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu, jak i
powiązanej z nim stabilności krajowego systemu
finansowego. Badania ekonomiczne wskazują, że
konsolidacja finansów publicznych koncentrująca
się na ograniczeniu wydatków korzystniej wpływa na tempo wzrostu gospodarki niż ograniczanie deficytu finansów publicznych poprzez wzrost
obciążeń podatkowych.
***

W dłuższej perspektywie warunkiem koniecznym
dla powrotu gospodarek krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów rozwiniętych o wysokim zadłużeniu na ścieżkę stabilnego wzrostu
gospodarczego jest realizacja wiarygodnych programów konsolidacji fiskalnej i reform strukturalnych zwiększających potencjalne tempo wzrostu
gospodarczego. Ich wprowadzenie będzie trudnym wyzwaniem ze względu na obawy o negatywny krótkoterminowy wpływ tych zmian na
tempo wzrostu gospodarczego, które w krajach
wysoko rozwiniętych jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Konsekwentna realizacja tych

działań pozwoli jednak wzmocnić stabilność makroekonomiczną i stabilność globalnego systemu finansowego. Obecny kryzys powinien również skłonić władze gospodarcze do poświęcania szczególnej uwagi długoterminowej stabilności zadłużenia sektora publicznego i prywatnego,
tak aby nie przekraczało ono poziomów, powyżej których wywiera negatywny wpływ na wzrost
gospodarczy. Doświadczenia z okresu narastania nierównowag makroekonomicznych sprzed
obecnego kryzysu powinny zostać wykorzystane do rozbudowy krajowych, paneuropejskich i
globalnych rozwiązań instytucjonalnych, zarówno w sferze polityki fiskalnej, jak i makroostrożnościowej, które zmniejszą prawdopodobieństwo
wystąpienia boomów i kryzysów w przyszłości.
W kontekście kryzysu w strefie euro należy pozytywnie oceniać podjęcie działań zmierzających
do ustabilizowania sytuacji kapitałowej i płynnościowej banków oraz dążenie do redukcji zadłużenia sektora publicznego, zwłaszcza w krajach,
które borykają się z problemem utraty zaufania
rynków finansowych. Skuteczne działania wpłynęłyby korzystnie także na perspektywy stabilności polskiego systemu finansowego. W dyskusji
publicznej pojawiają się również koncepcje przebudowy struktury instytucjonalnej UE, między
innymi w obszarze nadzoru nad instytucjami finansowymi, gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych. Wszelkie ewentualne zmiany
regulacyjne w UE muszą zachować proporcjonalność pomiędzy kompetencjami powierzanymi
poszczególnym instytucjom, a ich odpowiedzialnością za stabilność systemu finansowego, w tym
potencjalnymi obciążeniami fiskalnymi.
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Rozdział 2.

Najważniejsze uwarunkowania
działania instytucji finansowych
Tempo światowego wzrostu gospodarczego ustabilizowało się na niskim poziomie przy
jednocześnie utrzymującym się regionalnym zróżnicowaniu aktywności gospodarczej.
W I kwartale 2012 r. doszło do obniżenia tempa wzrostu PKB w Polsce, choć nadal było
ono jednym z najwyższych w krajach UE. Lipcowa projekcja makroekonomiczna NBP
wskazuje, że w latach 2012–2014 tempo wzrostu gospodarczego będzie niższe niż w 2011 r.
Podejmowane od listopada 2011 r. działania rządów, EBC, organów UE i MFW nie
były na tyle skuteczne, aby przezwyciężyć problemy państw o nadmiernym zadłużeniu i
przynieść trwałą poprawę nastrojów wśród inwestorów. W związku z tym w analizowanym
okresie na europejskich rynkach finansowych utrzymywała się duża zmienność cen
instrumentów finansowych i wysoka awersja do ryzyka.
Mimo tych niekorzystnych tendencji w strefie euro krajowy rynek pieniężny funkcjonował
stabilnie. Dobre fundamenty gospodarcze Polski oraz atrakcyjne oprocentowanie obligacji
skarbowych w relacji do ryzyka kredytowego sprzyjały dalszemu wzrostowi zaangażowania
nierezydentów na krajowym rynku tych instrumentów oraz oddziaływały w kierunku
obniżania się ich rentowności. Wysoki popyt na złotego ze strony inwestorów zagranicznych oraz bardziej efektywne funkcjonowanie poszczególnych segmentów krajowego rynku
pieniężnego przyczyniały się do stopniowego spadku kosztów pozyskiwania walut obcych w
transakcjach fx swap i CIRS basis. Wyraźna deprecjacja złotego oraz wzrost zmienności
jego kursu w maju 2012 r. były spowodowane głównie czynnikami zewnętrznymi: destabilizacją sytuacji politycznej w Grecji oraz problemami finansów publicznych i sektora
bankowego w Hiszpanii.
Główne źródła ryzyka, które mogą oddziaływać za pośrednictwem gospodarki realnej i
rynków finansowych na stabilność systemu finansowego w Polsce, są związane z sytuacją
makroekonomiczną, finansową i polityczną w strefie euro.
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W większości dużych miast ceny ofertowe nieruchomości mieszkalnych nieznacznie obniżyły się. Do spadku cen mieszkań przyczyniła się głównie wysoka podaż na rynku pierwotnym oraz niższy wzrost popytu na mieszkania. W 2012 r. można oczekiwać kontynuacji
spadkowej tendencji cen mieszkań.

Wykres 2.1. Zmiany wybranych wskaźników makroekonomicznych i finansowych w ostatnich trzech latach

Bezrobocie wg BAEL (w %)
Spread 5Y PL - 5Y DE
(średnia kwartalna)

Siła nabywcza na rynku
mieszkaniowym (średnia dla 7
największych miast)

Saldo na rachunku bieżącym oraz
kapitałowym/PKB

Dług publiczny/PKB
I kwartał 2012

Spread WIBOR 3M / OIS 3M
(średnia kwartalna)

Tempo wzrostu PKB (w % r/r)

IV kwartał 2011
IV kwartał 2010

Uwagi: wykres przedstawia zmiany wskaźników opisujących główne obszary otoczenia instytucji finansowych. Wybrano zmienne dotyczące sytuacji makroekonomicznej, rynków finansowych oraz rynku nieruchomości. Im bliżej środka
wykresu znajduje się obserwacja, tym mniej korzystna – z punktu widzenia stabilności systemu finansowego – jest
sytuacja w obszarze opisanym danym wskaźnikiem. Dane przedstawiono w postaci wystandaryzowanej względem
wartości najniższej i najwyższej w okresie od IV kwartału 2000 r. do I kwartału 2012 r.
Siła nabywcza na rynku nieruchomości – wielkość mieszkania, które byłaby w stanie kupić osoba uzyskująca przeciętne dochody w danym województwie i finansująca zakup mieszkania kredytem. Na wykresie przedstawiono przeciętną
siłę nabywczą na rynkach uwzględnionych na wykresie 2.15. Położenie linii bliżej środka wykresu oznacza, że konsument może kupić mniej metrów mieszkania. Niski poziom tego wskaźnika sugeruje oderwanie się cen na rynku
nieruchomości od fundamentów gospodarczych (w symulacji przybliżonych przez przeciętne pensje i oprocentowanie
kredytów), co generuje ryzyko dla stabilności systemu finansowego.
Dla danych o relacji długu publicznego do PKB jako sytuację najbardziej niekorzystną zaprezentowano wartość 60%
(kryterium z Maastricht i limit konstytucyjny).
Spread 5Y PL - 5Y DE – różnica między rentownością 5-letnich obligacji polskich i niemieckich.
Źródło: GUS i NBP.
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nim procesu dostosowań w bilansach sektora finansowego oraz niefinansowego. Tempo wzrostu gospodarczego w największych gospodarkach
wschodzących, choć nieznacznie spadło, pozostaOd czasu publikacji poprzedniego Raportu temje wyższe niż w krajach rozwiniętych.
po globalnego wzrostu gospodarczego ustabilizowało się na niskim poziomie. Utrzymuje się wy- Banki centralne w państwach rozwiniętych konraźne regionalne zróżnicowanie aktywności go- tynuowały ekspansywną politykę pieniężną, pospodarczej. Umiarkowanemu wzrostowi aktyw- zostawiając stopy procentowe na historyczne niności w USA towarzyszy stagnacja w niektó- skich poziomach. Bank Anglii oraz Bank Japonii
rych państwach strefy euro, będąca rezultatem podtrzymały programy dodatkowego skupu akwysokiego poziomu zadłużenia i powiązanego z tywów, zaś Europejski Bank Centralny przepro-

16

Narodowy Bank Polski

Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

wadził trzyletnie operacje zasilające w płynność bankowego od gospodarstw domowych, która została szerzej omówiona w rozdziale 3.3.2.
europejskie instytucje kredytowe (LTRO).
Czynnikiem ryzyka dla globalnego ożywienia gospodarczego może stać się silniejsza niż oczekiwana recesja w strefie euro, związana z wdrożonymi planami oszczędnościowymi oraz możliwe wyraźne spowolnienie gospodarcze w wiodących krajach wschodzących, zwłaszcza w Chinach. Również ekspansywna polityka pieniężna
w krajach rozwiniętych może doprowadzić do
nieuzasadnionego, nadmiernego wzrostu cen aktywów i w rezultacie zagrozić wzrostowi gospodarczemu w przyszłości.
Obserwowane w ostatnich miesiącach zahamowanie wzrostów cen surowców, w tym spowolnienie dynamiki cen energii przyczyniło się do obniżenia inflacji na świecie. W USA presja inflacyjna
obniżyła się, choć równocześnie inflacja bazowa
utrzymała się na poziomie wyższym od średniej
z ostatniego dziesięciolecia. Z kolei w strefie euro
inflacja obniżyła się nieznacznie, ale inflacja bazowa pozostała na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej.

W I kwartale 2012 r. obniżyła się roczna dynamika nakładów brutto na środki trwałe do
6,7% r/r (wobec 9,7% w IV kwartale 2011 r.).
Na ten spadek złożyło się głównie obniżenie tempa inwestycji publicznych i inwestycji mieszkaniowych. Dla perspektyw wzrostu gospodarczego
korzystna jest odnotowana kontynuacja wzrostu
inwestycji w sektorze dużych i średnich przedsiębiorstw. Odnotowany w I kwartale 2012 r. wzrost
odsetka firm planujących nowe inwestycje2 może wiązać się ze wzrostem stopnia wykorzystania
mocy produkcyjnych.

Mimo niewielkiego pogorszenia wskaźników rentowności i płynności polskiego sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2012 r., sytuacja finansowa
tego sektora pozostała dobra. Rentowność obrotu netto sektora przedsiębiorstw kształtowała się nadal na stosunkowo wysokim poziomie
(4,1% w I kwartale 2012 r.). Płynność przedsiębiorstw lekko się pogorszyła, o czym świadczą nieco niższe średnie wskaźniki płynności I
i II stopnia. Sytuacja przedsiębiorstw pozostaW 2011 r. w ujęciu realnym wzrost PKB w Pol- je zróżnicowana, na co wskazuje wzrost udziału
sce wyniósł 4,3%. W I kwartale 2012 r. tempo przedsiębiorstw z ujemnym saldem przepływów
wzrostu gospodarczego obniżyło się do 3,5% r/r pieniężnych (zob. rozdz. 3.3.1).
wobec 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Na spadek rocznej dynamiki PKB wpływ miało spo- Deficyt sektora instytucji rządowych i samorząwolnienie popytu krajowego oraz obniżenie wkła- dowych (według standardu ESA 95) zmniejszył
du eksportu netto. Umiarkowany wzrost popy- się z 7,8% PKB w 2010 r. do 5,1% PKB w 2011 r.
tu konsumpcyjnego związany był z nadal niskim W ramach „Programu konwergencji. Aktualizatempem wzrostu dochodów do dyspozycji gospo- cja 2012”, deficyt ten ma zostać ograniczony do
2,9% PKB w 2012 r.
darstw domowych.
Relacja zadłużenia sektora rządowego i samorząWraz z rosnącą liczbą osób aktywnych zawododowego do PKB w Polsce znajduje się na niżwo odnotowano dalszy wzrost stopy bezrobocia,
szym poziomie niż w większości krajów Unii Euco wiąże się z aktywizacją osób do tej pory nieropejskiej. Dług publiczny, liczony według metoobecnych na rynku pracy. Stopa bezrobocia BAdologii krajowej, wzrósł z poziomu 52,8% PKB
EL w I kwartale 2012 r. wzrosła w ujęciu roczw 2010 r. do 53,5% PKB w 2011 r., zaś według
nym o 0,5 pkt proc. i wyniosła 9,9%. W anastandardu ESA 95 wzrósł z poziomu 54,8% PKB
lizowanym okresie utrzymywał się umiarkowany
w 2010 r. do 56,3% PKB w 2011 r.
wzrost wynagrodzeń. Procesy te nie miały negatywnego wpływu na jakość należności sektora W I kwartale 2012 r. deficyt na rachunku ob2

Źródło: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I
kwartale 2012 r. oraz prognoz koniunktury na II kwartał 2012 r.”, NBP, 2012 r.
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rotów bieżących pogłębił się nieznacznie wobec
I kwartału 2011 r., na co złożył się wzrost deficytu towarowego oraz pogorszenie salda dochodów.
W 2011 r. deficyt na rachunku obrotów bieżących
wyniósł 4,3% PKB i był mniejszy niż w 2010 r. o
0,4 pkt proc. Znaczny wpływ na poprawę salda
rachunku bieżącego miało zwiększenie się dodatniego salda usług. Łączny deficyt na rachunku
bieżącym i kapitałowym w 2011 r. wyniósł 2,1%
PKB i nastąpiła jego poprawa w stosunku do
2010 r. o 0,7 pkt proc.

realnego wzrostu PKB w Polsce wyniesie 2,9% w
2012 r., 2,1% w 2013 r. i 3,1% w 2014 r. Prognoza Komisji Europejskiej z maja 2012 r. wskazuje
na wzrost PKB w Polsce o 2,7% w 2012 r. i 2,6%
w 2013 r.

Sytuacja gospodarcza w Polsce będzie w znaczonym stopniu uzależniona od rozwoju sytuacji
ekonomicznej na świecie oraz dynamiki wydarzeń związanych z kryzysem zadłużeniowym w
peryferyjnych krajach strefy euro. Dalszy przebieg tych procesów jest w obecnych warunkach
Deficyt na rachunku bieżącym i kapitałowym szczególnie trudny do prognozowania.
Polski jest w dużej mierze związany z efektem
doganiania, w tym z importem dóbr kapitałowych. Deficyt ten jest w znacznym stopniu fi- 2.2. Sytuacja na rynkach finannansowany stabilnymi źródłami tj. bezpośrednisowych
mi inwestycjami zagranicznymi i napływem funduszy z UE. Nie stanowi on więc istotnego zagrożenia dla równowagi makroekonomicznej i, w 2.2.1. Rynki światowe
konsekwencji, stabilności systemu finansowego.
W 2011 r. doszło ponadto do korzystnej zmiany Od publikacji poprzedniej edycji Raportu sytuw strukturze finansowania deficytu, tj. do wzro- acja na rynkach finansowych w Polsce pozostastu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicz- wała przede wszystkim pod wpływem wydarzeń
nych z 6,7 mld EUR w 2010 r. do 10,3 mld EUR politycznych i gospodarczych w krajach strefy euro. Obserwowane ożywienie gospodarcze w
w 2011 r.
Stanach Zjednoczonych kontrastowało z istotKomisja Europejska w pierwszym, rocznym nym spowolnieniem w strefie euro. Zróżnicowasprawozdaniu dotyczącym nierównowag makro- nie sytuacji ekonomicznej widoczne było również
ekonomicznych3 przeanalizowała zestaw wskaź- wewnątrz samej strefy – niektóre kraje odnotoników makroekonomicznych dla wszystkich kra- wały wzrost PKB (np. Niemcy, Francja), podjów UE. Na podstawie tej analizy może zostać czas gdy w innych występował spadek aktywnowdrożona procedura MIP (Macroeconomic Im- ści gospodarczej (np. Grecja, Portugalia, Hiszbalance Procedure) wobec krajów członkowskich. pania, Włochy). Na rynkach finansowych utrzyPolska nie znalazła się wśród krajów, którym mywała się duża zmienność i wysoka awersja do
Komisja zaleciła działania dostosowawcze. Zda- ryzyka. Uczestnicy tych rynków obawiali się, że
niem Komisji poziom dwóch wskaźników, który problemy finansów publicznych niektórych kraw przypadku Polski odbiega od przyjętych war- jów rozprzestrzenią się na całą strefę euro ze
tości progowych (tj. relatywnie wysoki deficyt na względu na możliwą konieczność dokapitalizorachunku bieżącym oraz ujemna międzynarodo- wania banków posiadających duże ekspozycje w
wa pozycja inwestycyjna), wynika z efektu doga- papierach skarbowych lub sektorach bankowych
niania. Oznacza to, że również zdaniem Komisji wspomnianych krajów. Znajdowało to odzwierEuropejskiej w Polsce nie występują istotne nie- ciedlenie m.in. w kwotowaniach transakcji CDS
równowagi makroekonomiczne.
na obligacje skarbowe (zob. wykres 2.2), renZgodnie ze ścieżką centralną projekcji przedsta- townościach tych obligacji oraz silnej deprecjacji
wionej w lipcowym „Raporcie o inflacji” tempo euro względem dolara i jena. W analizowanym
3

„Alert Mechanism Report”, Komisja Europejska, 2012 r.
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w rozwiązywaniu problemów finansowych strefy
Wykres 2.2. Kwotowania CDS na obligacje skar- euro. W styczniu i lutym obniżono oceny ratinbowe wybranych krajów strefy euro oraz pięcioletnie gowe niektórych krajów strefy euro (tabela 2.1),
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Uwaga: brak kwotowań CDS na obligacje skarbowe Grecji
począwszy od 9 marca 2012 r. jest związany z wystąpieniem zdarzenia kredytowego, uruchamiającego wypłaty z
tytułu tych transakcji.
Źródło: Thomson Reuters.

Poważne problemy finansów publicznych w niektórych krajach strefy euro wykazały, że dotychczasowe mechanizmy, które miały zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu, nie były w opinii
uczestników rynku skuteczne. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia w przyszłości podobnego
kryzysu zadłużenia podczas szczytu UE 9 grudnia 2011 r. podjęto decyzję o utworzeniu paktu fiskalnego, precyzującego zasady umacniania
dyscypliny finansowej4 . Zgodnie z nim poszczególne państwa będą musiały utrzymywać saldo
finansów publicznych zbliżone do zrównoważonego (w przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania uruchomiony zostanie automatyczny
mechanizm korekcyjny) i dług publiczny poniżej
60% PKB. Wejście w życie postanowień paktu
fiskalnego wymaga ratyfikacji przez poszczegól-

Wyraźny wpływ na poprawę nastrojów na rynkach finansowych miały działania podejmowane przez EBC. Dnia 21 grudnia 2011 r. EBC
przeprowadził długoterminową operację refinansującą (LTRO), zapewniającą bankom trzyletnie, zabezpieczone i niskooprocentowane (1%)
źródło finansowania na łączną kwotę 489 mld
euro. Zgodnie z zapowiedzią 29 lutego 2012 r.
EBC powtórzył trzyletnią LTRO na podobną
skalę – 530 mld euro. Skutkiem obu operacji było zmniejszenie się napięć na rynku pieniężnym
strefy euro oraz spadek awersji do ryzyka i poprawa nastrojów inwestorów. Zostało to odzwierciedlone w zmniejszeniu się spreadu EURIBOR
3M/OIS 3M z około 90 do około 30 pkt bazowych
w okresie 21 grudnia 2011 r. – 31 marca 2012 r.
(zob. wykres 2.3). Poprawiła się także sytuacja
płynnościowa banków, w tym tych, które finansowały się na rynku dłużnych papierów wartościowych i w najbliższym czasie muszą dokonać wykupu własnych obligacji. W marcu 2012 r. EBC
wstrzymał program skupu skarbowych papierów
dłużnych, mający na celu przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi rentowności obligacji niektórych krajów strefy euro (Securities Markets
Programme)5 . Skłonność banków zagranicnzych
do nabywania obligacji skarbowych krajów peryferyjnych strefy euro nie wzrosła jednak trwale
po przeprowadzonych trzyletnich LTRO i tym
samym nie doszło do trwałego spadku rentowności tych obligacji. Znaczną część środków pozyskanych w ramach tych operacji banki lokowały
w formie depozytu w EBC.

4

Do podpisania paktu fiskalnego przez 25 państw UE (na liście sygnatariuszy nie znalazły się Czechy i Wielka
Brytania) doszło 2 marca 2012 r.
5
Od początku sierpnia 2011 r. EBC nabył w ramach tego programu papiery o łącznej wartości 147 mld euro.
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Tabela 2.1. Oceny ratingowe wybranych krajów UE wraz z datami ich zmian w okresie 10 listopada 2011 r.
– 31 maja 2012 r.
Moody’s
S&P
Fitch
Grecja
C
CCC
CCC
2 marca 2012 (Ca)
2 maja 2012 (SD)
17 maja 2012 (B-)
27 lutego 2012 (CC)
13 marca 2012 (C)
22 lutego 2012 (CCC)
Irlandia
Ba1
BBB+
BBB+
Hiszpania
A3
BBB+
A
13 lutego 2012 (A1)
26 kwietnia 2012 (A)
27 stycznia 2012 (AA-)
13 stycznia 2012 (AA-)
Portugalia
Ba3
BB
WD
13 lutego 2012 (Ba2)
13 lutego 2012 (BBB-)
11 maja 2012 (BB+)
24 listopada 2011 (BBB-)
Włochy
A3
BBB+
A13 lutego 2012 (A2)
13 lutego 2012 (A)
27 stycznia (A+)
Polska
A2
AACzechy
A1
AAA+
Węgry
Ba1
BB+
BB+
24 listopada 2011 (Baa3) 21 grudnia 2011 (BBB-)
6 stycznia (BBB-)
Uwaga: oceny ratingowe dla zobowiązań długoterminowych w walucie obcej; kursywą zaznaczono daty zmian w
okresie od 10 listopada 2011 r. do 31 maja 2012 r., w nawiasach podano poprzednią ocenę.
Źródło: Bloomberg.

Wykres 2.3. Spread między stawkami rynku pieniężnego a kwotowaniami transakcji OIS
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Źródło: NBP, Thomson Reuters.

Podczas szczytu UE 21 lutego 2012 r. ministrowie finansów krajów strefy euro zatwierdzili uruchomienie drugiego pakietu pomocowego
dla Grecji, który przewidywał umorzenie przez
wierzycieli prywatnych greckich obligacji skarbo-

20

wych w wysokości 107 mld euro i pomoc w wysokości 130 mld euro do końca 2014 r. Dnia 8
marca 2012 r. nastąpiła zapowiadana redukcja
greckiego zadłużenia wobec inwestorów prywatnych. Wierzyciele będący w posiadaniu łącznie
85,8% obligacji (o wartości nominalnej 152 mld
euro) wyemitowanych na podstawie prawa greckiego zaakceptowali ich wymianę na obligacje o
niższej wartości nominalnej i niższym oprocentowaniu oraz dłuższym terminie zapadalności,
otrzymując również w ramach wymiany dwuletnie obligacje EFSF. Szacuje się, że uwzględniając wartość bieżącą nowych obligacji ponieśli oni
łącznie stratę równą około 75% pierwotnie zainwestowanych środków. Pozostali obligatariusze,
którzy nie przystąpili dobrowolnie do programu
wymiany, zostali do tego zmuszeni na mocy prawa greckiego.
Stało się to podstawą decyzji ISDA o stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia kredytowego i uruchomieniu wypłat z tytułu transakcji CDS na greckie obligacje skarbowe. Zdarzenie to było oczekiwane przez uczestników rynku i uwzględnione
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w wycenie transakcji CDS, a samo ich rozliczenie przebiegło bez problemów, w związku z czym
restrukturyzacja greckiego zadłużenia wywarła
umiarkowany wpływ na sytuację na rynkach finansowych.
Istotny wzrost awersji do ryzyka na europejskim rynku finansowym, obserwowany od marca 2012 r., spowodowało pogorszenie się sytuacji
fiskalnej Hiszpanii, w przypadku której recesja
istotnie utrudniała redukcję deficytu budżetowego6 . Ponadto coraz większe problemy hiszpańskich banków, wynikające z dużej ekspozycji kredytowej na rynek nieruchomości i sektor budowlany, zwiększyły obawy inwestorów o potrzebę
ich dokapitalizowania. Niepewność uczestników
rynku została odzwierciedlona w rosnących kosztach finansowania Hiszpanii na rynku papierów
dłużnych (od początku marca 2012 r. do końca
maja 2012 r. rentowność pięcioletnich obligacji
Hiszpanii wzrosła z około 3,5% do ponad 6%).
W odpowiedzi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużeniowego na inne kraje strefy euro w połowie kwietnia 2012 r. zadecydowano o podwyższeniu środków finansowych
MFW o ponad 430 mld dolarów, co zwiększy prawie dwukrotnie jego zdolności pożyczkowe.
Negatywne nastroje na rynkach finansowych nasiliła destabilizacja sytuacji politycznej w Grecji. Po przeprowadzonych 8 maja 2012 r. wyborach parlamentarnych nie powiodło się utworzenie rządu koalicyjnego, co spowodowało konieczność rozpisania nowych wyborów. Zostały
one zaplanowane na 17 czerwca 2012 r. Istotny
wzrost popularności partii postulującej renegocjację warunków udzielenia pomocy finansowej
ze strony UE i MFW spowodował wzrost obaw
uczestników rynku o wstrzymanie kolejnej transzy tej pomocy, niewypłacalność tego kraju, a
także niekontrolowane opuszczenie przez niego
strefy euro. W połowie maja 2012 r. EBC wstrzymał operacje refinansujące dla części greckich

banków i jednocześnie wskazał na konieczność
ich rekapitalizacji jako warunek wznowienia tych
operacji7 . W efekcie do czasu zwiększenia ich kapitałów, co nastąpiło 28 maja 2012 r., banki te
zmuszone były korzystać ze wsparcia Banku Grecji w ramach ELA.
Wspomniana niestabilna sytuacja polityczna w
Grecji oraz problemy finansów publicznych i sektora bankowego w Hiszpanii, w tym konieczność
dokapitalizowania jednego z największych banków, przyczyniły się w maju 2012 r. do spadków
cen akcji na giełdach (w szczególności cen akcji banków), deprecjacji euro oraz wzrostu rentowności obligacji skarbowych niektórych krajów
strefy euro.

2.2.2.

Rynek pieniężny

Krajowy rynek pieniężny od publikacji ostatniej
edycji Raportu funkcjonował stabilnie. W okresie listopad 2011 r. – kwiecień 2012 r. średnie
dzienne obroty netto na krajowym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych wyniosły
5,5 mld zł i były o około 8% niższe niż w okresie
czerwiec – październik 2011 r. (wykres 2.4). Było
to związane przede wszystkim ze spadkiem średniej dziennej wartości transakcji O/N stanowiących podstawę do wyznaczania stawki POLONIA z 3,0 mld zł do 2,5 mld zł. Banki nadal preferowały wykorzystywanie w zarządzaniu płynnością operacji o najkrótszych terminach zapadalności. W strukturze terminowej obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych
dominowały transakcje O/N, których udział w
obrotach w analizowanym okresie wyniósł 90%.
Transakcje o terminach zapadalności powyżej tygodnia przeprowadzano sporadycznie. Było to
związane przede wszystkim z utrzymywaniem niskich limitów kredytowych, nakładanych na siebie przez banki krajowe. Limity te są często
uzgadniane na poziomie grup kapitałowych i nie

6

Dnia 2 marca 2012 r. premier Hiszpanii Mariano Rajoy ogłosił podwyższenie planowanego na 2012 r. deficytu
budżetowego z 4,4% do 5,8% PKB.
7
Wcześniejsze istotne ograniczenie operacji refinansujących EBC dla greckich banków nastąpiło 28 lutego 2012 r.,
gdy EBC przestał akceptować greckie obligacje skarbowe jako zabezpieczenie operacji refinansujących.
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zawsze są adekwatne do sytuacji finansowej i wy- mniejszym stopniu odchylała się od stopy refeposażenia kapitałowego banków krajowych funk- rencyjnej NBP (zob. wykres 2.5). Obserwowany
cjonujących jako odrębne osoby prawne.
od lutego do maja 2012 r. spadek spreadu między stawką referencyjną WIBOR 3M a kwotowaWykres 2.4. Dzienne obroty na rynku niezabezpie- niami transakcji OIS 3M o ponad 20 pkt bazoczonych lokat międzybankowych w Polsce
wych był związany m.in. ze wspomnianym pro12
wadzeniem przez NBP operacji dostrajających i
spadkiem postrzeganego ryzyka kredytowego na
10
rynku pieniężnym strefy euro (zob. wykres 2.3).
8
Ponadto bank centralny podjął działania w celu
dokładniejszego monitorowania aktywności ban6
ków na rynku niezabezpieczonych lokat między4
bankowych i rzeczywistego oprocentowania tych
lokat. Począwszy od kwietnia 2012 r. NBP gro2
madzi za pośrednictwem systemu płatności wy0
sokokwotowych SORBNET szczegółowe dane o
transakcjach realizowanych na tym rynku.
Całość rynku - na podstawie danych z systemu SORBNET
Dane stanowiące podstawę do wyliczenia stawki POLONIA
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W okresie od listopada 2011 r. do maja 2012 r.
oprocentowanie niezabezpieczonych lokat międzybankowych o terminie zapadalności do tygodnia włącznie kształtowało się głównie pod
wpływem bieżących warunków płynnościowych
w systemie bankowym oraz działań NBP. Wcześniejsze wypełnianie przez banki obowiązku
utrzymywania rezerwy obowiązkowej (frontloading) prowadziło pod koniec okresu jej utrzymywania do lokowania nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach w transakcjach O/N,
co było jedną z przyczyn zbliżania się stawki
POLONIA do stopy depozytowej NBP. Stosowanie przez NBP dostrajających operacji otwartego rynku, w tym regularne przeprowadzanie od
czerwca 2011 r. operacji w ostatnim dniu okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w formie emisji 1-, 2- i 3-dniowych bonów pieniężnych,
wpływało na ograniczanie skali wykorzystywania
przez banki depozytu na koniec dnia. Uczestnicy
rynku oczekiwali, że bank centralny będzie w stanie bilansować warunki płynnościowe w sektorze
bankowym przy wykorzystaniu operacji otwartego rynku, o rentowności równej stopie referencyjnej NBP. W efekcie stawka POLONIA w

Wykres 2.5. Rynkowe stopy procentowe na tle stóp
NBP

5-2010

Źródło: NBP.

WIBOR 3M
Stopa depozytowa NBP

Źródło: NBP, Thomson Reuters.

Od listopada 2011 r. do marca 2012 r. uczestnicy
rynku oczekiwali utrzymania stóp procentowych
NBP na niezmienionym poziomie w krótkim oraz
ich spadku w średnim i długim okresie. Nastawienie to uległo istotnej zmianie po posiedzeniu
RPP w dniach 3–4 kwietnia, po którym RPP jednoznacznie wskazała, że w najbliższym okresie
rozważy zaostrzenie polityki pieniężnej w związku z ryzykiem utrzymania się inflacji powyżej
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Wykres 2.7. Marże na rynku transakcji CIRS basis
i implikowane oprocentowanie złotego w transakcjach
fx swap

FRA 1x4

FRA 3x6

FRA 9x12

WIBOR 3M

90

3%

60

2%

30

1%

CIRS basis (EURIBOR/WIBOR) (lewa oś)
Wibor 3M implikowany - EUR (prawa oś)
Wibor 3M (prawa oś)

FRA 6x9

Źródło: Thomson Reuters.

Po obserwowanym w październiku i listopadzie
2011 r. wzroście kosztów pozyskania złotego
na rynku swapów walutowych, w analizowanym
okresie implikowane oprocentowanie złotego w
transakcjach fx swap pozostawało zbliżone do
stawek referencyjnych WIBOR. Świadczy to o
bardziej efektywnym funkcjonowaniu poszczególnych segmentów krajowego rynku pieniężnego. Od listopada do połowy grudnia 2011 r. na
rynku transakcji CIRS obserwowano podwyższony koszt zabezpieczania się przez banki krajowe przed ryzykiem walutowym. Ze względu na
wysoką awersję do ryzyka marża, którą banki krajowe musiały dopłacać ponad stawkę WIBOR w zamian za stawkę EURIBOR w transak-
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Wykres 2.6. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR

cjach CIRS basis, wynosiła w tym okresie średnio ponad 100 pkt bazowych (zob. wykres 2.7).
Stopniowy i wyraźny spadek marż w transakcjach CIRS basis do 60 pkt bazowych na koniec
kwietnia 2012 r. był związany m.in. ze zwiększeniem dostępności euro w wyniku przeprowadzenia przez EBC trzyletnich LTRO. Do wzrostu
kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w maju 2012 r. przyczynił się kryzys
polityczny w Grecji.

5-2010

celu inflacyjnego w średnim okresie8 . Znalazło to
odzwierciedlenie we wzroście kwotowań transakcji FRA, które począwszy od kwietnia 2012 r.
wskazywały na oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych w średnim okresie (zob. wykres 2.6).
Na posiedzeniu w dniach 8–9 maja 2012 r. RPP
podwyższyła stopę referencyjną o 25 pkt bazowych do 4,75%. Kwotowania krótkoterminowych
transakcji FRA sugerują, że nie wszyscy uczestnicy rynku spodziewali się tak szybkiej realizacji
zapowiedzi przez RPP.

Uwaga: w przypadku transakcji CIRS basis marżę zdefiniowano jako wysokość premii płaconej ponad stawkę WIBOR w zamian za stawkę EURIBOR; implikowany WIBOR obliczono na podstawie kwotowań trzymiesięcznych
transakcji fx swap EUR/PLN, przyjmując jako oprocentowanie lokat w euro stawkę EURIBID 3M.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Thomson
Reuters.

2.2.3.

Rynek walutowy

Kurs złotego pozostawał głównie pod wpływem
czynników globalnych, w niewielkim stopniu odzwierciedlając przepływy wynikające z inwestycji nierezydentów na krajowym rynku akcji i obligacji skarbowych, czy przepływy z tytułu wymiany handlowej. Wysoka płynność globalnego
rynku złotego umożliwiała szybkie zamykanie

8

„Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3–4 kwietnia 2012 r.”, dostępna na stronie internetowej NBP: http://www.nbp.pl/polityka pieniezna/dokumenty/files/rpp 2012 04 04.pdf.
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Wykres 2.8. Kurs złotego i jego zmienność
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Deprecjacja złotego w listopadzie 2011 r. była spowodowana utrzymującą się na światowych
rynkach finansowych wysoką awersją do ryzyka,
która skłaniała część inwestorów globalnych do
przenoszenia środków na rynki walut krajów w
mniejszym stopniu narażonych na skutki kryzysu
w strefie euro (np. Stanów Zjednoczonych, Japonii). Ponadto ze względu na znaczny udział
zobowiązań nominowanych w walutach obcych
w strukturze zadłużenia Polski (około 30% na
koniec marca 2012 r.) silna deprecjacja złotego
stwarzała ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% PKB na koniec
2011 r., co oznaczałoby konieczność uruchomienia procedur ostrożnościowych mających na celu obniżenie relacji długu Skarbu Państwa do
PKB w kolejnych latach9 . Mogło się to wiązać
ze wzmożoną aktywnością inwestorów, oddziałującą w kierunku osłabienia złotego. Wpływ ten
w pewnym stopniu niwelowała realizowana przez
BGK (na zlecenie MF) sprzedaż na rynku walut
obcych, przede wszystkim pochodzących z funduszy unijnych, za złote. W dniach 23 listopada oraz 29 grudnia 2011 r. NBP również dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych w celu
zmniejszenia zmienności kursu złotego. Dodatkowym czynnikiem stabilizującym kurs złotego
był dostęp Polski do elastycznej linii kredytowej
MFW10 .

kach finansowych, związaną m.in. z operacjami EBC zwiększającymi płynność w euro (trzyletnie LTRO) i dolarach (trzymiesięczne swapy
walutowe), jak również publikacją pozytywnych
danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych, od połowy stycznia 2012 r. obserwowano szybką aprecjację złotego oraz spadek
zmienności kursu EUR/PLN. Od lutego do końca kwietnia 2012 r. kurs złotego pozostawał stabilny.

5-2010

pozycji na tym rynku, wskutek czego kurs złotego relatywnie silnie reagował na zmiany nastrojów wśród uczestników rynków finansowych.
Czynniki regionalne (np. wydarzenia na Węgrzech) miały ograniczony wpływ na kurs złotego, co potwierdza, że inwestorzy zagraniczni nie
traktują już Europy Środkowej jako jednolitego
regionu i różnicują swoją politykę inwestycyjną
w zależności od sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów.

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)

Źródło: Thomson Reuters.

Na początku maja 2012 r. wzrost awersji do ryzyka związany z kryzysem politycznym w Grecji i problemami banków w Hiszpanii spowodował gwałtowną wyprzedaż walut krajów powiązanych ze strefą euro i zwiększenie popytu na
waluty krajów postrzeganych jako bezpieczne (w
maju euro osłabiło się względem dolara o około
7%). Skutkowało to wyraźną deprecjacją złotego, który w maju 2012 r. osłabił się względem
euro i dolara o odpowiednio ponad 5% i ponad
13%. Ze względu na utrzymywanie przez Bank
Szwajcarii kursu EUR/CHF na poziomie nie niżWraz z poprawą nastrojów na globalnych ryn- szym niż 1,2 kurs CHF/PLN kształtował się pod
9

Wysokość progów ostrożnościowych oraz zasady postępowania w przypadku ich przekroczenia reguluje art. 86.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).
10
Elastyczna linia kredytowa (flexible credit line – FCL) została pierwotnie przyznana Polsce w maju 2009 r. na
okres roku. W lipcu 2010 r. odnowiono umowę z MFW, a w styczniu 2011 r. przedłużono ją na okres 2 lat oraz
zwiększono wartość dostępnych środków do 19,166 mld SDR (tj. około 30 mld dolarów). W styczniu 2012 r. MFW
potwierdził, że Polska nadal spełnia warunki dostępu do funduszy w ramach FCL.
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wpływem tych samych czynników, które deter- wie roku (do końca marca 2012 r. MF sfinansowało bowiem połowę potrzeb pożyczkowych na
minowały wartość złotego względem euro.
2012 r.).

2.2.4.

Rynek obligacji
Wykres 2.9. Rentowność polskich obligacji skarbowych oraz spready pomiędzy kwotowaniami transakcji IRS a rentownością polskich obligacji skarbowych
i pomiędzy rentownością obligacji skarbowych Polski
i Niemiec
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Brak kompleksowego planu rozwiązania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro oraz niepewność co do ostatecznego kształtu restrukturyzacji greckich obligacji skarbowych, a także rewi7,0%
450
zja oceny ryzyk w europejskim sektorze banko6,5%
350
wym, przyczyniły się do obserwowanego od listopada do grudnia 2011 r. wzrostu postrzeganego
6,0%
250
ryzyka kredytowego wielu krajów europejskich,
5,5%
150
w tym Polski. Było to odzwierciedlone w kwoto5,0%
50
waniach transakcji CDS na pięcioletnie euroobligacje skarbowe (zob. wykres 2.2) oraz wzroście
4,5%
-50
rentowności obligacji skarbowych na całej dłu4,0%
-150
gości krzywej dochodowości (zob. wykres 2.9),
spowodowanym m.in. odpływem inwestorów zaRentowność obligacji 2-letnich (lewa oś)
granicznych z rynku tych papierów dłużnych (w
Rentowność obligacji 10-letnich (lewa oś)
okresie tych dwóch miesięcy nierezydenci ograSpread 10-letnich IRS do obligacji (prawa oś)
Spread 10-letnich obligacji polskich do niemieckich (prawa oś)
niczyli swoje zaangażowanie na krajowym rynku
obligacji skarbowych o 4,1 mld zł).
Źródło: Thomson Reuters.
Poprawa nastrojów na rynkach finansowych i
Obserwowany w kwietniu 2012 r. wzrost rentowzmniejszenie globalnej awersji do ryzyka, obności obligacji skarbowych o najkrótszych termiserwowane od końca grudnia 2011 r. do marca
nach zapadalności był związany ze zmianą ocze2012 r., skutkowały stopniowym spadkiem renkiwań uczestników rynku odnośnie do kształtotowności obligacji skarbowych Polski. Sprzyjawania stóp procentowych przez NBP. Wpływ
ła temu relatywnie dobra sytuacja finansów putej zmiany na rentowność obligacji skarbowych
blicznych, w tym niższy o 15,1 mld zł od plao długim terminie zapadalności był ograniczony.
nowanego deficyt budżetowy w 2011 r. oraz zaZmniejszenie się nachylenia krzywej dochodowopowiedzi reform (m.in. projekt zmiany ustawy o
ści może wskazywać, że część uczestników rynku
emeryturach i rentach z FUS z lutego 2012 r., zaocenia podwyżki stóp procentowych jako przejkładający podwyższenie wieku emerytalnego)11
ściowe.
zmierzających do trwałej poprawy stanu finansów państwa, w tym obniżenia relacji długu do W związku z istotnym wzrostem globalnej awerPKB. W kierunku zmniejszenia się rentowności sji do ryzyka, związanym z destabilizacją sytupolskich obligacji skarbowych oddziaływał za- acji politycznej w Grecji oraz pogorszeniem się
równo silny popyt (świadczyły o tym pomyślne sytuacji finansów publicznych i sektora bankowyniki przetargów oraz organizowane przetargi wego w Hiszpanii, począwszy od maja 2012 r.
uzupełniające), jak i zapowiedzi ograniczenia po- nastąpił nieznaczny wzrost rentowności obligadaży instrumentów skarbowych w drugiej poło- cji skarbowych Polski na całej długości krzywej
11

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw został przekazany do konsultacji społecznych 14 lutego 2012 r. Ostateczny projekt ustawy został przyjęty przez Sejm 11 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 637). Ustawa została podpisana przez Prezydenta 1 czerwca
2012 r. i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.
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Duże zainteresowanie podmiotów zagranicznych
obligacjami skarbowymi emitowanymi na rynku
krajowym wynikało ze stosunkowo silnych, w porównaniu z krajami strefy euro oraz krajami regionu, fundamentów polskiej gospodarki. Ich potwierdzeniem może być wysokie na tle innych
państw europejskich tempo wzrostu PKB (4,3%
w całym 2011 r.), jak również prognozy KE z
maja 2012 r., zgodnie z którymi PKB Polski w
2012 r. zwiększy się o 2,7% – najwięcej w UE.
Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki pozytywnie oceniały także agencje ratingowe, które
wskazywały na możliwość podwyższenia ratingu w średnim okresie pod warunkiem wdrożenia zapowiadanych przez rząd reform zmierzających do obniżenia deficytu budżetowego i redukcji długu publicznego, w tym m.in. zmian
w systemie ubezpieczeń rolników oraz ograniczenia przywilejów emerytalnych wybranych grup
zawodowych. Wielu inwestorów zagranicznych
przebudowywało swoje portfele papierów dłużnych w reakcji na wydarzenia w strefie euro oraz
Wykres 2.10. Zaangażowanie nierezydentów na spadek liczby dostępnych instrumentów o ratingu inwestycyjnym, nabywając polskie obligacje
rynku polskich obligacji skarbowych
skarbowe ze względu na ich atrakcyjną rentow180
45%
ność w relacji do ryzyka kredytowego oraz du160
40%
żą płynność rynku wtórnego (średnia dzienna
140
35%
wartość transakcji bezwarunkowych w okresie od
120
30%
100
25%
października 2011 r. do kwietnia 2012 r. wynio80
20%
sła około 12,5 mld zł). Popyt inwestorów zagra60
15%
nicznych koncentrował się na największych oraz
40
10%
najbardziej płynnych seriach obligacji o krótkim
20
5%
i średnim terminie wykupu i w dużym stopniu
0
0%
zależał od rodzaju papierów dłużnych oferowanych na przetargach przez MF. Modified duration
portfela nierezydentów dla hurtowych obligacji
Portfel nierezydentów (lewa oś)
krajowych o stałym oprocentowaniu nie zmieniUdział nierezydentów w wartości wyemitowanych obligacji
(prawa oś)
ła się istotnie i na koniec maja 2012 r. wyniosła
około 3,2.
Źródło: Ministerstwo Finansów.
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dochodowości. Wpływ czynników zewnętrznych
na krajowy rynek obligacji był znacznie mniejszy
niż np. na rynek walutowy czy akcji. Rynek obligacji skarbowych Polski pozytywnie wyróżniał
się na tle krajów strefy euro, jak również niektórych krajów regionu – w tym Węgier, w przypadku których zaobserwowano istotnie większy
wzrost rentowności długoterminowych skarbowych papierów dłużnych. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wzrost rentowności krajowych obligacji skarbowych w maju 2012 r. był
obserwowany w tym czasie silny napływ inwestorów zagranicznych, którzy zwiększyli swoje zaangażowanie o 5,7 mld zł. (zob. wykres 2.10).
Wartość portfela skarbowych papierów dłużnych
w posiadaniu nierezydentów na koniec maja wyniosła 165,7 mld zł i była o 9,1 mld zł wyższa niż
na koniec października 2011 r. Największą grupę
inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych stanowiły zagraniczne niebankowe instytucje finansowe (zob. wykres 2.11).
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Wykres 2.11. Struktura inwestorów na rynku polgo 2012 r. i w kolejnych miesiącach zanotowały
skich obligacji skarbowych

istotne spadki (zob. wykres 2.12). Najsilniejsze
z nich miały miejsce na początku maja 2012 r.,
gdy wśród uczestników rynku wzrosły obawy o
nieuporządkowane wyjście Grecji ze strefy euro,
opublikowano gorsze od prognoz dane z amerykańskiego rynku pracy oraz doszło do znacznego dokapitalizowania i w efekcie nacjonalizacji
jednego z największych hiszpańskich banków, co
zwiększyło niepokój o stabilność sektora bankowego w tym kraju.

Korekty nastąpiły także w przypadku akcji notowanych na GPW – w okresie od 28 lutego do
31 maja 2012 r. WIG spadł o 9,2%, a WIG20
o 9,6%. Czynnikiem wewnętrznym, który dodatŹródło: Ministerstwo Finansów.
kowo wpłynął na pogłębienie przeceny na krajowym rynku akcji, były problemy finansowe części
spółek z sektora budowlanego, wynikające m.in.
2.2.5. Rynek akcji
ze znacznego wzrostu cen materiałów budowlaOd publikacji poprzedniej edycji Raportu sytu- nych i paliw oraz problemów w zarządzaniu przeacja na krajowym rynku akcji pozostawała pod pływami pieniężnymi. We wspomnianym okresie
wpływem tendencji na światowych rynkach fi- indeks WIG-Budownictwo spadł o 30%.
nansowych, uwarunkowanych przede wszystkim
wydarzeniami politycznymi w strefie euro, sy- Wykres 2.12. Wybrane indeksy rynków akcji
tuacją europejskich banków oraz danymi ma105
kroekonomicznymi napływającymi z najważniej100
95
szych gospodarek świata. Istotny wpływ czynni90
ków globalnych był związany m.in. z dużym za85
angażowaniem nierezydentów na krajowym ryn80
ku akcji (na koniec marca 2012 r. posiadali oni
75
44,6% wartości rynkowej akcji wyemitowanych
70
12
na rynek krajowy) .
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Poprawa nastrojów inwestorów w grudniu
60
2011 r., związana z przeprowadzoną przez EBC
trzyletnią LTRO, zapoczątkowała wzrosty cen
akcji na światowych giełdach. Jednak niekorzystWIG20
mWIG40
sWIG80
S&P500
ne perspektywy rozwoju gospodarczego w strefie
EURO STOXX 50
MSCI EM
euro oraz gorsza od oczekiwań sytuacja finanUwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 2 masów publicznych w Hiszpanii sprawiły, że euro- ja 2011 r.
pejskie indeksy akcji, takie jak EURO STOXX Źródło: Thomson Reuters.

12

Wartość portfela akcji notowanych na GPW w posiadaniu nierezydentów wyniosła na koniec marca 2012 r.
208,4 mld zł, o 4,3 mld zł więcej niż na koniec października 2011 r.
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***

rów dłużnych. Czynnikiem łagodzącym skutki
jego materializacji byłby również dostęp Polski
Główne czynniki ryzyka, które mogą oddziały- do FCL.
wać za pośrednictwem rynków finansowych na
Wystąpienie silnej recesji w strefie euro jest drustabilność systemu finansowego w Polsce, są
gim, istotnym zewnętrznym czynnikiem ryzyka.
związane z sytuacją makroekonomiczną, finanOsłabienie globalnego popytu (w tym wśród najsową i polityczną w strefie euro. Istotnym źróważniejszych naszych partnerów handlowych)
dłem zagrożenia jest niestabilna sytuacja polimogłoby przyczynić się do spadku tempa wzrotyczna w Grecji, która w ocenie inwestorów mostu gospodarczego Polski i w efekcie niekorzystże doprowadzić do nieuporządkowanego opusznie wpłynąć na sytuację finansów publicznych
czenia strefy euro przez ten kraj. Ponadto duże
oraz postrzegane ryzyko kredytowe Polski. W
ryzyko wiąże się z wysoce prawdopodobną kokonsekwencji mogłoby to spowodować przejścioniecznością udzielenia Hiszpanii przez UE wsparwy wzrost rentowności obligacji skarbowych,
cia finansowego w celu dokapitalizowania części
m.in. w wyniku wyprzedaży tych papierów przez
banków lub złagodzenia problemów tego kraju
niektórych inwestorów. Wysokie zaangażowanie
z pozyskiwaniem i obsługą zadłużenia z tytuinwestorów zagranicznych na tym rynku wzmacłu obligacji skarbowych. Kluczowe znaczenie dla
niałoby negatywne skutki materializacji takiego
uczestników rynków finansowych miałaby jednak
scenariusza.
skala niezbędnej pomocy w relacji do możliwości mechanizmów stabilizacyjnych funkcjonują- Szczególnie poważnym zagrożeniem dla stabilnecych w UE. W wyniku realizacji takiego scena- go funkcjonowania rynków finansowych w Polriusza mógłby nastąpić globalny wzrost awersji sce mogłoby być równoległe wystąpienie obydo ryzyka, prowadzący do silnej deprecjacji eu- dwu opisanych zewnętrznych czynników ryzyka,
ro oraz spadku płynności na międzybankowym tj. istotnego pogorszenia się kondycji finansowej niektórych krajów strefy euro przy znacznym
rynku pieniężnym.
osłabieniu aktywności gospodarczej w całej streMaterializacja takiego ryzyka miałaby także
fie euro. Współzależność pomiędzy tymi scenakonsekwencje dla systemu finansowego w Polsce.
riuszami zwiększa prawdopodobieństwo ich jedPrawdopodobnie przyczyniłaby się do osłabienoczesnej materializacji.
nia złotego, istotnego wzrostu zmienności jego
kursu i związanego z tym wzrostu potrzeb płyn- Spośród czynników krajowych potencjalnie istotnościowych banków krajowych z tytułu transak- ny wpływ na rynki finansowe może mieć sytucji zabezpieczających pozycję walutową. Ponad- acja finansów publicznych w Polsce. Ewentualne
to ograniczyłaby tym podmiotom możliwości za- opóźnienie lub niepełna realizacja celów wyznabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym i spo- czonych w planie redukcji deficytu budżetowego
wodowała wzrost kosztów tego zabezpieczenia. może być bodźcem do odpływu części inwestoMożna jednak oczekiwać, że dzięki doświadcze- rów z rynku obligacji skarbowych oraz spadku
niom z okresu zaburzeń na rynkach finansowych, ich cen.
które nastąpiły po ogłoszeniu upadłości przez
bank inwestycyjny Lehman Brothers, sektor finansowy jest lepiej przygotowany do ewentualnego skokowego spadku płynności na rynkach finansowych. Ponadto wpływ wspomnianego scenariusza na krajowy rynek obligacji może być
słabszy niż np. na rynek walutowy ze względu
na bardziej długookresowy horyzont inwestycyjny znacznej części nabywców skarbowych papie-
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2.3.

Rynek
nieruchomości
mieszkaniowych

W IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r.
w większości dużych miast nieznacznie spadły
ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym (zob. wykresy 2.13 i 2.14). Sza-
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Najważniejsze uwarunkowania działania instytucji finansowych

cunkowy łączny spadek cen mieszkań od połowy
Wykres 2.14. Dynamika cen transakcyjnych miesz2008 r. do końca marca 2012 r. w dużych mia- kań na rynku wtórnym w największych miastach (r/r)
stach wyniósł 6–13% na rynku wtórnym i 5–19%
100%
na rynku pierwotnym.
80%

Wykres 2.13. Dynamika cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach
(r/r)
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Źródło: NBP.

Do spadku cen mieszkań w analizowanym okresie
przyczyniła się głównie wysoka podaż mieszkań
na rynku pierwotnym oraz niższy wzrost popytu.
W okresie minionych czterech kwartałów liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży
na sześciu największych rynkach mieszkaniowych
w Polsce13 wyniosła 36,5 tys., tj. o ponad 17,7%
więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Na koniec marca 2012 r. całkowita liczba mieszkań dostępnych w sprzedaży na tych rynkach była najwyższa od początku 2007 r. i wynosiła około 51 tys.14 W ofercie dominowały mieszkania w
trakcie realizacji, stanowiące około 65% mieszkań oferowanych przez deweloperów. W I kwartale 2012 r. wzrosła liczba niesprzedanych gotowych mieszkań (na koniec marca wyniosła 11,7
tys., co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z
IV kwartałem 2011 r.), co może zwiększyć presję
na dalszy spadek cen.

12-2007
3-2008
6-2008
9-2008
12-2008
3-2009
6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012

0%

30%

Wrocław

Łódź

Kraków

Warszawa

Gdańsk

Poznań

Źródło: NBP.

Polityka kredytowa banków nie sprzyjała wzrostowi popytu na rynku mieszkaniowym. W analizowanym okresie banki zaostrzyły kryteria
udzielania kredytów mieszkaniowych (zob. rozdział 3.2). W związku z wprowadzonymi zmianami w rządowym programie dopłat do odsetek
od złotowych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” od IV kwartału 2011 r. stanowił
on mniejsze wsparcie dla popytu niż w minionych latach. Potwierdza to znacznie niższa liczba i wartość kredytów udzielonych w tym okresie
w ramach programu (zob. wykres 3.15).
W rezultacie spadku cen mieszkań i wzrostu
płac w kilku dużych miastach nieznacznie wzrosła kredytowa dostępność mieszkań (czyli średnia wielkość mieszkania, jakie może kupić gospodarstwo domowe uzyskujące przeciętne w danym
województwie dochody) (zob. wykres 2.15). Od
kilku kwartałów można jednak mówić o pewnej
stabilizacji średniej dostępności na poziomie zbliżonym do obserwowanego w okresie poprzedzającym szybki wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych.

13

Według analiz firmy Reas, najwięcej mieszkań budowanych jest w aglomeracjach: warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej, trójmiejskiej, poznańskiej i łódzkiej. W ujęciu ilościowym rynki w tych miastach stanowią około 60% rynku
mieszkaniowego, a w ujęciu wartościowym około 75%.
14
„Rynek mieszkaniowy w Polsce. I kwartał 2012 r.”, Reas, 2012 r.
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W 2012 r. można oczekiwać kontynuacji spad-

Wykres 2.15. Symulacja kredytowej dostępności
kowej tendencji cen mieszkań. Po stronie pomieszkań na wybranych rynkach mieszkaniowych
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Uwaga: symulacja przedstawia wielkość mieszkania (w
metrach kwadratowych), które byłaby w stanie kupić
na rynku pierwotnym (ceny ofertowe) osoba uzyskująca
przeciętne w danym województwie dochody i finansująca
zakup mieszkania kredytem.
Założenia obliczeń: wkład własny 20%, kredytobiorca
jest gospodarstwem jednoosobowym, wysokość dochodów
kredytobiorcy – średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie, maksymalna
kwota przeznaczona na spłatę raty kredytu – nie więcej
niż 50% dochodu netto, miesięczna wysokość środków, jakie pozostają kredytobiorcy po spłaceniu raty kredytu –
min. 1000 zł, kredyt zaciągany jest na 25 lat i spłacany
w ratach malejących.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych PONT Info
Nieruchomości i GUS.

dażowej można spodziewać się wzrostu rozpoczynanych budów, ponieważ działalność deweloperska – mimo spadków rentowności w 2008 i
2009 roku – wciąż przynosi wysokie zyski (średni
udział zysku deweloperskiego w cenie metra kw.
mieszkania w największych miastach wynosił w
I kwartale 2012 r. 34%)15 . Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście liczby wydanych pozwoleń
na budowę dla deweloperów w I kwartale 2012 r.
(o 18,9% w porównaniu z analogicznym okresem
w 2011 r.), co do pewnego stopnia wynikało również z ubiegania się o pozwolenia przed wejściem
w życie (29 kwietnia 2012 r.) Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego16 . Z kolei, wygaszanie programu „Rodzina na swoim” oraz zaostrzanie polityki kredytowej przez banki w segmencie kredytów
mieszkaniowych przyczyni się do niższego wzrostu popytu.

15

Szerzej na temat zysków deweloperów w: „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”, kwartalne opracowania NBP
16
Ustawa wprowadza m.in. obowiązek stosowania przez deweloperów rachunku powierniczego, na którym gromadzone będą wszystkie środki wpłacane przez nabywcę mieszkania na rzecz dewelopera w związku z konkretną inwestycją
(mieszkaniowy rachunek powierniczy może być prowadzony jako (a) rachunek zamknięty, z którego wypłata następuje
jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa do lokalu lub domu, (b) rachunek otwarty, z którego wypłaty następują po stwierdzeniu przez bank prowadzący rachunek zakończenia danego etapu). W przypadku mieszkań, których
sprzedaż rozpoczęto, tj. podano do publicznej wiadomości informację nt. oferty lokali lub domów, przed wejściem
w życie ustawy (niezależnie od etapu, na którym znajduje się budowa) deweloper nie ma obowiązku prowadzenia
mieszkaniowego rachunku powierniczego, jest jedynie zobowiązany do sporządzenia prospektu informacyjnego dla
tych inwestycji.
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Rozdział 3.

Stabilność sektora bankowego

Od momentu publikacji ostatniego „Raportu o stabilności systemu finansowego” w grudniu 2011 r. bieżąca sytuacja sektora bankowego poprawiła się. Wyniki finansowe sektora
bankowego wypracowane w 2011 r. i w I kwartale 2012 r. osiągnęły historycznie najwyższe
wartości. Zwroty z aktywów i kapitałów poprawiły się i zmniejszyła się liczba banków
nierentownych. Do poprawy wyniku finansowego przyczyniło się utrzymanie dodatniego
tempa wzrostu kredytów i niewielki wzrost marży odsetkowej, jak również pewne obniżenie
obciążenia aktywów odpisami z tytułu utraty wartości kredytów na skutek stabilizacji
jakości portfela kredytowego, przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych.
Średnia luka finansowania sektora bankowego była stosunkowo niewielka, dzięki tradycyjnemu modelowi finansowania działalności większości banków i dużemu udziałowi
depozytów sektora realnego w pasywach bilansów banków. Stosunkowo dobrej sytuacji pod
względem źródeł finansowania działalności banków towarzyszyło duże niedopasowanie
terminów zapadalności aktywów i pasywów, którego źródła tkwią w szybkim rozwoju
kredytów mieszkaniowych w latach 2005–2008. Pozyskiwanie stabilnego finansowania w
formie obligacji długoterminowych byłoby korzystne ze względu na poprawę struktury
pasywów i zmniejszenie niedopasowania terminowego.
Zdolność banków do absorbowania strat nie zmieniła się istotnie od września 2011 r.
Kapitały sektora bankowego wzrosły w tym okresie, głównie w wyniku akumulacji zysku
z 2011 r. Od początku wybuchu kryzysu na globalnych rynkach finansowych żaden bank
w Polsce nie był w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków publicznych.
Dobrą sytuację kapitałową banków potwierdzają wyniki testów warunków skrajnych,
które wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do
zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospodarczego. Ze względu na
wysoką niepewność co do przyszłych tendencji gospodarczych wskazane jest jednak, aby
banki kontynuowały zwiększanie swojego wyposażenia w kapitał.
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Wyniki finansowe I

Przy realizacji scenariusza zgodnego z projekcją makroekonomiczną NBP można oczekiwać
wyników finansowych banków na poziomie zbliżonym lub nieco niższym niż zanotowany
w ostatnich kwartałach. Wolniejszemu tempu wzrostu gospodarczego będzie prawdopodobnie towarzyszyć dalsze umiarkowane pogorszenie jakości portfela kredytowego, szczególnie
kredytów mieszkaniowych, wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów, spowolnienie
tempa wzrostu kredytów oraz zwiększenie konkurencji o finansowanie.

3.1.

Wyniki finansowe

banki charakteryzowały się zyskownością wyższą
od średniej w sektorze.

-2

Liczba instytucji o ujemnej zyskowności spadła
do 15 (z 20 we wrześniu 2011 r.). Znalazło się
wśród nich sześć banków komercyjnych i dziewięć oddziałów instytucji kredytowych. Udział
podmiotów o ujemnej zyskowności w aktywach
sektora bankowego nie zmniejszył się (3,2%),
co wynikało ze struktury transakcji fuzji dwóch
banków19 . Zróżnicowanie banków komercyjnych
i oddziałów instytucji kredytowych pod względem zyskowności aktywów pozostawało na podobnym poziomie (zob. wykres 3.2). Nadal duże
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Wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce
w analizowanym okresie17 nadal się poprawiały, Wykres 3.1. Kwartalny wynik finansowy sektora
choć w niższym tempie niż w poprzednich kwar- bankowego
tałach. Kwartalne zyski netto banków, po sezo5
nowym spadku pod koniec 2011 r.18 , w I kwarta4
le br. ponownie przekroczyły 4 mld zł. Kwartalne
3
straty zmniejszyły się do poziomu nie notowane2
go od końca 2008 r. (zob. wykres 3.1). Dzięki wy1
pracowaniu wysokich wyników finansowych przeciętna zyskowność funduszy podstawowych prze0
kroczyła 15%, co jest bardzo wysokim poziomem
-1
na tle największych banków europejskich.

Zyski

Straty

Wynik finansowy netto

Źródło: NBP.

W analizowanym okresie doszło do zahamowania
tempa wzrostu zyskowności funduszy podstawowych krajowego sektora bankowego. Z dekompozycji zmian zyskowności funduszy podstawowych20 wynika (zob. wykres 3.3), że za zahamo-

17
Analiza w Raporcie koncentruje się na danych, które były dostępne w okresie od cut-off date poprzedniej edycji,
tj. od 10 listopada 2011 r. W niniejszym rozdziale „analizowany okres” oznacza okres wrzesień 2011 r. – kwiecień
2012 r.
18
Zyski sektora bankowego w czwartych kwartałach są przeciętnie niższe niż w pozostałych kwartałach. Wpływ na
to mają wyższe koszty operacyjne (przede wszystkim wynagrodzenia, ale również inne koszty) i wyższe odpisy z tytułu
utraty wartości kredytów. Wzrost przeciętnych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów wynika prawdopodobnie z
dokonywania dokładniejszego przeglądu portfela w związku z przygotowywaniem i badaniem rocznego sprawozdania
finansowego.
19
W styczniu 2012 r. Get Bank S.A. (dawniej Allianz Bank Polska), który w 2011 r. zanotował stratę, przejął od
Getin Holding S.A. akcje Getin Noble Bank S.A. w zamian za nowo wyemitowane własne akcje, co spowodowało zwielokrotnienie jego sumy bilansowej. Celem tej operacji było połączenie Get Bank i Getin Noble Bank. Po połączeniu
bank działa pod firmą Getin Noble Bank S.A.
20
Wzór dekompozycji ROE przedstawionej na wykresie 3.3:
zysk netto
zysk brutto
dzialalności bankowej
netto
ROE = f unduszezysk
= zysk
∗ wynik dzialalności
∗ wynik
∗
podstawowe brutto
brutto
bankowej
aktywa ważone ryzykiem
aktywa ważone ryzykiem
aktywa
∗ f undusze podstawowe brutto
aktywa
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wanie to odpowiadały głównie następujące czyn- marży odsetkowej netto, przyczyniły się do stabilizacji tzw. skorygowanej marży odsetkowej netto
niki:
(zob. wykres 3.421 ) mierzącej rentowność pośredniczenia między deponentami a kredytobiorcami.
 Malejące tempo poprawy wskaźników obUstabilizowała się ona w analizowanym okresie
ciążenia wyniku działalności bankowej,
na poziomie 1,5% – niższym, niż obserwowany w
przede wszystkim kosztami realizacji ryzyokresie 2007–2008. Tempo wzrostu kosztów odka kredytowego, ale także kosztami operasetkowych było znacznie wyższe niż przychodów
cyjnymi. Kwoty odpisów z tytułu utraty
odsetkowych, co było spowodowane konkurenwartości kredytów zwiększyły się w analicją cenową o depozyty gospodarstw domowych
zowanym okresie, w odróżnieniu od tren(zob. rozdział 3.4).
dów obserwowanych w poprzednich edyWiększość wyniku działalności bankowej pocjach Raportu (zob. rozdział 3.3).
chodziła z tradycyjnych operacji polegających
 Malejąca marża na aktywach ważonych ry- przede wszystkim na pośredniczeniu między dezykiem, mierzona relacją wyniku działal- ponentami a kredytobiorcami oraz na obsłudze
ności bankowej do aktywów ważonych ry- płatności (zob. wykres 3.5). Udział wyniku odzykiem. Spadek tej marży wynikał z wol- setkowego w wyniku działalności bankowej był
niejszego wzrostu wyniku z tytułu opłat wysoki i wyniósł 61,3% (zob. tabela 3.1). Drugim
i prowizji niż skali działalności banków co do ważności źródłem wyniku działalności byoraz ze spadku pozostałych nieodsetko- ły opłaty i prowizje, związane przede wszystkim
wych składników wyniku działalności ban- z operacjami z sektorem niefinansowym: udziekowej. Wzrost marży odsetkowej, który laniem kredytów oraz obsługą kart płatniczych
podtrzymywał ogólny poziom marży, wy- i rachunków bankowych. Obrót papierami wartościowymi miał tradycyjnie niewielkie znaczenie
hamował w analizowanym okresie.
jako źródło wyników banków.
 Zmniejszenie dźwigni finansowej w I kwarW analizowanym okresie utrzymywało się siltale br., w odróżnieniu od tendencji obserne zróżnicowanie szacunkowej zyskowności powowanej w całym 2011 r., gdy do wzrostu
szczególnych produktów (zob. wykresy 3.6–3.9).
zyskowności przyczyniało się zwiększanie
Najbardziej zyskownym produktem były kredydźwigni finansowej. Zmniejszenie dźwigni
ty konsumpcyjne, a ich zyskowność zwiększała
nastąpiło głównie na skutek wzrostu funsię na skutek malejącego obciążenia kosztami
duszy własnych (zob. rozdział 3.6).
realizacji ryzyka kredytowego. Zyskowność kredytów mieszkaniowych była stabilna, lecz pozoWymienione wyżej czynniki, tj. zahamowanie stawała na relatywnie niskim poziomie. Warto
spadku relacji odpisów z tytułu utraty wartości przy tym wskazać, że zgodnie z tymi szacunkakredytów do aktywów oraz zatrzymanie wzrostu mi około jedna piąta banków realizuje straty na
21

Spadek relacji przychodów odsetkowych z instrumentów dłużnych do aktywów w I kwartale 2010 r. jest związany
ze zmianą sposobu wykazywania przychodów odsetkowych od instrumentów dłużnych zaliczanych do portfeli „przeznaczone do obrotu” oraz „wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków
i strat”. Do końca 2009 r. te przychody były wykazywane jako odsetkowe, teraz natomiast są wykazywane łącznie
ze zmianami cen tych instrumentów. W 2009 r. ta część przychodów odsetkowych stanowiła 27,7% całości przychodów
odsetkowych z instrumentów dłużnych.
22
Należy tu jednak pamiętać, że szacunki zyskowności kredytów mieszkaniowych mogą nie obejmować pewnych przychodów uzyskiwanych przez bank na tym produkcie np. z tytułu cross-sellingu czy spreadu walutowego w przypadku
kredytów walutowych.
23
Jeśli nie zaznaczono inaczej, w rozdziale 3 duże przedsiębiorstwa są zdefiniowane jako zatrudniające co najmniej
250 osób, a MSP – mniej niż 250 osób.
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kredytach mieszkaniowych22 . W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw (szczególnie kredytów
dla MSP23 ) zwiększyło się obciążenie odpisami z
tytułu utraty wartości, co doprowadziło do spad-

ku zyskowności tych produktów. Mimo to kredyty dla MSP pozostawały dla banków bardziej
zyskownym produktem niż kredyty dla dużych
przedsiębiorstw24 .

Tabela 3.1. Wybrane wskaźniki operacyjne sektora bankowego
2010
III kw.
IV kw.

I kw.

2011
II kw.
III kw.

IV kw.

2012
I kw.

Procent aktywów
Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne1
Odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

2,74
2,07
4,81
2,55
1,11

2,77
1,99
4,77
2,51
0,94

2,79
1,96
4,75
2,48
0,84

2,81
1,90
4,72
2,45
0,73

2,84
1,88
4,72
2,42
0,65

2,86
1,83
4,69
2,41
0,62

2,86
1,80
4,66
2,39
0,61

1,13
0,92

1,28
1,03

1,40
1,12

1,47
1,18

1,53
1,23

1,58
1,27

1,60
1,28

Procent wyniku z działalności bankowej
Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne1
Odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

57,0
43,0
100,0
53,0
23,2

58,2
41,8
100,0
52,6
19,8

58,7
41,3
100,0
52,2
17,6

59,6
40,4
100,0
51,9
15,5

60,1
39,9
100,0
51,3
13,8

60,9
39,1
100,0
51,4
13,3

61,3
38,7
100,0
51,3
13,1

23,6
19,2

26,9
21,6

29,4
23,6

31,2
25,0

32,5
26,0

33,7
27,0

34,4
27,5

18,8
15,1

18,6
15,0

Procent funduszy podstawowych2
Wynik finansowy brutto3
Wynik finansowy netto3

13,8
11,2

15,4
12,4

16,6
13,4

17,6
14,1

18,4
14,8

1

Koszty operacyjne = koszty działania banku i odpisy amortyzacyjne.
Fundusze podstawowe bez pomniejszeń o kwotę brakujących rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyjnych.
3
Odjęto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
2

24

Analiza nie uwzględnia kosztów operacyjnych związanych z udzielaniem i obsługą kredytów.

34

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

Wykres 3.2. Zwrot z aktywów

Wykres 3.4. Marża odsetkowa netto
3,5%

1,5%

3,0%
% aktywów

2,0%

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

2,5%
2,0%
1,5%

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

6-2010

3-2010

9-2009

12-2009

0,0%

6-2009

-1,0%

3-2009

0,5%
3-2008
6-2008
9-2008
12-2008
3-2009
6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012

1,0%

-0,5%

Skorygowana marża odsetkowa netto
Przychody odsetkowe od instumentów dłużnych
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności

Średnia

Wykres 3.3. Wskaźnik ROE krajowego sektora
bankowego i dekompozycja zmian

Wykres 3.5. Źródła i rozdysponowanie wyniku
działalności bankowej

26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%

Aktywa do funduszy podstawowych brutto
Aktywa ważone ryzykiem do aktywów
Wynik działalności bankowej do aktywów ważonych ryzykiem
Udział zysku brutto w wyniku działalności bankowej
Udział zysku netto w zysku brutto
ROE (prawa oś)

Uwagi: dane annualizowane, składniki dekompozycji –
zmiany kwartał do kwartału.
Udział zysku brutto w wyniku działalności bankowej może być interpretowany jako część wyniku działalności bankowej, która nie została wykorzystana na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów realizacji ryzyka kredytowego.
Źródło: NBP.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

Pozostałe zyski i straty oraz
podatek
Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw
Odpisy - kredyty
konsumpcyjne
Odpisy - kredyty
mieszkaniowe
Koszty operacyjne
Pozostałe skadniki wyniku
działalności bankowej
Wynik z tytułu opłat i
prowizji
Wynik z tytułu odsetek

3-2009
6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012

20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

mld zł

Uwagi: dane annualizowane.
Górna krawędź obszaru na wykresie odpowiada marży odsetkowej netto (NIM). Marża ta jest częściowo tworzona przez przychody odsetkowe z dłużnych papierów wartościowych (nie zaliczonych do portfela „kredyty i inne
należności”), przede wszystkim emitowanych przez rząd,
a zatem obarczonych niskim ryzykiem kredytowym. Pozostała część marży po odjęciu odpisów z tytułu utraty
wartości należności to skorygowana marża odsetkowa netto, mierząca rentowność netto pośredniczenia między deponentami i kredytobiorcami.
Źródło: NBP.

3-2009
6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012

Uwagi: dane annualizowane. Zastosowaną metodą annualizacji w przypadku danych o przepływach (np. danych
z rachunku wyników) jest uwzględnienie przepływu z 12
poprzedzających miesięcy. Przy obliczaniu wskaźników
porównujących zannualizowane przepływy z danymi o
stanach (przykładem takiego wskaźnika jest ROA) dane
bilansowe uśrednia się za okres poprzedzających 12 miesięcy.
Wykresy rozproszenia w rozdziale 3. dotyczą krajowych
banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Źródło: NBP.

Wynik finansowy netto

Uwaga: dane kwartalne.
Źródło: NBP.
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8%

12%

6%

Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami
Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa na kredytach

3-2012

9-2011

12-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

-6%

6-2010

-4%
3-2010

3-2012

9-2011

12-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

9-2009

12-2009

6-2009

3-2009

-8%
-12%

0%
-2%

9-2009

-4%

2%

12-2009

0%

4%

6-2009

4%

3-2009

8%

12-2008

% kredytów mieszkaniowych

16%

12-2008

% kredytów konsumpcyjnych

Wykres 3.6. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytów mieszkaniowych
(prawy panel)

Efekt zamknięcia pozycji walutowej
Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami
Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa na kredytach

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. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy miedzy kursem kupna i sprzedaży walut (spread walutowy). Ponadto w kalkulacji
nie uwzględniono kosztów operacyjnych ani przychodów z prowizji i opłat (z wyjątkiem wliczanych do efektywnej
stopy procentowej), które mogą istotnie różnić się w zależności od rodzaju produktu.
„Efekt zamknięcia pozycji walutowej” to szacowany wynik finansowy zamknięcia przez banki otwartej pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich) przez 3-miesieczne
transakcje fx swap CHF/USD i USD/PLN. Wynik ten został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków
(średniej kwartalnej dodatnich różnic miedzy wartością kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim a wartością zobowiązań wycenianych wg zamortyzowanego kosztu w tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy
miedzy stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M skorygowanej o implikowaną marżę na transakcjach fx swap. Szacunek
ten może być zawyżony, ponieważ nie uwzlędnia marży z tytułu ryzyka kontrahenta płaconej przez polskie banki.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.7. Udział banków o danej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez system bankowy kredytach konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytach mieszkaniowych (prawy panel)

>3%

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.8. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytów dla
małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.9. Udział banków o określonej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez system
bankowy kredytach dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw
(prawy panel)

>3%

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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***

W nadchodzących kwartałach można się spodziewać zmniejszenia zyskowności działalności
bankowej. W ujęciu kwotowym zyski mogą się
nadal zwiększać, ale najprawdopodobniej w wolniejszym tempie niż skala działalności bankowej25 . Wpływ na to będą mieć następujące czynniki:
 Małe prawdopodobieństwo dalszego spadku obciążenia wyników kosztami realizacji ryzyka kredytowego, związane przede
wszystkim z wolniejszym tempem wzrostu gospodarczego. Spowolnienie wzrostu w pierwszej kolejności przenosi się na
pogorszenie terminowości obsługi kredytów dla przedsiębiorstw, a następnie jego
wpływ może się przenieść również na gospodarstwa domowe.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka może
być sytuacja niektórych przedsiębiorstw z
branży budowlanej. Część kontraktów infrastrukturalnych okazała się nierentowna
dla wykonawców i skutkowała zgłoszeniem
wniosków o upadłość. Można się spodziewać, że w nadchodzących miesiącach banki
będą tworzyć zwiększone odpisy na kredyty udzielone przedsiębiorstwom budowlanym. Nie można wykluczyć, że pogorszeniu
ulegnie sytuacja kolejnych podmiotów, co
może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe części banków.
W przypadku kredytów mieszkaniowych
obciążenie odpisami będzie się zwiększać
w związku ze starzeniem się portfela kredytów oraz obniżaniem się jakości kredytów
udzielonych w okresie łagodnej polityki
kredytowej.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych
obciążenie odpisami z tytułu utraty wartości osiągnęło już stosunkowo niski poziom.
Można więc oczekiwać stabilizacji odpisów
na poziomie zbliżonym do obserwowanego
w poprzednich kwartałach, gdyż wartość
odpisów będzie w większym stopniu determinowana przez zmiany jakości kredytów
udzielonych w okresie bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej.
 Prawdopodobny spadek marży odsetkowej
netto. Jego przyczyną po stronie kosztowej
może być konkurencja o zapadające lokaty
z jednodniową kapitalizacją odsetek i o stabilne źródła finansowania, a po stronie
przychodowej – wolniejszy wzrost kredytów dla gospodarstw domowych (zob. rozdział 3.2). Konkurencja pomiędzy bankami o stabilne źródła finansowania może się
nasilić, jeśli utrzyma się podwyższona niepewność co do perspektyw gospodarczych.
Jeśli spadek marży odsetkowej wynikający
z konkurencji o depozyty doprowadzi do
istotnego obniżenia zdolności banków do
absorbowania kosztów ryzyka kredytowego, byłoby to niekorzystne dla stabilności
systemu finansowego.
 Prawdopodobny dalszy spadek relacji wyniku nieodsetkowego do aktywów. Prognozowany spadek tempa wzrostu aktywności gospodarczej wraz z sytuacją na rynku
pracy najprawdopodobniej ograniczą możliwości banków zwiększania wartości pobieranych od klientów banków opłat i prowizji. Planowane zmniejszenie opłaty interchange 26 będzie również mieć wpływ na
wynik nieodsetkowy.
 Niewielki wpływ poprawy efektywności
kosztowej. Z planów finansowych banków
przekazanych na początku roku do UKNF

25

Banki ankietowane przez UKNF także przewidują spadek wskaźników zyskowności – wzrost zysku netto ma wynieść średnio 1%, a wzrost sumy bilansowej – 5%. Zob. „Informacja nt. planów finansowych banków na 2012 r.”,
UKNF, Warszawa, 2012 r.
26
Zob. „Program redukcji opłat kartowych w Polsce”, Rada ds. Systemu Płatniczego, 2012 r.
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wynikało, że zatrudnienie w 2012 r. nie
zmieni się istotnie, a sieć oddziałów zwiększy się w tempie zbliżonym do tempa wzrostu aktywów. Od tego czasu kilka banków
ogłosiło jednak plany zwolnień grupowych.
Realizacja tych planów w krótkim okresie
wiąże się z poniesieniem kosztów restrukturyzacji, ale w długim powinna przyczynić
się do poprawy efektywności kosztowej.

Wymienione wyżej czynniki będą się przyczyniać do obniżenia zyskowności aktywów. Na
kształtowanie się zyskowności kapitałów dodatkowo wpływ będą miały ograniczone możliwości
zwiększania przez banki dźwigni finansowej ze
względu na zaostrzone wymogi nadzorcze, zwiększoną niepewność gospodarczą i związaną z tym
presję rynkową na podniesienie kapitałów.

Ramka 1. Oddziały instytucji kredytowych w Polsce
Na podstawie Dyrektywy 2006/48/WE1 instytucje kredytowe, którym zezwolenie na prowadzenie działalności przyznało jedno z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(tzw. państwo macierzyste), mogą prowadzić działalność w innym państwie EOG (tzw. państwie
goszczącym) w formie oddziału na podstawie tzw. jednolitego paszportu europejskiego, tj. bez
konieczności uzyskiwania w tym państwie osobnego zezwolenia2 . Działalność oddziału instytucji
kredytowej (OIK) podlega nadzorowi państwa macierzystego. Nadzór kraju goszczącego kontroluje zarządzanie płynnością OIK i przestrzeganie procedur przeciwdziałalnia praniu pieniędzy.
Depozyty złożone w OIK są objęte systemem gwarantowania depozytów państwa macierzystego.
Na koniec marca 2012 r. w Polsce działalność prowadziło 21 OIK. Ich łączny udział w aktywach
systemu bankowego oraz kredytach dla sektora niefinansowego i zobowiązaniach wobec tego
sektora był niewielki (zob. tabela 1). Stosunkowo duży udział miały natomiast OIK w aktywach i zobowiązaniach przeznaczonych do obrotu oraz w pozycjach pozabilansowych systemu
bankowego. W obu przypadkach dotyczyło to przede wszystkim transakcji pochodnych (wycena
i nominał), a w przypadku zobowiązań pozabilansowych – również zobowiązań udzielonych
rezydentom z sektora niefinansowego i zobowiązań otrzymanych od nierezydentów z sektora
finansowego (zarówno gwarancyjnych, jak też dotyczących finansowania).
Tabela 1. Udział oddziałów instytucji kredytowych w polskim systemie bankowym (w %)
Aktywa
Kredyty dla sektora niefinansowego1
- gospodarstwa domowe1
- przedsiębiorstwa1
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego2
Aktywa przeznaczone do obrotu
Zobowiązania przeznaczone do obrotu
Pozycje pozabilansowe2

12-2008
5,4
5,0
5,4
4,4
2,7
9,8
8,1
10,7

12-2009
5,3
5,4
6,0
4,4
3,0
7,3
16,2
11,3

12-2010
4,7
4,9
5,5
3,8
3,0
8,5
15,9
9,1

12-2011
2,2
1,9
0,9
3,9
1,0
9,5
13,2
8,7

3-2012
2,2
1,6
0,9
3,0
0,8
12,2
15,5
8,7

1

wartość bilansowa brutto.
wartość nominalna.
Uwaga: spadek udziałów OIK w sumie bilansowej oraz kredytach i zobowiązaniach wobec sektora niefinansowego w
2011 r. wynikał przede wszystkim z przekształcenia oddziału greckiego banku EFG Eurobank Ergasias (działającego
pod firmą Polbank) w krajowy bank komercyjny Polbank EFG, działający na licencji przyznanej przez KNF.
Źródło: NBP.
2

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.
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Tabela 2. Wybrane pozycje bilansu i zobowiązania pozabilansowe oddziałów instytucji kredytowych
(w mld zł)
Aktywa
Kredyty dla sektora niefinansowego1
- gospodarstwa domowe1
- przedsiębiorstwa1
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego2
Aktywa przeznaczone do obrotu
Zobowiązania przeznaczone do obrotu
Pozycje pozabilansowe2

12-2008
56,2
30,4
20,3
10,1
13,5
8,0
4,9
556,4

12-2009
55,7
34,7
25,0
9,7
16,7
3,6
3,1
336,0

12-2010
54,7
34,2
25,8
8,3
19,0
3,4
3,0
321,9

12-2011
28,6
15,2
4,9
10,3
7,3
4,4
2,9
404,5

3-2012
28,1
12,6
4,6
8,0
5,5
6,3
3,2
383,7

Uwaga: jak w tabeli 1.
Źródło: NBP.

Jedynie kilka oddziałów prowadzi działalność na znaczną skalę, pozostałe są niewielkie i prowadzą działalność w ograniczonym zakresie produktowym lub na rzecz ograniczonej grupy klientów.
Sumy bilansowe sześciu oddziałów są wyższe niż 1 mld zł, a ich łączny udział w aktywach sektora
OIK przekracza 85%. Do września 2011 r. największym OIK działającym w Polsce był oddział
greckiego banku EFG Eurobank Ergasias, działający pod marką Polbank. Wartość aktywów tego oddziału przekraczała 40% wartości aktywów sektora OIK. 19 września 2011 r. Polbank został przekształcony w bank komercyjny działający na licencji przyznanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego3 . Przekształcenie było związane z planowanym połączeniem Polbanku z Raiffeisen
Bank Polska.
Ponad połowę aktywów OIK stanowią kredyty i pożyczki, jednak ich udział jest mniejszy niż
w bankach krajowych. Większe znaczenie niż w innych podmiotach mają natomiast inwestycje
w dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży, a także aktywa
z tytułu dodatniej wyceny instrumentów pochodnych (zob. wykres 1, lewy panel). W odróżnieniu od banków krajowych OIK udzielają więcej kredytów przedsiębiorstwom niż gospodarstwom
domowym, a w strukturze kredytów dla gospodarstw domowych dominują kredyty konsumpcyjne.
Oddziały jako jednostki organizacyjne zagranicznych spółek nie dysponują wydzielonymi kapitałami własnymi, nie emitują również dłużnych papierów wartościowych. Prawie połowa zobowiązań
OIK to depozyty i kredyty od zagranicznych instytucji finansowych, w większości o terminie wymagalności krótszym niż rok. Większe znaczenie niż w bankach krajowych mają również depozyty i
kredyty od krajowych instytucji finansowych, natomiast udział depozytów sektora niefinansowego
oraz rządowego i samorządowego jest znacznie mniejszy (zob. wykres 1, prawy panel). W związku
z taką strukturą finansowania luka finansowania OIK jest wyższa niż 50% (w bankach krajowych
nie przekracza 15%).
Ze wzlędu na znaczne różnice między oddziałami w skali i profilu działalności ich zyskowność
jest zróżnicowana. Przeciętna zyskowność aktywów oddziałów jest dodatnia, chociaż niższa niż w
bankach krajowych. Niemal połowa OIK charakteryzuje się ujemną zyskownością, ale z reguły są
to podmioty małe – ich łączny udział w aktywach OIK w ostatnich miesiącach spadł do około 10%.
Przyczyną ponoszenia przez nie strat są przede wszystkim relatywnie wysokie koszty operacyjne,
które w większości przypadków przekraczają ich wynik działalności bankowej. Może to świadczyć,
że ich skala działalności jest niewystarczająca do osiągnięcia efektywności operacyjnej.
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Większość oddziałów instytucji kredytowych, ze względu na niewielką skalę działalności, ma małe
znaczenie systemowe. Największe oddziały pełnią jednak pewną rolę w finansowaniu przedsiębiorstw i zabezpieczaniu działalności gospodarczej przed ryzykiem przez transakcje pochodne i
inne zobowiązania pozabilansowe.
Wykres 1. Porównanie struktury aktywów (lewy panel) i zobowiązań (prawy panel) krajowych banków
komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych
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Uwagi: dane na koniec marca 2012 r.
Lewy panel: A – kredyty dla przedsiębiorstw, B – kredyty dla gospodarstw domowych, C – kredyty dla sektora
finansowego, D – dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży, E – instrumenty
pochodne przeznaczone do obrotu, F – pozostałe aktywa.
Prawy panel: A – kredyty i depozyty od nierezydentów z sektora finansowego, B – kredyty i depozyty od rezydentów
z sektora finansowego, C – depozyty sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego, D – zobowiązania z
tytułu instrumentów pochodnych przeznaczonych do obrotu, E – zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych, F – pozostałe zobowiązania.
Źródło: NBP.

1

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i
prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
2
Rozwiązanie to zostało wprowadzone do polskiego prawa przez art. 481 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
3
Aby umożliwić przekształcenie, do Ustawy Prawo bankowe dodano art. 42a–42f .

3.2.

Akcja kredytowa

ła się, zapoczątkowana pod koniec I kwartału 2011 r., wzrostowa tendencja dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw, przy czym dynamika
Od jesieni 2009 r. tempo przyrostu kredytów dla
kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw
sektora niefinansowego ustabilizowało się na pobyła wyższa niż kredytów dla dużych przedsięziomie 7–8%27 . W ostatnich miesiącach pogłębibiorstw (odpowiednio 20,8% i 13,3% r/r).
ły się natomiast różnice między tempem zmian
poszczególnych kategorii kredytów (zob. wyNa zmiany polityki kredytowej wobec przedkres 3.10).
siębiorstw decydowały się jedynie pojedyncze
W okresie analizowanym w Raporcie umocni- banki, zaostrzając kryteria udzielania kredytów
27

Przytaczane w rozdziale 3.2 zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursów walutowych.
28
Szerzej na temat zmian polityki kredytowej banków w: „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, NBP, edycje z lat 2011–2012.
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dla MSP28 . W ostatnich dwóch kwartałach kilka banków zaostrzyło również niektóre warunki udzielania kredytów, głównie podnosząc marżę kredytową. Banki motywowały wprowadzone
zmiany ryzykiem związanym z perspektywami
gospodarczymi.

ją od 2008 r. (z około 48 mld zł w 2008 r.,
39 mld zł w 2009 r., 32 mld zł w 2010 r. do
około 30 mld zł w 2011 r., średniomiesięcznie z
4 do 2,5 mld zł), co – ze względu na stosunkowo
krótkie okresy spłat tych kredytów – powoduje,
że od początku 2011 r. zmniejszał się ich stan.
Dynamika kredytów konsumpcyjnych była ujem- Od końca 2010 r. polityka kredytowa banków odna. Za spadkiem kwot udzielanych kredytów nośnie kredytów konsumpcyjnych pozostaje bez
konsumpcyjnych stały w dużej mierze czynni- większych zmian.
ki podażowe, tj. bardzo silne zaostrzenie po- Od dłuższego czasu banki zaostrzały krytelityki kredytowej banków w latach 2008–2010 ria udzielania kredytów mieszkaniowych, szcze(zob. wykres 3.12). Zmiany te były z jed- gólnie wyraźnie na przełomie 2011 i 2012 r.
nej strony rezultatem znacznego pogorszenia się (w I kwartale 2012 r. procent netto przedstawiaw 2009 r. jakości wcześniej udzielonych kredy- jący zmiany kryteriów wynosił -85%30 ). Było to
tów, a z drugiej wejściem w życie w 2010 r. związane m.in. z wejściem w życie od 2011 r.
zapisów Rekomendacji T dotyczącej dobrych nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem deta- praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami
licznych ekspozycji kredytowych. Kwoty nowo- kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz
udzielonych29 kredytów konsumpcyjnych spada- zabezpieczonymi hipotecznie.
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Wykres 3.10. Zmiany (m/m) wartości i tempo wzrostu (r/r) kredytów dla przedsiębiorstw (lewy panel),
kredytów konsumpcyjnych (środkowy panel) i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (prawy
panel)
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Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

29

Dane nt. kredytów nowoudzielonych na podstawie próby 20 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp
procentowych i wartości nowych umów kredytowych.
30
Procent netto oznacza różnicę między odpowiedziami na pytanie o zmiany polityki kredytowej „złagodzono” a odpowiedziami „zaostrzono”. Ujemna wartość procentu netto oznacza zaostrzenie polityki kredytowej.
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tość (8,6% r/r w marcu 2012 r.). Banki udzielały
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Wykres 3.11. Struktura rodzajowa stanu kredytów
przede wszystkim kredytów złotowych, jednak w
dla sektora niefinansowego
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Uwagi: dane nt. akcji kredytowej cytowane w Raporcie dotyczą zadłużenia rezydentów (na koniec marca 2012 r. kredyty dla gospodarstw domowych – rezydentów stanowiły 99,6% łącznych kredytów dla gospodarstw domowych,
kredyty dla przedsiębiorstw – rezydentów – 98,1% łącznych kredytów dla przedsiębiorstw).
Źródło: NBP.

okresie wrzesień 2011 r. – marzec 2012 r. w nowoudzielonych kredytach wartość kredytów walutowych nadal wahała się między 20% a 25%
(zob. wykres 3.13). W najbliższej przyszłości
udział kredytów walutowych powinien się obniżyć ze względu na spadek liczby banków oferujących takie kredyty (w kwietniu br. udział nowoudzielonych kredytów walutowych spadł i wynosił około 15%). Ponieważ przed kryzysem na rynkach globalnych większość nowoudzielanych kredytów stanowiły kredyty walutowe, przeważają
one w strukturze walutowej portfela (około 60%,
z tego większość we frankach szwajcarskich).
Wykres 3.13. Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
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Uwaga: wartości dodatnie oznaczają złagodzenie, a ujemne zaostrzenie polityki kredytowej w stosunku do okresu
początkowego – IV kwartału 2003 r.
Źródło: NBP.

Na skutek m.in. zmian w polityce kredytowej
banków tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych stopniowo obniżało się od jesieni 2010 r.
W I kwartale 2012 r. przyjęło jednocyfrową war-
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Wykres 3.12. Zakumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków
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Uwagi: dane na podstawie próby 20 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych i wartości nowych umów kredytowych. Na koniec marca 2012 r.
udział tych banków w całości portfela złotowych kredytów mieszkaniowych sektora bankowego wynosił około 79%, a walutowych kredytów mieszkaniowych – około
65%. Od czerwca 2010 r. statystyka stóp procentowych
nie uwzględnia kredytów udzielonych w USD.
Źródło: NBP.

Duży udział kredytów walutowych w portfelu
naraża banki na ryzyko kredytowe wynikające
z wrażliwości gospodarstw domowych na deprecjację kursu walutowego (szerzej zob. rozdział
3.3.2). Osłabienie złotego zwiększa również relację wartości kredytu do wartości zabezpiecze-
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nia (LtV), tak więc realizacja zabezpieczenia w obecnego tempa wzrostu kredytów mieszkaniopostaci hipoteki może nie zapewnić odzyskania wych bądź nawet jego pewien dalszy spadek nie
przyczyniają się do powstawania nierównowag
całości kredytu (zob. ramka 3).
Udzielanie kredytów walutowych wiąże się po- makroekonomicznych. Korzystne jest przy tym
nadto z ryzykiem finansowania i płynności dla również ograniczenie wzrostu nowych kredytów
banków, zwiększa też zmienność ich wymogów walutowych.
kapitałowych. Niesie ze sobą także ryzyka makroekonomiczne zaburzając transmisję impulsów
polityki monetarnej, a także przyczyniając się do
niestabilnych boomów kredytowych i powstawania baniek cenowych31 . Dlatego dla stabilności
krajowego systemu finansowego korzystne byłoby dalsze ograniczenie skali udzielania kredytów
walutowych i pozostawienie możliwości zadłużania się w walutach obcych jedynie klientom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu.

Spadek kredytów konsumpcyjnych nie jest również niepokojący z punktu widzenia stabilności
systemu finansowego i sytuacji makroekonomicznej. Relacja kredytu konsumpcyjnego do PKB
w Polsce jest obecnie relatywnie wysoka w porównaniu do innych państw UE. Mimo że, obniżenie stanu kredytów konsumpcyjnych jest w
części wynikiem zmian regulacyjnych, można je
także w dużym stopniu traktować jako zjawisko
cykliczne. Warto przy tym zaznaczyć, że spadek
Odporność banków na ryzyko kredytowe z tytu- stanu kredytów konsumpcyjnych jest łagodny.
łu deprecjacji złotego i ryzyko płynności związa- Zadłużenie bankowe całego sektora realnego w
ne z koniecznością odnawiania zabezpieczeń wła- Polsce jest relatywnie niskie32 . Zmniejsza to
snej otwartej bilansowej pozycji walutowej zosta- wrażliwość gospodarki na zmiany w dostępie do
ła zbadana w ramach testu warunków skrajnych kredytu i konieczność ewentualnego delewarowa(zob. rozdział 3.7.2).
nia. Ryzyko nieuporządkowanego delewarowania
jest przy tym w Polsce niższe niż w innych krajach regionu (zob. ramka 2). Niski stosunek kre***
dytu do PKB stwarza z drugiej strony pole do
W ciągu ostatniego roku przerwany został dłu- dalszego rozwoju działalności bankowej w Polgoterminowy trend szybszego wzrostu kredytów sce.
dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw. Taką zmianę w strukturze akcji kredytowej sektora bankowego należy uznać za korzystną z punktu widzenia stabilności sektora
bankowego i rozwoju gospodarki. W przeciwieństwie do kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, kredyty dla przedsiębiorstw finansują
bowiem w dużej mierze inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny, przyczyniając się do
zwiększenia potencjalnego tempa wzrostu PKB.
Ograniczenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych można oceniać jako typowe cykliczne
zjawisko po okresie bardzo wysokiego rozwoju
akcji kredytowej w tym segmencie. Utrzymanie

***

Wydaje się, że w nadchodzących kwartałach
można spodziewać się spadku dynamiki kredytów. Przemawiają za tym zmiany w otoczeniu
prawnym banków, w tym zaostrzenie regulacji
nadzorczych, które szczegółowo omawia grudniowa edycja Raportu z 2011 r. Niepewność otoczenia gospodarczego i gorsze perspektywy wzrostu
w 2012 r. mogą przyczyniać się do osłabienia popytu na kredyty, jak i do ograniczania ich podaży przez banki. Nie można również wykluczyć, że
spodziewane zmiany w profilu biznesowym ban-

31

Szerzej nt. ryzyka związanego z kredytami walutowymi w: „Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień
2010 r.”, NBP, 2010 r., ramka 2 i „Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.”, NBP, 2011 r.,
ramka 3.
32
Szerzej nt. zadłużenia sektora realnego w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.”, ramka 2.
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tach obcych może być zmuszonych do ograniczenia akcji kredytowej, o ile nie podniosą one funduszy własnych. Efekt ten może być odczuwalny w skali całego sektora, ponieważ udział tych
banków w przyroście portfela kredytów mieszkaniowych był znaczny (w 2011 r. około 44%36 ).

mld zł

Perspektywy wzrostu kredytów dla gospodarstw
domowych są gorsze niż w okresie analizowa- Wykres 3.14. Kredyty konsumpcyjne
nym w poprzednim Raporcie. Prognozowany
5,0
umiarkowany wzrost płac i stagnacja dynamiki zatrudnienia33 wskazują na brak przesłanek
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nych kredytów, w tym kredytów konsumpcyjnych. W 2011 r. spłaty kredytów konsumpcyj2,0
nych przewyższały wartość kredytów nowoudzielonych (zob. wykres 3.14). W 2012 r. można się
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obecnych na polskim rynku, choć w porównaniu
do innych krajów regionu wpływ ten powinien
być niewielki (zob. ramka 2).
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Większość banków o najwyższych portfelach kredytów konsumpcyjnych zapowiada na 2012 r.
bardzo niski ich wzrost lub spadek34 . Nie można jednak wykluczyć, że część mniejszych banków zdecyduje się na rozwinięcie oferty kredytów
konsumpcyjnych.

Uwagi: nowo udzielone kredyty na podstawie próby 20
banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych i wartości nowych umów kredytowych. Na koniec marca 2012 r. udział tych banków w całości portfela
złotowych kredytów konsumpcyjnych sektora bankowego
wynosił około 60%. Dane obejmują kredyty konsumpcyjne w złotych, bez nowego zadłużenia z tytułu użycia kart
kredytowych.
Źródło: NBP.

Z kolei na możliwości wzrostu podaży kredytów
mieszkaniowych negatywny wpływ może mieć
podniesienie wag ryzyka do 100% w odniesieniu
do walutowych ekspozycji detalicznych, wchodzące w życie w czerwcu 2012 r.35 . Szacunki
wskazują, że kilka banków najbardziej aktywnych na rynku walutowych kredytów mieszkaniowych i posiadających znaczną część portfela
kredytów mieszkaniowych nominowaną w walu-

Do obniżenia popytu na kredyty mieszkaniowe przyczynia się nowelizacja przepisów dotyczących rządowego programu „Rodzina na swoim”37 . W wyniku wprowadzenia nowego, niższego limitu ceny metra kwadratowego mieszkania
i domu kwalifikującego do skorzystania z dopłat
do kredytu, w większości dużych miast trudniej
niż dotychczas będzie skorzystać z programu.
Wpływ tej zmiany na przyrost kredytów może

33

Zgodnie z prognozami zawartymi w: „Raport o inflacji. Lipiec 2012 r.”, NBP, 2012 r.
Źródło: dane ankietowe UKNF. Dane zagregowane w: „Informacja nt. planów finansowych banków na 2012 r.”,
UKNF, 2012 r.
35
Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 Komisji Nadzoru
Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka.
36
Dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
37
Zob. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 168 z 2011 r., poz. 1006.
34
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być duży, ponieważ kredyty udzielane w ramach
programu w ostatnich dwóch latach stanowiły
średnio około 40% przyrostu złotowych kredytów mieszkaniowych. Zmiany widoczne były już
w IV kwartale 2011 r., w którym kwota i liczba
udzielonych kredytów w ramach programu spadły odpowiednio o ponad 50% i 60% w porównaniu do średnich kwartalnych z pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. Spadła również kwota średniego kredytu (o około 12% w porównaniu do III
kwartału 2011 r.).

Na ograniczenie przyrostu kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw może mieć
również wpływ prawdopodobny wzrost kosztów
finansowania banków, m.in. z tytułu większej
konkurencji o depozyty detaliczne po likwidacji
możliwości oferowania lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Wrażliwość tych portfeli (zwłaszcza
kredytów mieszkaniowych i kredytów dla dużych
przedsiębiorstw) na zmiany kosztów finansowania jest szczególnie wysoka ze względu na ich relatywnie niewielką zyskowność (zob. wykresy 3.6
i 3.8.). Stąd niewykluczone, że banki będą dąMimo możliwego negatywnego wpływu na żyły do podniesienia oprocentowania kredytów,
wzrost kredytów mieszkaniowych, ograniczenia co miałoby negatywny wpływ na popyt.
w programie „Rodzina na swoim” można oceniać jako korzystne dla stabilności systemu fi- Krótkoterminowe oczekiwania banków odnośnie
nansowego. W obecnych warunkach zaburzeń na zmian polityki kredytowej są jednak neutralne
europejskich rynkach finansowych kluczowe sta- dla podaży kredytów. Zdecydowana większość
je się zapewnienie zbilansowanej sytuacji budże- banków nie zamierzała zmieniać polityki kredytu państwa, dla którego program stanowi istotne towej w II kwartale br. Pojedyncze banki plaobciążenie. Trudno też stwierdzić, czy w obecnej nowały zaostrzyć politykę kredytową odnośnie
formie program ten efektywnie pełni swoją funk- kredytów dla MSP i kredytów mieszkaniowych
cję, tj. umożliwia zaspokojenie potrzeb mieszka- (procent netto około -20%).
niowych tym rodzinom, które w innym wypadku Badania ankietowe przedsiębiorstw wskazują,
nie byłyby w stanie otrzymać kredytu na zakup że utrzymuje się niska aktywność inwestycyjmieszkania.
na przedsiębiorstw: wskaźnik nowych inwestyWykres 3.15. Kredyty udzielone w ramach programu Rodzina na swoim
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cji kształtuje się poniżej średniej długookresowej38 . Prognozy przedsiębiorstw na II kwartał
2012 r. są jednak najwyższe od 2008 r., szczególnie w sektorze MSP. Równocześnie wyniki ankietowe wskazują, że wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które wstrzymują się z podjęciem inwestycji. Czynnikiem skłaniającym przedsiębiorstwa do ostrożności w planowaniu inwestycji jest
niepewność związana z oceną przyszłej sytuacji
gospodarczej. Trudna sytuacja gospodarcza niektórych krajów UE i niższe prognozy wzrostu gospodarczego nie będą sprzyjać zmniejszeniu się
znaczenia tego czynnika.
Jednoznaczne sformułowanie oczekiwań odnośnie kształtowania się tempa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw jest trudne. Wydaje się,
że w krótkim okresie przeważają czynniki wska-

38

Wszystkie odniesienia do badań ankietowych przedsiębiorstw odnoszą się do opracowań pt. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2012 r. oraz prognoz
koniunktury na II kwartał 2012 r.”, NBP, 2012 r.
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zujące na niski popyt na kredyt ze strony przedsiębiorstw: niższe tempo wzrostu gospodarczego w latach 2012–2013, niewykluczone podwyżki oprocentowania kredytów przez banki oraz
wstrzymywanie się przez większość ankietowanych przedsiębiorstw z podejmowaniem inwestycji. Wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw
w 2011 r. nie były jednak spójne ze zmianami

stanów bilansowych kredytów (np. w marcu br.
kredyty inwestycyjne rosły w tempie 24% r/r)
oraz ocenami banków odnośnie popytu na kredyt. W dłuższym horyzoncie można natomiast
oczekiwać wzrostu popytu na kredyt w związku
z realizacją dużych projektów w sektorze energetycznym i związanych z ochroną środowiska.

Ramka 2. Delewarowanie europejskich grup bankowych
Kryzys finansowy wskazał na wiele słabości globalnego systemu finansowego. Jedną z nich było nadmierne zadłużenie instytucji finansowych (wysoka dźwignia finansowa)1 połączone z finansowaniem działalności krótkoterminowymi środkami pozyskiwanymi z rynków finansowych.
Jednocześnie następował dynamiczny wzrost aktywów grup bankowych i ich globalna ekspansja.
Europejskie grupy bankowe uczestniczyły w tych procesach, m.in. szczególnie silnie zwiększając
aktywa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Zmniejszanie nadmiernej dźwigni finansowej grup bankowych jest niezbędne dla poprawy stabilności europejskiego systemu finansowego. Potrzeba ta jest obecnie tym bardziej istotna ze względu
na kryzys fiskalny w strefie euro i towarzyszący mu wzrost kosztów finansowania banków. Proces
delewarowania powinien przy tym przebiegać w sposób uporządkowany, aby ograniczyć zagrożenie
braku dostępu do finansowania dla sektora realnego gospodarki.
Wśród czynników prowadzących do delewarowania europejskich banków należy wymienić potrzebę poprawy jakości aktywów banków dotkniętych wzrostem ryzyka kredytowego, wymogi prawa
europejskiego nakładającego na banki obowiązek sprzedaży części aktywów w następstwie otrzymania pomocy państwowej, wymogi zwiększenia współczynników wypłacalności nałożone przez
EBA oraz nowe zaostrzone regulacje nadzorcze. Banki powinny również ograniczyć skalę wykorzystywania krótkoterminowego finansowania pochodzącego z rynków finansowych. Efektem wymienionych czynników i działań będzie spadek zwrotu z kapitału, co wpłynie na zmianę modelu
biznesowego wielu europejskich banków2 .
MFW w „Global Financial Stability Report” z kwietnia 2012 r. szacuje możliwą skalę delewarowania europejskich banków na około 2,6 bln dolarów amerykańskich. Również EBC ocenił skalę
możliwego delewarowania w „Financial Stability Review” z czerwca 2012 r. szacując je na 1,2
bln euro w przypadku banków ze strefy euro i 1,5 bln euro dla banków z całej Unii Europejskiej. Wśród regionów szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami delewarowania, poza strefą
euro, obie instytucje wymieniają Europę Środkową i Wschodnią. Pomimo wielu różnic, systemy
bankowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej mają cechy wspólne, które zwiększają ich podatność na negatywne skutki delewarowania. Jedną z nich jest dominacja zagranicznych grup
bankowych. W przypadku części spółek–córek oraz oddziałów instytucji kredytowych obecnych w
krajach regionu, model biznesowy zakładał finansowanie akcji kredytowej środkami w większości
pochodzącymi od banków–matek, bez budowy stabilnej bazy depozytowej. Z tego powodu skutki
delewarowania banków–matek dla części krajów mogą być silnie odczuwalne.
W wyniku zmiany strategii i modeli biznesowych, jak również ograniczeń kapitałowych część
banków–matek może się zdecydować na ograniczenie działalności zagranicą i koncentrować się
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na rynkach macierzystych. Tzw. zjawisko home bias może negatywnie wpłynąć na gospodarki
krajów, w których te grupy są obecne.
Należy podkreślić, że proces delewarowania najprawdopodobniej nie dotknie wszystkich krajów
w jednakowym stopniu. Banki europejskie mogą być zmuszone do oceny, które z ich spółek–córek
pełnią kluczową rolę w strukturze ich grup finansowych3 . Różnice w fundamentach gospodarczych
poszczególnych krajów, stan systemu finansowego czy też znaczenie spółek–córek w grupach (w
tym ich zyskowność) powinny być kluczowe w decyzjach banków–matek o kontynuowaniu akcji
kredytowej.415
Polska jako kraj o relatywnie wysokim wzroście gospodarczym i potencjale rozwoju jest w korzystnej sytuacji. Zyskowność polskich banków, w tym większości spółek–córek europejskich grup
bankowych aktywnych w Polsce, jest wysoka. Podkreślić należy również, że perspektywy co do
rozwoju gospodarczego Polski, w tym sektora bankowego i jego zyskowności wyróżniają się pozytywnie na tle krajów regionu.
Proces delewarowania europejskich grup bankowych w Polsce może głównie prowadzić do zmian
właścicielskich lub rewizji strategii niektórych banków, skutkujących ograniczeniem ich akcji kredytowej w wybranych segmentach rynku. Należy podkreślić, że dotychczas większość spółek–
córek, które zostały wystawione na sprzedaż przez banki–matki, znajdowała nabywców. Ewentualne zmniejszenie akcji kredytowej może dotyczyć segmentów rynku, których wzrost został ograniczony przez regulacje nadzorcze lub ich oczekiwana zyskowność jest niższa niż w poprzednich
latach. Proces ten powinien dotyczyć głównie banków, którym nie udało się zdobyć odpowiednio
dużego udziału w tych segmentach rynku6 .
Proces ograniczania lub jedynie utrzymywania finansowania przez banki–matki zmusi banki z
regionu do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Również regulatorzy w krajach
macierzystych wskazują na potrzebę pozyskiwania finansowania przez spółki–córki w większym
stopniu na lokalnych rynkach7 . Jednym ze sposobów zmiany struktury finansowania może być
rozwój rynku długoterminowych papierów dłużnych banków. Szerzej o możliwościach rozwoju
takiego rynku w Polsce i potencjalnym wpływie na wyniki finansowe sektora bankowego w ramce 7.

1

MFW szacuje, że w 2008 r. średnia dźwignia banków ze strefy euro wynosiła 35, w niektórych bankach znacznie
przekraczała ten poziom.
2
Wśród ogłoszonych dotychczas zmian banki europejskie wymieniają ograniczenie działalności handlowej i
inwestycyjnej, finansowania projektów bankowości korporacyjnej wymagających znacznego zaangażowania kapitałowego oraz pozyskiwania środków na rynkach finansowych, sprzedaż spółek zajmujących się inną działalności niż
bankowa. Bankowość detaliczna ma być ograniczona w mniejszym stopniu.
3
Szczególnie, że część europejskich grup bankowych posiada swoje spółki–córki w kilku krajach regionu i mogą
one wymagać wsparcia finansowego ze strony banku–matki w tym samym czasie.
4
Przykładem takiego zróżnicowania może być decyzja grupy Commerzbank o koncentracji swojej aktywności na
rynku niemieckim oraz polskim (zob. „Commerzbank press release: Commerzbank can fulfil capital requirements
of the European Banking Authority (EBA) relying on its own strength”, 19 stycznia 2012 r.).
5
EBC w „Financial Stability Review” z czerwca 2012 r. podkreśla znaczenie różnic w gospodarkach regionu oraz
strategicznej roli spółek–córek w europejskich grupach bankowych dla skali potencjalnego delewarowania.
6
Wśród banków, które ogłosiły w 2011 r. i 2012 r. zmianę swojej strategii można wymienić: Bank Handlowy w
Warszawie, Nordea Bank Polska, Bank DnB Nord Polska, HSBC Bank Polska, Bank BPH.
7
Zob. „OENB press release. Austrian Supervisory Authority Publishes Guideline to Strengthen the Sustainability
of the Business Models of Large Internationally Active Austrian Banks”, 14 marca 2012 r.
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3.3.

Ryzyko kredytowe

3.3.1.

Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla przedsiębiorstw

grożonych dla przedsiębiorstw w podziale na
wielkość przedsiębiorstwa i różne kategorie produktowe (kredyty inwestycyjne, operacyjne, samochodowe, na zakup papierów wartościowych,
pozostałe). Od 2009 r. wskaźnik kredytów zagrożonych dla MSP jest konsekwentnie wyższy od
tego dla dużych przedsiębiorstw o około 5 p.p. i
w okresie analizowanym w Raporcie ta sytuacja
nie zmieniła się istotnie (zob. wykres 3.20).

W analizowanym okresie wskaźnik kredytów
zagrożonych przedsiębiorstw nie uległ istotnej
zmianie i na koniec marca 2012 r. wyniósł 10,4%
(zob. wykres 3.16). Było to wynikiem nałożenia się wzrostu kredytów ze stwierdzoną utratą
wartości o 4%39 przy jednoczesnym wzroście su- Wykres 3.17. Dekompozycja zmiany (kw/kw)
my kredytów dla przedsiębiorstw (zob. wykres wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw
3,0%
3.17). Wzrost wartości kredytów ze stwierdzoną
2,5%
utratą wartości byłby wyższy, gdyby nie transak2,0%
cje sprzedaży wierzytelności w wysokości 0,5 mld
1,5%
zł dokonane na koniec 2011 r., które dotyczyły
1,0%
głównie kredytów z utratą wartości (zob. ram0,5%
ka 5).
0,0%

Wykres 3.16. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw

-0,5%
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Wpływ zmiany wartości kredytów z utratą wartości
Wpływ zmiany wartości kredytów ogółem
Zmiana wskaźnika kredytów zagrożonych

10%
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12-2009
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5%
0%

6-2009

15%

3-2009

-1,0%

Odstęp międzykwartylowy
Mediana
Średnia
Średnia dla systemu bankowego

Źródło: NBP.

Przyspieszenie tempa wzrostu kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw miało miejsce od
połowy 2011 r. (zob. wykres 3.18). Dane o odpisach aktualizacyjnych potwierdzają tę tendencję
(zob. wykres 3.19).
Od ostatniej edycji Raportu w niewielkim stopniu zmieniły się również wskaźniki kredytów za-

Uwaga: dekompozycja z wykorzystaniem rachunku pochodnych: względem danej zmiennej wchodzącej w skład
wskaźnika kredytów zagrożonych (kredytów ze stwierdzoną utratą wartości lub kredytów ogółem) obliczono
pochodną cząstkową wskaźnika w punkcie i pomnożono
przez wielkość zmiany zmiennej w kwartale. Suma iloczynów pochodnych cząstkowych i zmian wartości zmiennych
jest równa w przybliżeniu zmianie wskaźnika kredytów zagrożonych.
Źródło: NBP.

Zmiany wskaźnika kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw według sekcji PKD w porównaniu z wartościami z września 2011 r. wskazują na
dalsze pogorszenie w branżach związanych z budownictwem tj. budownictwo oraz obsługa nieruchomości (zob. tabela 3.2). W przypadku przetwórstwa przemysłowego i handlu (czyli branż,
których zadłużenie stanowi niemal 50% portfela
kredytów dla przedsiębiorstw) wskaźniki kredytów zagrożonych nieznacznie się poprawiły.

39

Przytaczane w rozdziale 3.3 zmiany wartości kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnoszą się do danych po
wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
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Tabela 3.2. Jakość dużych zaangażowań według sekcji gospodarki (w %)
Sekcja

Struktura
należności
ogółem

A – Rolnictwo
B – Górnictwo
C – Przetwórstwo przemysłowe
- Produkcja artykułów spożywczych
- Wytwarzanie koksu i prod. rafinacji ropy
naftowej
- Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych
- Produkcja wyrobów z surowców
niemetalicznych pozostałych
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych
(bez maszyn i urządzeń)
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,
gaz i wodę
E – Dostawy wody, ścieki i odpady
F – Budownictwo
G – Handel i naprawy
H – Transport i gosp.magazynowa
I – Hotele i restauracje
J – Informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – Obsługa nieruchomości
M – Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
N – Administrowanie
O – Administracja publiczna
P – Edukacja
Q – Opieka zdrowotna
R – Kultura, rekreacja i rozrywka
S – Usługi pozostałe
Razem (bez sekcji K i O)
Kwota ogółem (bez sekcji K i O), (w mld zł)

Wskaźnik
należności
zagrożonych

1,7 (1,7)
1,0 (0,9)
28,0 (28,3)
4,8 (5,0)
3,2 (3,3)

Struktura
należności o
stwierdzonej
utracie
wartości
1,5 (1,5)
1,1 (0,5)
25,0 (28,0)
5,5 (6,7)
0,1 (0,1)

1,7 (1,6)

1,0 (1,4)

5,0 (6,6)

2,0 (2,0)

2,2 (1,9)

9,2 (7,1)

2,5 (2,6)

2,2 (2,6)

7,1 (7,7)

3,9 (3,9)

0,6 (0,6)

1,3 (1,3)

1,1 (1,0)
15,4 (15,5)
20,2 (19,6)
2,8 (2,7)
2,1 (2,0)
3,1 (3,0)
11,7 (10,5)
12,4 (13,1)
2,9 (3,2)

0,4 (0,8)
20,8 (17,9)
16,4 (17,4)
3,1 (3,6)
4,8 (4,6)
0,6 (1,1)
0,9 (1,4)
17,8 (15,7)
5,4 (5,6)

3,0 (5,7)
11,1 (8,9)
6,7 (6,9)
9,1 (10,3)
18,4 (17,4)
1,7 (2,8)
0,6 (1,1)
11,8 (9,3)
15,1 (13,5)

3,2 (3,0)
15,7 (14,1)
0,4 (0,4)
1,2 (1,1)
0,3 (0,3)
0,3 (0,3)
78,5 (80,3)
400,7 (402,6)

0,7 (0,9)
0,8 (1,0)
0,4 (0,4)
0,6 (0,7)
0,6 (0,7)
0,2 (0,1)
98,3 (97,7)
–

1,8 (2,2)
0,4 (0,5)
9,1 (8,1)
4,2 (4,8)
15,1 (15,3)
4,6 (3,5)
8,2 (7,7)
33,0 (31,1)

7,3 (6,9)
9,6 (4,5)
7,4 (7,6)
9,3 (10,3)
0,3 (0,2)

Uwagi: dane dla marca 2012 r., w nawiasach dane dla września 2011 r.; podział na sekcje gospodarki zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności z 2007 r.; ekspozycje kredytowe obejmują należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz
udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym; duże zaangażowania – dla banku
w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające 500 tys. zł, dla zrzeszonego banku spółdzielczego zaangażowanie wobec jednego
klienta przekraczające 50 tys. zł; w sekcji C przetwórstwo przemysłowe zaprezentowano dane o pięciu podsekcjach o
największym udziale w należnościach ogółem.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.18. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
przedsiębiorstw ze stwierdzoną utratą wartości
6

18%

5

15%

4

146,3 mld zł

mld zł
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106,7 mld zł
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3-2010
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3%
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-2

Wykres 3.20. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw

0%

12-2008

Razem

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
walutowych. Linia przerywana – szacunkowy przyrost z
wyłączeniem wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności
przeprowadzonych w bankach komercyjnych i oddziałach
instytucji kredytowych w latach 2010–2011.
Źródło: NBP.

Duże
12-2009

MSP
12-2010

9-2011

12-2011

3-2012

Uwaga: wartości umieszczone w etykietach kolumn oznaczają wartość wszystkich należności od danego sektora
przedsiębiorstw na 3-2012 r.
Źródło: NBP.

Kredyty przedsiębiorstw na nieruchomości

mld zł

Wykres 3.19. Kwartalne odpisy netto z tytułu
utraty wartości kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich Wartość portfela kredytów na nieruchomości
relacja do wartości kredytów netto
przedsiębiorstw wynosi około 42 mld zł, tj. oko1,2

2,0%

0,9

1,5%

0,6

1,0%

0,3

0,5%

0,0

0,0%

-0,3

-0,5%

ło 17% wszystkich typów kredytów dla przedsiębiorstw40 . W skład kredytów przedsiębiorstw na
nieruchomości wchodzą kredyty mieszkaniowe41
(25%), kredyty na powierzchnię biurową (nieruchomości komercyjne) (19%) oraz kredyty na
tzw. nieruchomości pozostałe, czyli m.in. kredyty na inne budynki, budowle, prawa do lokalu,
grunty (56%).

3-2009
6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012

Pomimo lekkiego pogorszenia w ostatnim półroczu, nadal stosunkowo dobra jest jakość kredytów na powierzchnię biurową i nieruchomości poOdpisy netto: MSP
zostałe (zob. wykres 3.21). W przypadku kredyOdpisy netto: duże przedsiębiorstwa
Relacja odpisy/kredyty: MSP (zannualizowana)
tów mieszkaniowych dla przedsiębiorstw po okreRelacja odpisy/kredyty: duże przedsiębiorstwa (zannualizowana)
sie silnego wzrostu od 2009 r. w ostatnim półroUwaga: odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów –
czu nastąpiła stabilizacja wskaźnika na poziomie
definicja w Słowniczku.
22,9%.
Źródło: NBP.
40

Wartości wskaźników po wyłączeniu Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będący bankiem państwowym, nie
został uwzględniony ze względu na specyfikę działalności polegającą m.in. na udzielaniu preferencyjnych kredytów
na budownictwo mieszkaniowe w ramach funduszy państwowych.
41
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe zaciągane są przez przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane dotyczące nieruchomości mieszkaniowych czy nabywające nieruchomości mieszkaniowe z przeznaczeniem na sprzedaż
lub wynajem.
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mld zł

Wykres 3.21. Struktura i jakość kredytów przedsiębiorstw na nieruchomości
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relatywnie wysoką przeciętną zdolność przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań.
Chociaż średnio w porównaniu z okresem objętym poprzednim Raportem obciążenie długiem
(m.in. kredyty i pożyczki oraz kredyty handlowe)
pozostało stabilne (około 39% sumy bilansowej),
to wzrosła relacja odsetek do wyniku operacyjnego (z 14,8 do 19,5%). Udział odsetek z tytułu
kredytów i pożyczek43 w łącznej sumie odsetek
prawie nie zmienił się i wyniósł około 63%.
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Sytuacja płynnościowa części przedsiębiorstw
uległa pogorszeniu. Udział przedsiębiorstw z
ujemnym saldem przepływów pieniężnych wzrósł
Na powierzchnię biurową
Na nieruchomości mieszkaniowe
i w 2011 r. wyniósł 23% (wzrost o 2,5 p.p. r/r)
Na nieruchomości pozostałe
Wsk. kredytów zagrożonych na nier. mieszkaniowe (prawa oś)
(zob. wykres 3.22). Badania ankietowe przeproWsk. kredytów zagrożonych na pow. biurową (prawa oś)
Wsk. kredytów zagrożonych na nier. pozostałe (prawa oś)
wadzone wśród przedsiębiorstw44 wskazują rówUwaga: dane bez BGK.
nież, że w pierwszym kwartale 2012 r. wzrósł odŹródło: NBP.
setek firm odczuwających problemy z niewystarKredyty ze stwierdzoną utratą wartości w tym czającą płynnością.
segmencie dotyczą głównie inwestycji rozpoczętych przez deweloperów 2–3 lata temu. W przy- Wykres 3.22. Udział przedsiębiorstw z ujemnymi
padku części kredytów stwierdzono utratę warto- przepływami pieniężnymi
ści mimo regularnej obsługi zadłużenia na skutek
25%
zmiany polityki kilku banków w zakresie oceny
ryzyka kredytowego42 .
Bieżąca sytuacja w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw udzielonych na realizację inwestycji
mieszkaniowych nie stanowi istotnego zagrożenia dla zachowania stabilności poszczególnych
banków jak też całego sektora finansowego. Ryzyko związane z kredytami mieszkaniowymi dla
przedsiębiorstw dotyczy kilku banków, a udziały portfeli kredytów mieszkaniowych w stosunku
do całości portfela kredytowego w tych bankach
są nieduże.

20%

15%

10%
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0%
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Uwaga: zmienna próba przedsiębiorstw.

Zdolność przedsiębiorstw do obsługi za- Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
dłużenia
Ponadto w II połowie 2011 r. oraz w I kwarOgólnie dobra sytuacja finansowa sektora przed- tale 2012 r. nieco większa część zadłużenia seksiębiorstw (zob. rozdział 2.1) pozwoliła utrzymać tora przedsiębiorstw z tytułu kredytów i po42

Informacje na podstawie ankiety do banków przeprowadzonej przez UKNF.
Dane z bazy F-01 dotyczące kredytów i pożyczek zawierają kredyty zaciągnięte w bankach i inne pozabankowe
pożyczki przedsiębiorstw.
44
Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kwartale 2012 r. oraz prognoz koniunktury na II kwartał 2012”, NBP, 2012 r.
43
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Wskaźnik rentowności brutto>0
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Głównym czynnikiem ryzyka pozostaje kształtowanie się koniunktury na świecie. Nie można wykluczyć, że w związku ze zmniejszonym
popytem sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszy się. Szczególnie zagrożonymi branżami są
Wykres 3.23. Rozkład zadłużenia przedsiębiorstw nadal budownictwo oraz obsługa nieruchomości,
według rentowności brutto
zwłaszcza przedsiębiorstwa realizujące projekty infrastrukturalne, których sytuacja finansowa
100%
pogorszyła się w ostatnim okresie. W przypadku
90%
kredytów mieszkaniowych przedsiębiorstw nale80%
70%
ży podkreślić, że banki deklarują, iż obecnie
60%
prowadzą bardziej ostrożną politykę kredytową
50%
w stosunku do finansowania tego typu inwesty40%
cji. Niekorzystnie na sytuację przedsiębiorstw ze
30%
szczególnie energochłonnych branż może z kolei
20%
10%
wpłynąć potencjalny wzrost cen energii związa0%
ny z wprowadzeniem tzw. pakietu energetycznoklimatycznego45 .
3-2009

życzek przypadała na przedsiębiorstwa o ujemnych wskaźnikach rentowności brutto (zob. wykres 3.23). Udział ten jest obecnie wyższy niż w
poprzednich dwóch latach.

Wskaźnik rentowności brutto<=0

Uwaga: dane z bazy F-01 (przedsiębiorstwa zatrudniające
od 50 osób wzwyż); do końca 2011 r. dane bez kredytów i
pożyczek wobec jednostek powiązanych, a od 2012 r. łącznie wobec jednostek powiązanych i jednostek pozostałych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

W ostatnim okresie pogorszyła się również sytuacja części przedsiębiorstw z sektora budowlanego zaangażowanych w realizację projektów
infrastrukturalnych. Projekty te okazały się nierentowne i ze względu na znaczną wartość poniesionych strat zmusiły niektóre przedsiębiorstwa
do zgłoszenia wniosków o upadłość.

Możliwe wyższe odpisy z tytułu utraty wartości kredytów dla przedsiębiorstw w najbliższym
okresie nie powinny negatywnie wpłynąć na stabilność sektora bankowego. Skorygowane marże
odsetkowe banków na kredytach dla przedsiębiorstw są na tyle wysokie, że wpływ wyższych
odpisów z tytułu utraty wartości na obniżenie
zyskowności tych produktów byłby stosunkowo
niewielki (zob. wykres 3.8).

3.3.2.

Pogorszenie sytuacji finansowej części przedsiębiorstw w analizowanym okresie może prowadzić
do problemów z terminową obsługą zadłużenia
w przyszłości.

Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla gospodarstw domowych

W okresie analizowanym w Raporcie wskaźnik
kredytów zagrożonych wzrósł nieznacznie, do poPerspektywy
ziomu 7,5% na koniec marca 2012 r. (zob. wyZmiany rozkładu zadłużenia przedsiębiorstw pod kres 3.24). Na zmiany wartości tego wskaźnika
względem rentowności kredytobiorcy wskazują duży wpływ miały czynniki niezwiązane ze zmiana niewielkie pogorszenie perspektyw obsługi zo- ną zdolności kredytobiorców do obsługi kredytów, takie jak transakcje sprzedaży wierzytelnobowiązań przez przedsiębiorstwa.
45

Na taką możliwość wskazuje np. raport „Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetycznoklimatycznego w gospodarce Polski”, NBP, 2012 r.

Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r.

53

Ryzyko kredytowe I

ści (zob. wykres 3.25) i umocnienie złotego46 .
Przyrost kwot kredytów z utratą wartości był
niewielki w stosunku do poprzednich okresów i
był skoncentrowany w portfelu kredytów mieszkaniowych.

poziomu bezrobocia i dynamiki płac).

Innym czynnikiem wpływającym negatywnie na
jakość portfela kredytów mieszkaniowych jest
wysoki udział kredytów udzielonych w okresie
boomu kredytowego i łagodnej polityki kredyW okresie objętym Raportem odpisy netto z ty- towej (zob. wykres 3.30).
tułu utraty wartości kredytów dla gospodarstw W okresie objętym Raportem wpływ zmian sydomowych (zob. wykres 3.26) obniżyły się za- tuacji na rynku pracy na jakość kredytów był
równo w stosunku do okresu objętego poprzed- ograniczony. Powolny wzrost stopy bezrobocia w
nią edycją Raportu (o 16,6%), jak i analogicznego ostatnich kwartałach wynikał bowiem nie tyle ze
okresu poprzedniego roku (spadek o 23,0%).
spadku zatrudnienia, co z napływu na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo47 .
Kredyty mieszkaniowe
W okresie objętym Raportem jakość kredytów mieszkaniowych pogarszała się (zob. wykres
3.28). Wprawdzie wzrost wartości kredytów z
utratą wartości był nieco niższy niż w okresie
objętym poprzednią edycją Raportu (zob. wykres 3.25), jednocześnie jednak był on większy
niż w latach 2009–2010. Ponownie wzrosły odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (zob. wykres 3.26).
Jedną z głównych przyczyn stopniowego pogarszania się jakości kredytów mieszkaniowych
jest proces starzenia się portfela. Wskazuje na
to dość równomierny wzrost odsetka kredytów
opóźnionych w spłacie w miarę upływu czasu od
udzielenia kredytów (zob. wykres 3.29), pomimo
dużych zmian w otoczeniu makroekonomicznym
w latach 2005–2011, mających znaczny wpływ
na zdolność gospodarstw domowych do obsługi
kredytów (duże wahania tempa wzrostu PKB,

Innym czynnikiem wywierającym negatywny
wpływ na jakość kredytów mieszkaniowych było
utrzymywanie się wysokiego kursu franka szwajcarskiego. Powodowało to, że w przypadku większości kredytów mieszkaniowych nominowanych
w tej walucie raty były wyższe niż w momencie
ich udzielenia. Na koniec maja br. średni wzrost
wielkości raty w stosunku do miesiąca udzielenia kredytu dla kredytów udzielonych w latach
2005–2010 wynosił około 28% (maksymalny –
około 38%) (zob. wykres 3.31). Wzrost rat kredytów był jednak istotnie mniejszy od skali deprecjacji złotego do franka szwajcarskiego48 . Przyczyną był spadek rynkowych stóp procentowych
CHF w tym okresie, które wyznaczają oprocentowanie płacone przez klientów49 .
Wynikiem deprecjacji złotego był również spadek stopnia zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych nominowanych w CHF. Dotyczyło to
w szczególności kredytów zaciągniętych w okre-

46

Od końca III kwartału 2011 r. do końca I kwartału 2012 r. złoty umocnił się do do euro o 5,7% i do franka szwajcarskiego o 4,5%. Aprecjacja złotego prowadzi do efektu statystycznego pogorszenia jakości kredytów dla gospodarstw
domowych z uwagi na zmniejszenie udziału kredytów walutowych, charakteryzujących się znacznie niższym wskaźnikiem kredytów zagrożonych. Jak jednak wskazywano w poprzednich edycjach Raportu, niższe wskaźniki kredytów
zagrożonych nominowanych w walutach obcych są częściowo wynikiem przymusowego przewalutowywania przez banki
kredytów walutowych na złotowe po przystąpieniu do windykacji lub egzekucji kredytów albo wystąpieniu przesłanek
znacznej utraty ich wartości.
47
Zob. „Kwartalny raport o rynku pracy – IV kwartał 2011 r.”, NBP, 2012 r.
48
Aktualny kurs CHF (na koniec maja 2012 r.) jest o około 54% wyższy niż średni kurs, po którym zostały zaciągnięte kredyty w CHF w latach 2005–2011 (szacunkowo 2,37 zł – średnia ważona zadłużeniem z tytułu kredytu
na koniec 2011 r.).
49
Niemal cały portfel kredytów mieszkaniowych (99,8% na koniec marca 2012 r.) jest oprocentowany według zmiennej
stopy procentowej, kalkulowanej zazwyczaj jako średnia stopa oprocentowania depozytów międzybankowych, powiększona o stałą marżę. Dlatego spadek stóp procentowych we franku szwajcarskim wpływa na obniżenie wysokości rat
odsetkowych kredytów mieszkaniowych nominowanych w tej walucie.
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sie wysokiego kursu złotego (lata 2007–2008)
Wykres 3.25. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
(zob. ramka 3).
gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości
3,5
3,0

Wykres 3.24. Wskaźnik kredytów zagrożonych
dla gospodarstw domowych

2,5
2,0
mld zł

12%
10%
8%

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

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia - system bankowy
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3-2012

12-2011
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6-2011

3-2011
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12-2009
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0%
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Źródło: NBP.

Mieszkaniowe

Konsumpcyjne

Inne

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

12-2009

9-2009

2%

6-2009

-1,0

4%

3-2009

-0,5

6%

Razem

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
walutowych. Linia przerywana – szacunkowy przyrost
z wyłączeniem wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności przeprowadzonych w bankach komercyjnych i oddziałach instytucji kredytowych w latach 2010–2011.
Źródło: NBP.

Mieszkaniowe

Źródło: NBP.

Konsumpcyjne
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3-2010

2,5

12-2009

0,7%
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7%

6-2009

3,0

3-2009

mld zł

Wykres 3.26. Kwartalne odpisy netto z tytułu Wykres 3.27. Relacja odpisów netto z tytułu utrautraty wartości kredytów dla gospodarstw domowych ty wartości do wartości kredytów netto

Kredyty konsumpcyjne (lewa oś)

Inne

Kredyty mieszkaniowe (prawa oś)

Uwaga: dane annaulizowane.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.28. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla Wykres 3.29. Udział kredytów mieszkaniowych
głównych rodzajów kredytów dla gospodarstw domo- opóźnionych w spłacie o więcej niż 90 dni (lub podwych
danych windykacji albo egzekucji)
22%
20%

3,5%

13,0 mld zł
113,9 mld zł

18%

3,0%

16%

2,5%

14%
12%

83,8 mld zł

10%

1,5%

8%
6%

1,0%

4%

311,4 mld zł

2%
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12-2008

2,0%
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kredytowej

0,5%

Pozostałe Mieszkaniowe
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0,0%
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12-2011

3-2012
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Uwaga: linie vintage dla kredytów udzielonych w kolejnych latach na koniec kolejnych półroczy od udzielenia
kredytu.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych BIK.

Wykres 3.30. Struktura portfela kredytów mieszkaniowych w przekroju według roku udzielenia kredytu

Wykres 3.31. Relacja raty kredytu do raty w momencie udzielenia na tle aktualnego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF

0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Uwaga: stan zadłużenia na koniec 2011 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych BIK.
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3

60%

0

miesiąc udzielenia kredytu

7-2010

6

70%
1-2010

80%

7-2009

9

1-2009

12

90%

7-2008

100%

1-2008

15

7-2007

18

110%

1-2007

5%

120%

7-2006

10%

21

1-2006

15%

24

130%

7-2005

20%

140%

1-2005

25%

aktualne zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w kolejnych miesiącach (mld zł)

Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami przedstawiającymi dane dla poszczególnych rodzajów kredytów oznaczają łączną wartość każdego z rodzajów kredytów na koniec marca 2012 r.
Źródło: NBP.

Aktualne zadłużenie (dla kohorty miesięcznej)
Relacja - stała rata kapitałowa
Relacja - stała rata łączna

Założenia: kredyt mieszkaniowy w CHF zaciągnięty na 25
lat, spłacany w równych ratach łącznych lub równych
ratach kapitałowych (malejąca rata odsetkowa), aktualna rata obliczona na podstawie kursu CHF i stawki LIBOR 3M z 31.05.2012 r. oraz średniej marży dla kredytów
w CHF w momencie udzielenia kredytu. Punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Uwaga: słupki przedstawiają bieżącą wartość w złotych
kredytów mieszkaniowych nominowanych w CHF, które
zostały zaciągnięte w danym miesiącu wskazanym na osi
poziomej.
Źródło: NBP, BIK.
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Ramka 3. Kredyty mieszkaniowe o wysokim wskaźniku LtV w polskich bankach
W portfelach kredytów mieszkaniowych polskich banków znaczny udział mają kredyty ze stosunkowo wysokimi wskaźnikami LtV. Według danych UKNF, w końcu 2010 r. udziały kredytów o
wskaźnikach LtV przekraczających 90% i 100% wynosiły odpowiednio 39% i 22%1 (zob. tabela
1). W II połowie 2011 r. sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w związku z deprecjacją złotego
do franka szwajcarskiego. Na koniec września 2011 r. wartość kredytów o wskaźniku LtV wyższym niż 100% wzrosła do około 100 mld zł2 , co stanowiło prawie 1/3 całego portfela kredytów
mieszkaniowych. Obecnie kurs franka szwajcarskiego znajduje się na podobnym poziomie jak we
wrześniu 2011 r., tak więc można szacować, że odsetek kredytów o LtV przekraczającym 100%
nie zmienił się istotnie od tego momentu.
Tabela 1. Rozkład wartości kredytów mieszkaniowych według wartości wskaźnika LtV
Przedział
Wartość kredytów (w mld zł)

do 70%
102,25

70%-80%
30,19

80%-90%
29,34

90%-100%
45,83

ponad 100%
56,97

Uwaga: stan na koniec 2010 r.
Źródło: „Wyniki ankiety na temat kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych”, UKNF, Warszawa, 2011 r.

Porównanie wskaźników LtV dla kredytów mieszkaniowych walutowych i złotowych, wskazuje na
dużą wrażliwość tego wskaźnika na kształtowanie się kursu walutowego. W przypadku kredytów
mieszkaniowych nominowanych w CHF i udzielonych w okresie styczeń 2007–grudzień 2011 obecny średni poziom LtV przekracza poziom z momentu udzielenia, a dla kredytów udzielonych w
niektórych kwartałach – poziom 100% (zob. wykres 1). W końcu maja 2012 r. szacunkowo 47%
tych kredytów miała LtV większe od 100%.
Wykres 1. Średnie LtV kredytów mieszkaniowych nominowanych w CHF (lewy panel) i złotowych (prawy
panel) udzielonych w danym kwartale
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Założenia: szacunki aktualnej średniej wartości wskaźnika LtV zostały wykonane na podstawie średnich kursów
CHF, średniego LtV w momencie udzielenia kredytu, średniej zapadalności kredytów zaciągniętych w poszczególnych kwartałach badanego okresu oraz zmian średnich cen transakcyjnych mieszkań w badanym okresie. Dla
kredytów w CHF wartość kredytu przeliczona na złote przy kursie CHF na dzień 31.05.2012 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.
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W przypadku większości złotowych kredytów mieszkaniowych średnie wskaźniki LtV dla poszczególnych kwartałów udzielenia kredytu są obecnie niższe lub zbliżone do średniego LtV w momencie
ich udzielenia. Jedynie kredyty najnowsze, przyznane w ostatnich kilku kwartałach mają nieco
wyższe średnie wskaźniki LtV niż w kwartale udzielenia. W przypadku tych kredytów spadki
wartości nieruchomości w ostatnich kwartałach były wyższe niż spłaty kapitału.
Kredyty o wysokim wskaźniku LtV mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe banków
w okresach wzrostu bezrobocia i spadku cen nieruchomości, na skutek dokonywania odpisów z
tytułu utraty wartości kredytów3 . Spodziewane spadki cen na rynku nieruchomości w nadchodzących kwartałach, w połączeniu ze stagnacją zatrudnienia (zob. rozdziały 2.1 i 2.3) mogą oznaczać
konieczność tworzenia dodatkowych odpisów w niedalekiej przyszłości. Ceny nieruchomości w
największych miastach obniżają się stopniowo od końca 2007 r. Na koniec IV kwartału 2011 r.
skumulowany spadek średnich nominalnych cen metra kwadratowego mieszkań w siedmiu największych miastach Polski z ich najwyższego poziomu w latach 2007 i 2008 wyniósł około 10–15%
(zob. wykres 2).
W przypadku kredytów o wysokim bieżącym LtV (w szczególności wynoszącym powyżej 80%)
kwota uzyskana przez bank z realizacji zabezpieczenia może być niższa od aktualnej wartości
zadłużenia z tytułu kredytu. Taki stan rzeczy ma kilka przyczyn.
Po pierwsze, jeżeli sprzedaż nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu następuje w drodze
postępowania egzekucyjnego4 , istotna część kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości musi być
przeznaczona na pokrycie kosztów egzekucji, w szczególności kosztów wynagrodzenia komornika5 .

Warszawa

Średnia 7 największych miast
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Wykres 2. Skumulowane zmiany transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym (lewy panel) i wtórnym
(prawy panel)

Warszawa

Średnia 7 największych miast

Uwaga: zmiany od kwartału, w którym zanotowano najwyższy poziom cen nieruchomości; szerzej nt. źródła danych w cyklicznym materiale: „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i
komercyjnych w Polsce”, NBP.
Źródło: NBP.

Po drugie, cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości może być istotnie niższa od wartości rynkowej nieruchomości. Krąg potencjalnych nabywców i popyt na licytowane nieruchomości ogranicza
fakt, że sfinansowanie kredytem zakupu nieruchomości sprzedawanej na licytacji komorniczej może być trudne oraz że dotychczasowy właściciel zamieszkujący licytowaną nieruchomość może
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utrudniać zaprezentowanie jej potencjalnym nabywcom. Negatywny wpływ na cenę sprzedaży
nieruchomości w drodze licytacji może mieć również ewentualne obciążenie jej przez dotychczasowego właściciela prawami osób trzecich.
Po trzecie, ograniczenia co do minimalnej ceny, po której nieruchomość może być sprzedana w trybie postępowania egzekucyjnego6 (3/4 szacunkowej wartości rynkowej nieruchomości (tzw. sumy
oszacowania) w przypadku pierwszej licytacji i 2/3 w przypadku drugiej) mogą spowodować, że
sprzedaż nieruchomości może w ogóle nie dojść do skutku, ponieważ żaden z uczestników licytacji
nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie minimalnej (tzw. cenie wywołania). W takiej sytuacji
wierzyciel może przejąć nieruchomość na własność za cenę nie niższą od 2/3 sumy oszacowania i
sam próbować ją sprzedawać, co wydłuża proces realizacji zabezpieczenia. Mając na uwadze czynniki obniżające popyt na licytowane nieruchomości, przepisy te ograniczają prawdopodobieństwo
sprzedaży nieruchomości na licytacji. Należy jednak mieć na uwadze, że celem tych przepisów jest
również ochrona praw dłużnika (zapobieganie sprzedaży nieruchomości po zaniżonej cenie).
Portfel kredytów mieszkaniowych o wysokim bieżącym LtV jest zatem źródłem istotnego ryzyka dla banków. Wydana przez KNF Rekomendacja S zawiera wskazówki dla banków dotyczące
postępowania w sytuacji wzrostu LtV7 . Wedle tej rekomendacji banki mogą reagować na wzrost
LtV poprzez m.in. zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń kredytu lub zmianę zabezpieczenia,
renegocjację warunków umowy lub tworzenie dodatkowych rezerw lub odpisów.
Zdaniem NBP, pożądanym sposobem reakcji banków na wzrost bieżącego poziomu LtV do wysokiego poziomu (ponad 80%) byłoby utworzenie dodatkowych rezerw celowych lub odpisów z tytułu
utraty wartości na kredyty o LtV przekraczającym 80%. Odpisy te powinny odzwierciedlać przewidywane koszty materializacji ryzyka nieodzyskania całości należności w przypadku pogorszenia
zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu. Zastosowanie tego rozwiązania nie prowadzi do wzrostu obciążenia dochodów kredytobiorcy, a tym samym nie zwiększa ryzyka niewywiązania się z
umowy.
Tworzenie dodatkowych rezerw celowych i odpisów z tytułu utraty wartości jest utrudnione przy
obecnie obowiązujących rozwiązaniach prawnych. Modyfikacja przepisów pozwalająca na uwzględnianie kosztów ryzyka z wyprzedzeniem byłaby korzystna dla wzmocnienia stabilności systemu
finansowego. Aby zmodyfikowane przepisy traktowały w równy sposób wszystkie banki, należałoby zmienić przepisy ustawy o rachunkowości (m.in. wprowadzenie obowiązku sporządzania przez
banki rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie polskimi standardami rachunkowości) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków (szczegółowe rozwiązania uniemożliwiające tworzenie odpisów
na przyszłe straty). Trwające prace nad modyfikacją MSSF mogą zaowocować opracowaniem
standardów, które umożliwią uwzględnianie oczekiwanych kosztów ryzyka kredytowego. Konieczność dokonania zmian w krajowych przepisach dotyczących rachunkowości powinna więc zostać
ponownie oceniona, gdy będą znane ostateczne wersje nowych MSSF.
Innym rozwiązaniem, które można rozważyć w kontekście zasygnalizowanego powyżej problemu,
byłoby nałożenie na banki dodatkowych wymogów kapitałowych w ramach filara II w przyszłości.
Biorąc pod uwagę wysokie koszty i trudność realizacji zabezpieczenia należy również rozważyć
wzmocnienie i doprecyzowanie istniejących regulacji nadzorczych w zakresie maksymalnej wartości LtV, przy której banki powinny udzielać nowych kredytów mieszkaniowych. W obecnej
sytuacji gospodarczej takie działanie mogłoby co prawda oddziaływać procyklicznie na podaż
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kredytu, ale ze względu na zaostrzenie polityki kredytowej banków w ostatnim czasie jego wpływ
nie powinien być jednak bardzo istotny. Długoterminowo, ustanowienie limitu dla maksymalnej
wartości LtV korzystnie wpłynie na stabilność finansową poprzez ograniczenie ryzyka wystąpienia
baniek cenowych na rynku nieruchomości.
1

Zob. „Wyniki ankiety na temat kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych”, UKNF, 2011 r.
Zob. „Raport o sytuacji banków w okresie I–IX.2011 r.”, UKNF, Warszawa, 2011 r.
3
Spadek cen na rynku nieruchomości może oznaczać konieczność tworzenia dodatkowych odpisów na kredyty,
w stosunku do których już w obecnej chwili stwierdzono utratę wartości (np. nie są obsługiwane terminowo).
Negatywny wpływ spadku cen na tym rynku na wynik finansowy w przypadku banków stosujących MSR (banki
te mają około 98% udział w kredytach mieszkaniowych ogółem) wynika ze sposobu szacowania odpisów z tytułu
utraty wartości kredytów. W przypadku stwierdzenia utraty wartości kredytu wyznacza się dla niego tzw. wartość
odzyskiwalną. Oprócz spodziewanych spłat kredytów wartość ta uwzględnia także spodziewane przychody ze
zbycia zabezpieczeń (w przypadku kredytu mieszkaniowych standardowym zabezpieczeniem jest nieruchomość
mieszkalna, na zakup której został zaciągnięty kredyt). Jeżeli wartość odzyskiwalna spadnie poniżej wyceny
bilansowej kredytu, bank musi utworzyć odpis z tytułu utraty wartości kredytu. W przypadku banków stosujących
PSR negatywny wpływ spadków cen na rynku nieruchomości na wynik banku wynika ze spadku wartości
zabezpieczeń (nieruchomości), o które można pomniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych na należności
zagrożone.
W stosunku do kredytów obecnie obsługiwanych terminowo spadek cen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie
nie powoduje obowiązku tworzenia odpisów. Jeśli jednak spadkowi cen nieruchomości będzie towarzyszyć wzrost
bezrobocia i pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorców, prowadzące do pogorszenia terminowości obsługi
kredytów, banki będą zmuszone utworzyć odpisy.
4
Sprzedaż bez udziału komornika może mieć miejsce, jeśli sprzedaż nieruchomości jest częścią uzgodnionego
pomiędzy kredytobiorcą a bankiem planu restrukturyzacji zadłużenia.
5
Zgodnie z art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłata, którą pobiera komornik przy egzekucji
świadczeń pieniężnych z nieruchomości wynosi 15% kwoty wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż
1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
6
Ograniczenie to wynika z art. 965 i art. 982–985 Kodeksu postępowania cywilnego.
7
Rekomendacja 20, punkt 4.6.8.
2

Kredyty konsumpcyjne
Udział kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości w portfelu kredytów konsumpcyjnych wzrósł nieznacznie w okresie objętym Raportem (zob. wykres 3.28). Było to jednak wyłącznie wynikiem spadku wartości kredytów konsumpcyjnych ogółem (zob. wykres
3.32), ponieważ wartość kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości zmniejszyła
się w tym okresie o 0,81 mld zł (zob. wykresy 3.25
i 3.33). Główną przyczyną spadku wartości kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości była
sprzedaż wierzytelności z tytułu kredytów konsumpcyjnych (zob. ramka 5). Jednak również po
wyłączeniu wpływu transakcji sprzedaży wierzy-

telności, szacunkowy wzrost wartości kredytów
konsumpcyjnych z utratą wartości był znacznie
niższy niż w poprzednich kwartałach.
Wartość kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości obniżyła się w największym stopniu w bankach specjalizujących się w
kredytach dla gospodarstw domowych50 . Wcześniej, tj. w latach 2009–2010, jakość kredytów
konsumpcyjnych w tej grupie banków uległa
znacznemu pogorszeniu, przyczyniając się do silnego wzrostu wskaźnika kredytów konsumpcyjnych zagrożonych w całym sektorze bankowym.
Wskaźniki kredytów konsumpcyjnych zagrożonych w bankach specjalizujących się w kredytach dla gospodarstw domowych są nadal wysokie (27,5% na koniec marca 2012 r., wobec 10,8%

50
Banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych zdefiniowano jako banki komercyjne i oddziały
instytucji kredytowych z ponad 80% udziałem kredytów dla gospodarstw domowych w kredytach dla całego sektora
niefinansowego. Ta grupa banków obejmuje głównie małe i średnie banki, które w latach 2005–2008 i na początku
2009 r. dynamicznie zwiększały akcję kredytową dla gospodarstw domowych (w tempie znacznie szybszym niż pozostałe banki). Banki te mają szczególnie wysoki udział w kredytach konsumpcyjnych (45% na koniec marca 2012 r.).
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w pozostałych bankach).

Jednocześnie ze spadkiem wartości kredytów
konsumpcyjnych z utratą wartości nastąpił dalWykres 3.32. Dekompozycja zmiany (kw/kw) szy spadek odpisów netto z tytułu utraty wartowskaźnika kredytów konsumpcyjnych zagrożonych ści tych kredytów (zob. wykres 3.26).
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Wykres 3.33. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości

Wykres 3.34. Udziały kredytów konsumpcyjnych
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Zmniejszenie się przyrostów kwot kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości i odpisów z tytułu utraty wartości tych kredytów w ostatnich
kwartałach było głównie wynikiem dobrej jakości
nowych kredytów (szczególnie tych udzielonych
od II połowy 2010 r.) (zob. wykres 3.34). Przyczyną dobrej jakości nowych kredytów konsumpcyjnych jest przede wszystkim silne zaostrzenie
przez banki polityki kredytowej w latach 2009–
2010. Wraz z zaostrzeniem polityki kredytowej
banków, wzrosła prawdopodobnie też rola nieregulowanych podmiotów niebankowych w rynku pożyczek konsumpcyjnych o wysokim ryzyku
(zob. ramka 4).
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Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu. Im mniejsza jest odległość pomiędzy poszczególnymi liniami dla danego miesiąca, tym wolniej
z upływem czasu pogarsza się jakość kredytów udzielonych w danym miesiącu.
Źródło: BIK.
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Ramka 4. Równoległy system bankowy (shadow banking )
Głównym źródłem globalnego kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r., było ryzyko systemowe związane w szczególności z nierównowagami makroekonomicznymi – w tym zwłaszcza oderwaniem cen
nieruchomości od wartości fundamentalnych w niektórych krajach rozwiniętych. Ich konsekwencją
były zaburzenia na rynkach finansowych, których eskalacja ujawniła słabości regulacyjne i związaną z nimi niedostateczną przejrzystość rynków oraz występowanie w obrocie zbyt złożonych
instrumentów. Do nieprzejrzystości rynków przyczyniło się częste w okresie przedkryzysowym
przesuwanie części działalności bankowej do podmiotów nieregulowanych. Wyciągnąwszy wnioski z kryzysu, Unia Europejska rozpoczęła wdrażanie reform regulacyjnych w całym sektorze
finansowym, w szczególności w sektorze bankowym, w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru
nad systemem finansowym. Reformy te mają przyczynić się do stworzenia silniejszego i bardziej
stabilnego sektora finansowego, wzmocnienia wiarygodności i zaufania uczestników obrotu oraz
powrotu gospodarki realnej na ścieżkę wzrostu.
W niektórych krajach wysoko rozwiniętych w okresie przedkryzysowym silnie wzrosło znaczenie
obszaru działalności związanej z podmiotami niebankowymi świadczącymi usługi finansowe, a nie
podlegającymi nadzorowi i regulacjom ostrożnościowym. Podmioty te tworzą równoległy system
bankowy (ang. shadow banking). Według szacunków Rady Stabilności Finansowej (Financial Stability Board – FSB) wartość globalnego równoległego systemu bankowego wzrosła z 27 bln USD
w 2002 r. do 60 bln USD w 2007 r. Następnie, po nieznacznym spadku do poziomu 56 bln USD w
2008 r., ponownie wzrosła do 60 bilionów USD w 2010 r. Odpowiadało to połowie wartości aktywów tradycyjnego systemu bankowego i 30% wartości globalnego systemu finansowego1 . Obecnie
obserwujemy stopniowy wzrost skali działania takich instytucji również w innych krajach, w tym
w Polsce.
Chcąc zapobiec dalszemu obchodzeniu obowiązujących i planowanych przepisów przez podmioty
i operacje finansowe, które prowadziłyby do niekontrolowanego wzrostu sektora shadow banking
oraz nagromadzania się nowych źródeł ryzyka w sektorze finansowym, Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę „Równoległy System Bankowy”2 , która stanowi podstawę do publicznych
konsultacji mających na celu z jednej strony rozpoznanie na czym polega równoległy system bankowy, a z drugiej strony ustalenie, jakie systemy regulacji i nadzoru i na jakim poziomie są w tym
przypadku właściwe.
Pojęcie równoległego systemu bankowego w sposób ogólny zostało zdefiniowane przez FSB jako
„system pośrednictwa kredytowego, który obejmuje podmioty i działania poza regularnym systemem bankowym”3 . Należy jednak zaznaczyć, że zbiór podmiotów zaliczanych do shadow banking
w danym kraju uzależniony jest od struktury sektora bankowego i pozostałych elementów sektora
finansowego oraz obowiązujących w nim regulacji.
Z ogólnej definicji wynika, że równoległy system bankowy opiera się na dwóch powiązanych ze
sobą filarach4 :
1. W jego skład wchodzą podmioty działające poza systemem bankowym zaangażowane w
jeden z następujących rodzajów działalności:
 przyjmowanie środków finansowych mające cechy przyjmowania depozytów,
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 dokonywanie transformacji terminów zapadalności lub transformacji płynności,
 przeprowadzanie transferu ryzyka kredytowego,
 stosowanie bezpośredniej lub pośredniej dźwigni finansowej.

2. Obejmuje działania, które mogłyby stanowić ważne źródła finansowania podmiotów pozabankowych. Działania te obejmują przyjmowanie środków pieniężnych pod tytułem zwrotnym, sekurytyzację, pożyczki papierów wartościowych, transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (transakcje repo).
Specyfika polskiego systemu finansowego wskazuje, że niektóre obszary zdefiniowane w Zielonej
Księdze Komisji Europejskiej jako shadow banking nie są u nas rozwinięte (np. pożyczki papierów
wartościowych czy sekurytyzacja), niemniej jednak można wyróżnić podmioty, które z ekonomicznego punktu widzenia oferują te same lub podobne usługi co banki. Należą do nich:
1. Firmy udzielające pożyczek ze środków własnych,
2. Podmioty przyjmujące środki pieniężne i udzielające pożyczek.
Ad. 1. Stopniowy rozwój pozabankowego systemu pożyczek konsumpcyjnych następuje od 2010 r.
po wprowadzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji T zaostrzającej zasady oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i tym samym ograniczającej dostępność kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych przez banki. Na skutek ograniczeń w możliwości uzyskania kredytu
bankowego następuje przepływ klientów od rynku regulowanego przez KNF w stronę firm pożyczkowych, działających w oparciu o kodeks cywilny lub ustawę o kredycie konsumenckim i nie
podlegających nadzorowi finansowemu.
Odrębnym zagadnieniem jest oferowanie przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze niskich,
krótkoterminowych (kilkudniowych), wysokooprocentowanych pożyczek (tzw. „chwilówek”) innym osobom najczęściej nie posiadającym zdolności kredytowej. Z tego typu pożyczkami wiąże
się wysokie ryzyko kredytowe – wyższe niż z kredytami konsumpcyjnymi udzielanymi przez banki, gdzie następuje weryfikacja zdolności kredytowej klienta. Biorąc pod uwagę silne pogorszenie
jakości kredytów konsumpcyjnych w latach 2009–2011, można sądzić, że odsetek należności niespłacanych wśród pożyczek „chwilówek” jest bardzo wysoki. Zjawisko to może stanowić poważny
problem, nie tyle z punktu widzenia stabilności systemu bankowego w Polsce, ale ze względu na
swoje skutki społeczne.
Ad. 2. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe5 przyjmowanie wkładów pieniężnych jest czynnością
bankową. Poza bankami środki pieniężne mogą gromadzić spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe, ale wyłącznie od swoich członków6 . Pomimo tych prawnych ograniczeń, w Polsce
funkcjonują niebankowe podmioty gromadzące środki pieniężne osób fizycznych, których działalność nie jest ani regulowana, ani nadzorowana, ani też kompleksowo monitorowana. Nie jest
prowadzony również rejestr takich firm. Środki pieniężne powierzane takim instytucjom nie są też
objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że ryzyko, jakim obciążane są środki powierzone przez klientów nie jest weryfikowane przez żaden podmiot zewnętrzny.
Brak gwarancji oznacza, że ryzyko to obciąża klientów decydujących się na powierzenie swoich
środków takim podmiotom.
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Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej publikuje tzw. ostrzeżenia publiczne, czyli listę podmiotów, których działalność polega na gromadzeniu środków pieniężnych osób
fizycznych i które nie posiadają zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem7 .
1

Zob. „Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation, Recommendations of the Financial Stability
Board”, FSB, 2011 r.
2
Zielona Księga „Równoległy system bankowy”, Komisja Europejska, 2012 r., [COM(2012) 102]
3
Zob. „Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation, Recommendations of the Financial Stability
Board”, FSB, 2011 r.
4
Zob. Zielona Księga „Równoległy system bankowy”, Komisja Europejska, 2012 r.
5
Art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
6
Art. 3 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
7
Lista ostrzeżeń jest dostępna w serwisie internetowym KNF
http://www.knf.gov.pl/o nas/ostrzezenia publiczne/index.html.

Ramka 5. Wpływ transakcji sprzedaży wierzytelności na wartość wskaźników kredytów zagrożonych i zmiany wartości kredytów z utratą wartości
W celu zbadania wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności na zmiany wartości wskaźników
kredytów zagrożonych i kredytów z utratą wartości, w styczniu 2012 r. NBP we współpracy z
UKNF przeprowadził ankietę, którą objęto banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych.
W ankiecie banki podawały m.in. informacje o wartości wierzytelności gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw sprzedanych w latach 2010–2011 w podziale na rodzaje kredytów oraz według
sposobu ujęcia wierzytelności w sprawozdaniach finansowych.
Wyniki ankiety wskazują, że w porównaniu z 2010 r. wartość transakcji sprzedaży wierzytelności
znacznie wzrosła w 2011 r. (zob. wykres 1). Największa część tych transakcji dotyczyła kredytów
konsumpcyjnych. Banki sprzedawały także wierzytelności z portfela kredytów dla przedsiębiorstw,
natomiast kredyty mieszkaniowe rzadko były przedmiotem transakcji.
Wykres 1. Wartość sprzedanych wierzytelności w podziale na rodzaje kredytów
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Uwaga: wartość wierzytelności sprzedanych podmiotom zewnętrznym innym niż banki.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych ankietowych.
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Wśród wierzytelności sprzedanych przez banki dominowały wierzytelności bilansowe z utratą
wartości (zob. wykres 2). Wierzytelności odpisane w 100% w ciężar rezerw celowych/odpisów z
tytułu utraty wartości i przeniesione do ewidencji pozabilansowej miały stosunkowo mały udział.
Ponieważ transakcje sprzedaży wierzytelności dotyczą głównie kredytów z utratą wartości, mają
istotny wpływ na zmiany wartości wskaźników kredytów zagrożonych i kredytów z utratą wartości.
Dotyczy to szczególnie tych rodzajów kredytów, w przypadku których transakcje te są największe, tj. przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych i całego agregatu kredytów dla gospodarstw
domowych (zob. wykresy 3.25 i 3.33). W przypadku kredytów konsumpcyjnych sprzedaże wierzytelności w 2011 r. przyczyniły się do zmniejszenia przyrostu kredytów z utratą wartości z 2,9
mld zł do 0,2 mld zł, a kredytów dla gospodarstw domowych ogółem z 7,2 mld zł do 4,4 mld zł.
W niektórych okresach (m.in. w IV kwartale 2011 r.) transakcje te wywarły też duży wpływ na
zmiany wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw (zob. wykres 3.18). W całym 2011 r.
transakcje sprzedaży wierzytelności zmniejszyły przyrost kredytów dla przedsiębiorstw z utratą
wartości z 0,9 mld do 0,1 mld zł.
Wykres 2. Struktura sprzedanych wierzytelności według sposobu ujęcia wierzytelności w sprawozdaniach
finansowych banków: przedsiębiorstwa (lewy panel) i gospodarstwa domowe (prawy panel)
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Uwaga: wartość wierzytelności sprzedanych podmiotom zewnętrznym innym niż banki.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych ankietowych.

***

Prognozowane zmiany sytuacji makroekonomicznej w najbliższych kwartałach będą niekorzystne z punktu widzenia ryzyka kredytowego.
W stosunku do poprzedniej edycji Raportu pogorszyły się perspektywy wzrostu PKB oraz prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy
(zob. rozdział 2.1).

dalszego wzrostu wartości odpisów z tytułu utraty wartości kredytów mieszkaniowych. Przyczyniać się do tego będzie kontynuacja procesu starzenia się portfela, pogorszenie perspektyw rozwoju sytuacji makroekonomicznej, wysoki udział
kredytów udzielonych w okresie łagodnej polityki kredytowej oraz prognozowane dalsze spadki cen nieruchomości. Ten ostatni czynnik może
być istotny w związku ze stosunkowo wysokim
udziałem w portfelach banków kredytów miesz-

W najbliższych kwartałach można oczekiwać
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kaniowych o wysokim wskaźniku LtV. Korzystny wpływ na jakość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych powinno mieć natomiast zaostrzenie polityki kredytowej w ostatnich kwartałach, co wiązało się m.in. z wdrożeniem od
końca 2011 r. wszystkich zapisów znowelizowanej Rekomendacji S.
W przypadku kredytów konsumpcyjnych można oczekiwać stabilizacji odpisów z tytułu utraty
wartości kredytów. Przyczyniać się do tego będzie zrealizowanie się znacznej większości strat z
tytułu kredytów udzielonych w latach 2007–2008
oraz dobra jakość nowych kredytów, udzielonych
w warunkach stosunkowo konserwatywnej polityki kredytowej.

Z punktu widzenia ryzyka kredytowego podstawowym zagrożeniem jest zrealizowanie się gorszego od obecnie oczekiwanego scenariusza rozwoju sytuacji makroekonomicznej, szczególnie
jeżeli wiązało by się to ze znacznym pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy.
Innym czynnikiem ryzyka jest wystąpienie szoku
wzrostu stóp procentowych lub deprecjacji złotego. Wrażliwość na te szoki występuje przede
wszystkim w przypadku gospodarstw spłacających kredyty mieszkaniowe, z uwagi na wysoki
odsetek kredytów walutowych w tych kredytach
oraz relatywnie wysoki udział raty odsetkowej
w całkowitej racie kredytu. Szacunki wpływu realizacji scenariuszy szokowych na jakość kredytów zostały przedstawione w rozdziale 3.7.2.

Ramka 6. Wpływ dynamiki kredytów mieszkaniowych na wskaźniki kredytów zagrożonych
Wskaźnik kredytów zagrożonych jest często stosowaną miarą jakości portfela kredytowego. Jest
on wyrażony jako iloraz wartości kredytów z utratą wartości i wartości wszystkich kredytów
w portfelu. Wzrost wskaźnika interpretuje się jako oznakę pogorszenia, a spadek jako przejaw
poprawienia jakości portfela kredytowego. W rzeczywistości wartość wskaźnika w dużym stopniu
zależy od czynników niezależnych od sytuacji finansowej kredytobiorców i ich zdolności do spłaty
kredytów.
Podczas okresów wzmożonej akcji kredytowej wskaźnik kredytów zagrożonych spada, nawet jeśli
sytuacja ekonomiczna kredytobiorców się nie zmienia. Rośnie wtedy udział kredytów niedawno
udzielonych i maleje udział kredytów starszych w portfelu. Jakość kredytów niedawno udzielonych jest przeciętnie wyższa niż jakość starszych kredytów (przy założeniu stałych warunków
gospodarczych).
Dynamika kredytów mieszkaniowych w Polsce silnie oddziaływała na wartość wskaźnika zagrożonych kredytów mieszkaniowych. Do końca 2008 r. wartość kredytów mieszkaniowych rosła wysokim tempie, przekraczając nawet poziom 60% w 2007 r. Jednocześnie od 2003 do 2008 r. wskaźnik
kredytów zagrożonych obniżył się z 5,4% do 1,0%. Od 2009 r. tempo akcji kredytowej spadło i
wzrosła wartość wskaźnika (zob. wykres 1).
Innym czynnikiem wpływającym na zmiany wskaźnika kredytów zagrożonych są wahania kursu
walutowego, które zmieniają relację wartości kredytów złotowych i walutowych. Jeżeli wskaźnik
walutowych kredytów zagrożonych (np. udzielonych we frankach szwajcarskich) jest niższy niż
wskaźnik złotowych kredytów zagrożonych, to umocnienie złotego (np. względem franka szwajcarskiego) powoduje, że rośnie wskaźnik kredytów zagrożonych ogółem (złotowych i walutowych).
Również działania banków polegające na sprzedaży lub zakupie części portfeli kredytowych, albo
na przeniesieniu z ewidencji bilansowej do pozabilansowej kredytów w pełni pokrytych rezerwami
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natychmiast wpływają na zmianę wskaźnika kredytów zagrożonych. W Polsce zmiany regulacyjne
wprowadzone od końca 2003 r., dotyczące między innymi odpisywania z aktywów należności
nieściągalnych oraz nowych zasad klasyfikacji należności i tworzenia rezerw celowych, także miały
wpływ na spadek wskaźnika kredytów zagrożonych1 .
Wykres 1. Roczna dynamika kredytu mieszkaniowego dla gospodarstw domowych (lewy panel) i wskaźnik
zagrożonych kredytów mieszkaniowych (prawy panel)
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Źródło: NBP.

Symulacja oddziaływania wzrostu kredytów mieszkaniowych na wartość wskaźnika zagrożonych
kredytów mieszkaniowych pozwoliła ocenić, jak silnie wskaźnik ten reaguje na zmiany tempa akcji kredytowej. W celu przeprowadzenia symulacji skonstruowano hipotetyczny portfel kredytów
mieszkaniowych, w którym każdemu kredytowi i przypisano terminy spłat rat i prawdopodobieństwo Pi,t przesunięcia go do grupy kredytów zagrożonych w każdym momencie t. Założono
następnie, że sytuacja gospodarcza kredytobiorców ani polityka kredytowa banków nie zmienia się
w czasie, czyli prawdopodobieństwo Pi,t jest stałe. W zależności od tempa udzielania nowych kredytów przez banki zmienia się struktura terminowa kredytów w ich portfelach. W czasie boomu
kredytowego rośnie udział kredytów nowych i dobrej jakości, dzięki czemu wskaźnik kredytów
zagrożonych poprawia się, nawet gdy prawdopodobieństwo pogorszenia jakości dla kredytów nie
zmienia się. Wyniki obliczeń wskazują, że przeciętny boom kredytowy trwający pięć lat powoduje
spadek wskaźnika kredytów zagrożonych o około połowę (zob. wykres 2, lewy panel)2 .
Podobna metoda została następnie wykorzystana do analizy zmian wskaźnika zagrożonych kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2004–2011. Porównano faktyczny wskaźnik zagrożonych
kredytów mieszkaniowych z symulowanym wskaźnikiem kredytów zagrożonych, który zmienia swą
wartość jedynie w zależności od zmian tempa akcji kredytowej. Symulowany wskaźnik zbudowano wykorzystując omówiony wcześniej hipotetyczny portfel kredytów mieszkaniowych. Założono
tym razem, że wartość tego portfela zmienia się w identyczny sposób, jak wartość rzeczywistego
portfela kredytów mieszkaniowych w kolejnych kwartałach, ale prawdopodobieństwo przesunięcia
każdego kredytu do grupy kredytów z utratą wartości jest stałe w czasie (spójne z poziomem
początkowym). Dlatego wartość symulowanego wskaźnika kredytów zagrożonych nie zależy od
zmian sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, a jedynie od tempa akcji kredytowej. Zmiany różnicy między wskaźnikiem kredytów zagrożonych a wskaźnikiem symulowanym wskazują na
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kierunek zmian prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu w stosunku do okresu początkowego
analizy – dodatnia różnica wskazuje na wzrost prawdopodobieństwa, natomiast ujemna różnica
– na jego spadek. Analiza danych dla polskiego sektora bankowego (zob. wykres 2, prawy panel)
wskazuje, że prawdopodobieństwo niespłacenia kredytu malało w latach 2004–2008. Wniosek ten
jest spójny z korzystną sytuacją na rynku pracy w tym okresie oraz wzrostem udziału kredytów
niedawno udzielonych. Wraz z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy oraz zmniejszeniem napływu nowych kredytów, średnie prawdopodobieństwo niespłacenia kredytu zaczęło rosnąć w latach
2009–2011.
Przedstawiona analiza potwierdza, że do oceny zmian jakości portfela kredytowego nie wystarczy
prezentacja wskaźnika kredytów zagrożonych. Potrzebna jest równoległa analiza zmian innych
mierników, takich jak kwota kredytów z utratą wartości, kwota odpisów na kredyty ze stwierdzoną
utratą wartości (netto), czy relacja odpisów netto do kredytów ogółem.
Wykres 2. Symulowane zmiany hipotetycznego wskaźnika kredytów zagrożonych podczas boomu kredytowego i po boomie (lewy panel) oraz porównanie rzeczywistego wskaźnika kredytów zagrożonych ze symulowanym wskaźnikiem uwzględniającym wyłącznie dynamikę kredytu (prawy panel)
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Źródło: NBP.

1

Zob. „Raport o stabilności systemu finansowego – 2003 r.”, NBP, 2004 r., ramki 2.1.2 i 2.1.3
Dokładniejszy opis badania w: D. Serwa „Measuring non-performing loans during credit booms”, NBP; badanie
zaprezentowanie podczas seminarium MARS Network we Frankfurcie nad Menem w marcu 2012 r.
2
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3.4.
3.4.1.

Ryzyko płynności i ryzyko
rynkowe

zyskiwanymi od zagranicznych instytucji finansowych.
Wykres 3.36. Luka finansowania

Ryzyko płynności
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średnia luka finansowania w sektorze banków komercyjnych51 . Wzrost depozytów gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw był wprawdzie relatywnie wysoki (zob. wykres 3.35), jednak całość
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Średnia luka finansowania w sektorze bankowym
rośnie systematycznie od około roku (zob. wykres 3.36), ale pozostaje na relatywnie niskim
poziomie52 . Jednocześnie poszczególne banki są
dość wyraźnie zróżnicowane pod tym względem.
Poza oddziałami instytucji kredytowych, wysoką lukę mają niektóre banki w znacznym stopniu finansujące swoją działalność środkami po-

Ze względu na ryzyko związane z finansowaniem
zagranicznym, korzystna byłaby dalsza redukcja
tych zobowiązań. Powinno to następować stopniowo wraz z obniżaniem się portfela kredytów
walutowych. Wysoki udział finansowania pozyskiwanego w ramach grupy kapitałowej naraża
banki na ryzyko koncentracji i bezpośrednio uzależnia je od sytuacji zagranicznych podmiotów
dominujących. Operacje LTRO przeprowadzone

51

Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych
Szerzej na temat porównania sytuacji polskiego i zagranicznych sektorów bankowych w: „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.”, NBP, 2011 r.
53
Przykładowo Kredyt Bank SA w ramach prezentacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2012 r. podał, że
w ciągu roku ograniczył finansowanie z grupy KBC o 3,3 mld zł w związku z połączeniem z Bankiem Zachodnim
WBK SA i związaną z tym zmianą strategii na finansowanie działalności własnymi źródłami.
52
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przez EBC wyraźnie poprawiły sytuację płynnościową europejskich banków ograniczając tym
samym ryzyko nagłego wycofania finansowania
ze spółek zależnych. Konieczność delewarowania
może jednak je zmusić do zmniejszenia skali nowych środków udostępnianych polskim spółkom–
córkom (zob. ramka 2).

lizowanym okresie tempo wzrostu tych kredytów
spadło, a szybciej rosły kredyty dla przedsiębiorstw (zob. rozdział 3.2).

Poza bankami o strategii finansowania zagranicznego, również dla niektórych banków o mieszanej
strategii finansowania środki pozyskiwane od zagranicznych podmiotów dominujących stanowią
stosunkowo dużą pozycję w strukturze finansoWykres 3.37. Kredyty i depozyty od banków i odwania (zob. wykres 3.38), a ich ewentualne wydziałów instytucji kredytowych
cofanie mogłoby stanowić zagrożenie dla stabil160
nego funkcjonowania tych banków.
140

W celu oszacowania ryzyka płynności związanego ze znaczną skalą finansowania zagranicz100
nego przeprowadzono symulację w ramach ana80
liz szokowych. Scenariusz szokowy tej symula60
cji zakłada, między innymi, odpływ części zobo40
wiązań zagranicznych, deprecjację złotego i spa20
dek wartości bufora płynnych aktywów. Wyni0
ki tej restrykcyjnej w swoich założeniach symulacji wykazały, że dla niespełna 25% banków
szok płynnościowy związany z odpływem kapitału zagranicznego stanowiłby poważne ryzyko
Rezydent
Nierezydent
dla ich stabilnego funkcjonowania ze względu na
Uwagi: liniami przerywanymi oznaczono wartości zobo- brak wystarczających buforów płynnych aktywiązań po przeliczeniu według stałego kursu walutowego
wów (zob. rozdział. 3.7.2).
z końca grudnia 2007 r.
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Udział banków o strategii finansowania zagranicznego54 , które są w największym stopniu narażone na ryzyko koncentracji finansowania, nie
zmienił się w analizowanym okresie. Banki te
w poprzednich kwartałach prowadziły relatywnie
ekspansywną politykę kredytową szybko zwiększając swoje udziały w rynku. W ostatnim okresie tempo wzrostu ich aktywów było natomiast
bardziej zbliżone do średniej dla całego sektora.
Było to w pewnym stopniu związane ze zmianami w strukturze rodzajowej wzrostu akcji kredytowej. Banki o strategii finansowania zagranicznego koncentrowały się głównie na udzielaniu kredytów dla gospodarstw domowych (w tym
walutowych kredytów mieszkaniowych). W ana-

W analizowanym okresie wzrósł koszt związany z pozyskiwaniem nowych złotowych depozytów terminowych od sektora niefinansowego. Było to związane ze wzrostem rynkowych stóp procentowych oraz, w przypadku depozytów gospodarstw domowych, zwiększoną konkurencją cenową. Wskazuje na to spadek spreadu miedzy
stawkami rynku międzybankowego a oprocentowaniem depozytów (zob. wykres 3.39). Wzrost
konkurencji o depozyty mógł być związany z wycofaniem od początku kwietnia 2012 r. możliwości oferowania tzw. lokat antypodatkowych55 .
Banki mogły starać się pozyskać środki w ostatnim okresie możliwości składania tych lokat lub
oferować inne rodzaje depozytów o zbliżonym
dla klienta realnym oprocentowaniu.

54
Szerzej na temat poszczególnych strategii finansowania polskich banków w: „Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2009 r.”, NBP, 2009 r., rozdział 3.4.1.
55
Lokaty, które dzięki dziennej kapitalizacji odsetek pozwalały uniknąć obowiązku odprowadzania podatku. Podatek
wynoszący mniej niż 0,50 złotych zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 marca 2012 r. był bowiem zaokrąglany
do zera.
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Wykres 3.38. Struktura finansowania w bankach o strategii depozytowej (lewy panel), strategii finansowania zagranicznego (środkowy panel) i strategii mieszanej (prawy panel)

B

C
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F

Legenda: A – depozyty sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego, B – zobowiązania wobec podmiotów
finansowych – rezydentów, C – zobowiązania wobec podmiotów finansowych – nierezydentów, D – zobowiązania
z tytułu operacji repo z NBP, E – kapitały, F – pozostałe pasywa.
Uwagi: banki zaklasyfikowano do poszczególnych grup na podstawie ich struktury finansowania na koniec marca
2012 r. Udział banków o poszczególnych strategiach w aktywach sektora banków komercyjnych wynosi: depozytowa
– 59%, finansowania zagranicznego – 17%, mieszana – 24%.
Źródło: NBP.

W analizowanym okresie wzrosło również efektywne oprocentowanie obrazujące koszt całego portfela zobowiązań złotowych i walutowych banków. Koszty finansowania wzrosły dla
wszystkich banków niezależnie od ich strategii finansowania (zob. wykres 3.40). Jednocześnie wzrost efektywnego oprocentowania dotyczył zobowiązań wobec wszystkich sektorów,
przy czym zdecydowanie największy wpływ na
ogólny wzrost kosztów miało zwiększenie oprocentowania wobec sektora niefinansowego. Niższe nominalne efektywne oprocentowanie zobowiązań dla banków o strategii finansowania zagranicznego i mieszanej wynika z faktu, że znaczną ich część stanowią zobowiązania walutowe wobec podmiotów dominujących.

Nadzorcze wskaźniki płynności, które muszą wypełniać krajowe banki56 wskazują, że sytuacja
banków w zakresie ryzyka płynności jest dobra.
Wszystkie banki komercyjne spełniają wymóg
dotyczący wskaźnika płynności długoterminowej
M4. Niemniej jednak, w analizowanym okresie
obniżył się on w przypadku większości z nich.
W zakresie płynności krótkoterminowej, banki
zobowiązane są do przestrzegania wskaźników
M1 i M2, tj. do utrzymywania rezerw płynności
przewyższających poziom środków obcych niestabilnych. W analizowanym okresie wszystkie
banki komercyjne utrzymywały wskaźniki M2
powyżej wymaganego minimum 1,00, a średni
wskaźnik dla sektora bankowego pozostawał stabilny (zob. wykres 3.41).

56

Szerzej na temat nadzorczych norm płynności KNF w: „Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień
2009 r.”, NBP, 2009 r., ramka 2.
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Wykres 3.39. Oprocentowanie nowych terminowych depozytów złotowych
5,5%

Wykres 3.41. Współczynnik płynności M2 w bankach komercyjnych
3,5

5,0%

3,0

4,5%

2,5

4,0%

Odstęp międzykwartylowy

Uwagi: dane na podstawie próby 20 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych; średniomiesięczną stawkę WIBOR obliczono jako miesięczną
średnią ważoną ze stawek WIBOR o terminach 1M, 3M,
6M, 1Y ważoną za pomocą udziałów depozytów o odpowiednich terminach zapadalności w całości nowych depozytów w danym miesiącu.
Źródło: NBP.
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3.4.2.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe podejmowane przez krajowe
banki jest niskie. Średni wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego nie przekracza 1% funduszy własnych banków. Głównymi elementami
tego ryzyka są: ryzyko walutowe oraz ryzyko stoWykres 3.40. Efektywne oprocentowanie zobowią- py procentowej.
zań w grupach banków o poszczególnych strategiach
Znaczny portfel aktywów walutowych (główfinansowania
5,0%
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nie kredytów mieszkaniowych) przewyższający
zobowiązania w walutach obcych, oznacza że
w sektorze bankowym występuje długa bilansowa pozycja walutowa. W większości przypadków
jest ona zabezpieczana za pomocą transakcji fx
swap i CIRS. W rezultacie otwarta pozycja walutowa jest bardzo niewielka, a dla większości banków ryzyko powstania znacznych strat w wyniku zmian jej wyceny jest małe. Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego nie przekracza
0,1% funduszy własnych banków komercyjnych
(zob. wykres 3.42).

Mieszana

Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego
jest obliczana przy założeniu płynności rynku inUwagi: efektywne oprocentowanie – relacja annualizowanych kosztów odsetkowych do średniorocznej wartości bi- strumentów zabezpieczających i pełnej możliwolansowej zobowiązań. Obliczenia uwzględniają zobowią- ści odnowienia transakcji zabezpieczającej. Szazania złotowe i walutowe.
cunek ten nie obejmuje ryzyka, na które banki są
Źródło: NBP.
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w praktyce narażone: wzrostu kosztu transakcji,
braku możliwości odnowienia transakcji oraz niewypłacalności kontrahenta. Ponadto wiele polskich banków zabezpiecza otwartą bilansową pozycję walutową zawierając transakcje fx swap
i CIRS z zagranicznymi bankami. Oznacza to, że
ryzyko związane z finansowaniem zagranicznym
nie ogranicza się tylko do bilansowych zobowiązań w postaci kredytów i depozytów otrzymanych od podmiotów dominujących.
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Źródłem ryzyka związanego z zabezpieczaniem
bilansowej pozycji walutowej jest też możliwość
znacznej deprecjacji złotego. Deprecjacja wpływa bowiem na wzrost wartości środków w złotych potrzebnych do odnowienia kontraktów zabezpieczających pozycje walutowe w bilansach
banków. Deprecjacja może również pociągać za
sobą konieczność zaangażowania płynnych środków do uzupełnienia depozytów zabezpieczających związanych z transakcjami domykającymi
pozycję walutową. Ryzyko to zostało uwzględnione w scenariuszu szokowym testów warunków
Wykres 3.42. Mediana Value at Risk z tytułu ryskrajnych (zob. rozdział 3.7.2). Wyniki symulacji
zyka walutowego i stopy procentowej
wskazują, że dla niektórych banków (o około 20%
5,0%
udziale w aktywach sektora) wartość środków
4,5%
złotowych potrzebnych do odnowienia kontrak4,0%
3,5%
tów zabezpieczających przewyższałby ich bufor
3,0%
płynności w postaci skarbowych papierów war2,5%
tościowych. Dotyczy to w szczególności banków,
2,0%
które na znaczną skalę udzielały kredytów walu1,5%
1,0%
towych nominowanych we franku szwajcarskim i
0,5%
euro przy niewielkiej skali finansowania bilanso0,0%
wego w tych walutach.
Łączne ryzyko walutowe i stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej (portfel bankowy i handlowy)
Ryzyko stopy procentowej (portfel handlowy)
Ryzyko walutowe

Uwagi: VaR na poziomie ufności 99% w horyzoncie 10dniowym, obliczony dla banków komercyjnych i wyrażony
jako procent funduszy własnych.
Źródło: NBP.

Potencjalny wzrost marż rynkowych na transakcjach zabezpieczających przed ryzykiem walutowym może stanowić zagrożenie dla zyskowności portfela aktywów walutowych, gdy marże na transakcji zabezpieczającej przewyższą sumę marży depozytowej i kredytowej. Ryzyko to
jest szczególnie istotne dla niektórych banków,
które w okresie największej konkurencji na rynku udzielały walutowych kredytów mieszkaniowych przy bardzo niskich marżach (rzędu 100–
150 punktów bazowych), jednocześnie aktywnie
konkurując o pozyskiwanie depozytów. Na koniec marca 2012 r. dla blisko jednej piątej banków szacowana zyskowność portfela kredytów
mieszkaniowych była ujemna (zob. wykres 3.7).

Ryzyko stopy procentowej w krajowym sektorze
bankowym dotyczy głównie portfela stałokuponowych papierów wartościowych. Zdecydowaną
większość tego portfela stanowią krajowe skarbowe papiery wartościowe oraz bony pieniężne
NBP (zob. tabela 3.3). Udział papierów wartościowych wyemitowanych przez nierezydentów
nie przekracza 0,5% portfela. Polskie banki nie są
więc bezpośrednio narażone na ryzyko związane
z sytuacją fiskalną państw strefy euro.
Około 80% papierów skarbowych jest utrzymywane przez banki w portfelach, które wyceniane
są według cen rynkowych. Ryzyko zmian ich cen
jest jednak w większości zabezpieczane przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. W rezultacie szacunkowa miara wartości zagrożonej dla
ryzyka stopy procentowej w portfelach handlowych banków nie przekracza 0,3% ich funduszy
własnych.
Banki mogą być narażone na ryzyko związane z wahaniami spreadu między rentownością
obligacji a oprocentowaniem zabezpieczających
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je swapów. Ryzyko to nie jest brane pod uwagę w szacunkach wartości zagrożonej, zostało natomiast uwzględnione w scenariuszu szokowym makroekonomicznych analiz szokowych
(zob. rozdział 3.7.2). Wyniki tych symulacji
wskazują, że ryzyko to nie jest duże, co w znacznym stopniu wynika z niskiego duration portfeli skarbowych dłużnych papierów wartościowych
polskich banków.

Można oceniać, że ryzyko nagłego wycofania finansowania ze strony podmiotów dominujących
jest obecnie niskie, jednak w przypadku intensyfikacji zaburzeń na globalnych rynkach finansowych, nie można wykluczyć odpływu środków z
polskich banków. Przeprowadzone symulacje wykazały, że taka sytuacja stanowiłaby wyzwanie
dla polskiego sektora bankowego. Część krajowych banków nie ma bowiem obecnie wystarczających buforów płynnościowych, które moTabela 3.3. Wartość bilansowa dłużnych papierów
głyby pokryć ewentualny odpływ środków zwiąwartościowych w portfelach banków według emitenta
zany ze scenariuszem wycofywania kapitału za(mld zł)
granicznego.
Emitent
Banki centralne
(bony pieniężne)
Instytucje rządowe
szczebla centralnego
-bony skarbowe
-obligacje skarbowe
Instytucje samorządowe
Instytucje
sektora finansowego
Instytucje
sektora niefinansowego
Razem

Rezydent
72,1

Nierezydent
0,0

Nawet pomimo niskiego ryzyka nagłego wyco128,4
1,8 fania środków z polskich banków, proces delewarowania może skłaniać zagraniczne banki do
7,0
1,3 stopniowego ograniczenia finansowania działal121,4
0,6 ności polskich spółek–córek. Dlatego też, dla za13,2
0,0 chowania stabilności krajowego systemu finanso5,6
1,3 wego pożądane jest, aby banki stopniowo zmniejszały skalę zależności od finansowania zagranicz12,4
0,1
nego. W tym kontekście korzystna byłaby stopniowa zmiana struktury finansowania działalno231,6
3,3
ści, w szczególności poprzez rozwój rynku długoUwaga: stan na koniec kwietnia 2012 r.
terminowych papierów wartościowych (zob ramŹródło: NBP.
ka 7). Zwiększenie tej formy finansowania pozwoliłoby także zmniejszyć wysokie obecnie niedopasowanie terminowe aktywów i pasywów w
***
bilansach banków. Dodatkowo, korzystne byłoSytuacja płynnościowa polskich banków jest sta- by ograniczenie potrzeb finansowania walutowebilna, można jednak wyróżnić pewne obszary ry- go wraz z pożądanym spadkiem wartości kredytów walutowych.
zyka w tym zakresie.
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Ramka 7. Struktura finansowania polskiego sektora bankowego – wyzwania i pożądane kierunki zmian
Dynamiczny rozwój akcji kredytowej w okresie poprzedzającym światowy kryzys finansowy przyczynił się do wzrostu wartości portfela kredytowego polskich banków ponad wartość zgromadzonych przez nie depozytów i wyemitowanych obligacji (zob. wykres 1). Było to możliwe dzięki
wykorzystaniu finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji finansowych. Szczególną
rolę odgrywały tu zobowiązania zaciągane u spółek–matek przez banki należące do międzynarodowych grup finansowych. Prowadziło to do wzrostu koncentracji źródeł finansowania, a tym
samym do wzrostu ryzyka braku odnowienia finansowania.
Wykres 1. Wartość kredytów, depozytów i zobowiązań z tytułu emisji (lewy panel) oraz średnia zapadalność
należności i wymagalność zobowiązań w sektorze banków komercyjnych (prawy panel)
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Uwagi: wykres na lewym panelu przedstawia kredyty i depozyty od sektorów niefinansowego, rządowego i samorządowego; dane o zobowiązaniach z tytułu emisji nie uwzględniają tzw. obligacji drogowych emitowanych przez BGK
na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego; średnie terminy zapadalności i wymagalności należności i zobowiązań na
prawym panelu na podstawie szacunków NBP.
Źródło: NBP.

Napływ kapitału zagranicznego może stanowić również źródło licznych zagrożeń o charakterze
makroekonomicznym, związanych przede wszystkim z nadmiernym wzrostem portfela kredytów
walutowych dla gospodarstw domowych1 . Doświadczenia innych państw (np. tzw. kryzys azjatycki w 1997 r.) wskazują, że szczególnie ryzykowny dla systemu finansowego i całej gospodarki
jest napływ krótkoterminowego, niestabilnego kapitału zagranicznego. Znajduje to potwierdzenie
w wynikach badań empirycznych, zgodnie z którymi najkorzystniejszą z punktu widzenia stabilności systemu finansowego oraz wzrostu gospodarczego formą napływu kapitału są zagraniczne
inwestycje bezpośrednie2 . W przypadku napływu kapitału zagranicznego przez sektor bankowy,
ograniczanie zagrożeń z tym związanych polega na odpowiedniej dywersyfikacji źródeł finansowania zagranicznego banków oraz zapewnieniu długoterminowego, stabilnego charakteru tego typu
zobowiązań.
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Oprócz skali finansowania zagranicznego, istotnym czynnikiem wpływającym na stabilność działalności polskich banków jest struktura terminowa aktywów i pasywów. Jedną z podstawowych
funkcji sektora bankowego jest transformacja terminów, która polega na udzielaniu długoterminowych kredytów finansowanych zobowiązaniami o krótszym terminie zapadalności. Znajduje to
odzwierciedlenie w bilansach banków w postaci niedopasowania struktury terminowej należności
i zobowiązań. Niedostosowanie terminów wzrosło od 2005 r.(zob. wykres 1) w wyniku zwiększenia
się udziału w aktywach banków długoterminowych kredytów mieszkaniowych. Należy jednocześnie
podkreślić, że ryzyko związane z transformacją terminów zobowiązań jest relatywnie ograniczone,
ze względu na wysoką stabilność depozytów gospodarstw domowych.
Niemniej jednak, dla dalszego wzmocnienia struktury finansowania sektora bankowego i zmniejszenia ryzyka dla stabilności finansowej wskazane jest wspieranie działań na rzecz zmniejszenia
skali niedopasowania terminowego aktywów i pasywów oraz zmniejszenia roli niestabilnej części
finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji finansowych. Banki powinny dążyć do
sytuacji, w której należności od sektora niefinansowego i rządowego finansowane są depozytami
zebranymi od tych sektorów oraz środkami z innych, stabilnych źródeł finansowania długoterminowego. Takim dodatkowym źródłem mogłyby być emisje długoterminowych obligacji, w tym
także instrumentów zabezpieczonych aktywami.
Na koniec 2011 r. zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych stanowiły
około 1,4% sumy bilansowej banków komercyjnych3 . Głównym powodem niewielkiego zainteresowania tą formą finansowania jest jego wyższy koszt w porównaniu z finansowaniem depozytami
sektora realnego i zobowiązaniami wobec instytucji finansowych, szczególnie zagranicznych
podmiotów dominujących. Proponowany wzrost udziału obligacji długoterminowych w pasywach
banków miałby zatem prawdopodobnie negatywny wpływ na wynik finansowy sektora, a skala
tego efektu byłaby bezpośrednio uzależniona od wielkości potencjalnej emisji. Z tego powodu
zalecenia odnośnie zmiany struktury pasywów poprzez emisję papierów dłużnych wymagają
oszacowania potencjalnych kosztów takiej operacji, jak również jej wpływu na wskaźniki wypłacalności i rentowności poszczególnych banków.
Wstępny szacunek kosztów związanych ze zwiększeniem skali emisji obligacji długoterminowych
Szacunek kosztów potencjalnej emisji długoterminowych obligacji przez banki komercyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu danych bilansowych i rachunku wyników banków oraz kursów
walutowych na koniec 2011 r. Obliczeń dokonano w trzech wariantach różniących się sposobem
kalkulacji potrzeb emisyjnych.
 W wariancie I założono, że banki pozyskują z emisji środki w celu spłacenia wszystkich
zobowiązań wobec zagranicznych instytucji finansowych. Banki dokonałyby emisji obligacji
wyłącznie w walucie krajowej, zaś otwarta bilansowa pozycja walutowa wynikająca ze spłaty
części walutowych zobowiązań zostałaby domknięta z wykorzystaniem transakcji CIRS lub
fx swap, przy założeniu niezmienności kosztów tych operacji w czasie4 .
 Wariant II zakłada taką zmianę struktury pasywów, aby należności od sektora niefinansowego i rządowego finansowane były w całości z depozytów od tych sektorów oraz emisją
własnych papierów wartościowych (w tym długoterminowych obligacji zabezpieczonych).
Luka finansowania obliczona została w podziale na waluty. W przypadku ujemnej luki finansowania w złotych (walutach obcych), nadwyżka zobowiązań nad należnościami posłużyła
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do zmniejszenia ewentualnej luki finansowania w walutach obcych (złotych). Tak zdefiniowane luki finansowania wyznaczyły potrzeby emisyjne poszczególnych banków. Obliczeń
dokonano przy założeniu emisji obligacji wyłącznie w złotych.
 W wariancie III potrzeby emisyjne obliczone zostały na zasadach opisanych w wariancie II,
jednak przyjęto, że obligacje emitowane będą zarówno w złotych jak i w walutach obcych,
zgodnie ze strukturą walutową luki finansowania.

Aby oszacować dodatkowe koszty, jakie poniosą banki w związku ze zmianą struktury pasywów,
w pierwszym kroku obliczono aktualne koszty finansowania w trzech wariantach. Do tego celu wykorzystano efektywne oprocentowanie zobowiązań wobec sektora finansowego. Kalkulacja nowego
kosztu finansowania, wynikającego z zastąpienia części pasywów obligacjami długoterminowymi,
wymagała przyjęcia założeń odnośnie oprocentowania bankowych papierów dłużnych i transakcji
zabezpieczających pozycję walutową.
Zakładając, że banki dokonywałyby emisji obligacji zabezpieczonych aktywami, przyjęto, że średnie oprocentowanie tego rodzaju papierów dłużnych wyniosłoby 220 punktów bazowych ponad
stopę WIBOR 6M5 , co odpowiadałoby spreadowi ponad rentowność 10-letnich polskich obligacji
skarbowych w wysokości około 165 punktów bazowych. W przypadku emisji w euro za punkt
odniesienia przyjęto średnią marżę nad EURIBOR 6M włoskich zabezpieczonych obligacji bankowych (około 250 punktów bazowych), powiększoną o 50 punktów bazowych. Odpowiadałoby
to spreadowi ponad rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych nominowanych w euro
w wysokości około 100 punktów bazowych. Marżę w wysokości 300 punktów bazowych zastosowano również dla obligacji we franku szwajcarskim (stopa referencyjna: LIBOR CHF 6M).
Do obliczeń wykorzystano średnie wartości odpowiednich stóp referencyjnych rynku międzybankowego w I kwartale 2012 r. W związku z wysokim udziałem należności we franku szwajcarskim
do kalkulacji przychodów z tytułu transakcji fx swap wykorzystano średnie oprocentowanie fx swap
WIBOR 3M – LIBOR 3M w I kwartale 2012 r.
Wyniki symulacji prezentuje tabela 1. Mimo dużej różnicy potrzeb emisyjnych, dodatkowe koszty
finansowania są zbliżone we wszystkich wariantach i zawierają się w przedziale od około 1,6
do około 2,2 mld zł. Taki wzrost kosztów spowodowałby obniżenie łącznego wyniku banków
komercyjnych o około 11–16% w porównaniu z wynikiem finansowym z 2011 r. Proponowane
zmiany struktury pasywów nie miałyby istotnego wpływu na adekwatność kapitałową sektora.
W każdym z wariantów obliczeń wszystkie banki osiągnęły współczynniki wypłacalności powyżej 8%. Wyraźnemu obniżeniu uległaby jednak rentowność w sektorze (spadek wskaźnika ROE
od 1,6 do 2,2 pkt. proc.), przy czym najmniejszą zmianę odnotowano by w wariancie II (zob. wykres 2).
Istotny wpływ na wyniki symulacji ma założenie odnośnie waluty emisji. W przypadku emisji
wyłącznie w złotych (wariant I i II) założono konieczność wykorzystania przez banki transakcji
fx swap w celu domknięcia luki między należnościami i zobowiązaniami walutowymi. W wyniku
zawarcia tego typu transakcji banki osiągałyby dodatkowe przychody, które zmniejszyłyby
ostateczny koszt finansowania emisją obligacji zabezpieczonych. Z tego względu emisja z udziałem obligacji w walutach obcych (wariant III) okazała się najbardziej kosztowna, pomimo
nominalnie niższego oprocentowania obligacji w euro i franku szwajcarskim. W jej wyniku banki
o łącznym udziale około 13% w aktywach sektora wykazałyby stratę netto na koniec 2011 r.6
Dla emisji wyłącznie w złotych odsetek banków, które poniosłyby stratę byłby znacznie niższy,
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nawet w przypadku wyższych potrzeb emisyjnych (około 6% w wariancie I). Wariant III jest
korzystniejszy, ponieważ likwiduje lukę finansowania nie zwiększając niedopasowania walutowego.
Tabela 1. Wyniki symulacji kosztów emisji długoterminowych obligacji zabezpieczonych
Potrzeby
emisyjne
(mld zł)

Wariant I
Wariant II
Wariant III

183,50
106,77
106,77

Dodatkowy Zmiana
koszt
wyniku
finansofinansowania
wego
(mld zł)
1,76
-13%
1,58
-11%
2,16
-16%

Udział
banków ze
stratą
netto1
6%
9%
13%

Zmiana
CAR
(pkt. proc.)

Zmiana
ROE
(pkt. proc.)

-0,05
-0,06
-0,11

-1,75
-1,57
-2,15

1

Udział banków, które zanotowałyby stratę netto w wyniku emisji obligacji długoterminowych, w aktywach sektora.
Uwaga: obliczenia z wykorzystaniem danych na koniec 2011 r. Przed symulacją średni współczynnik adekwatności
kapitałowej i wskaźnik ROE w badanej próbie wynosiły odpowiednio 13,19% i 13,87%.
Źródło: NBP.

Wykres 2. Wpływ kosztów emisji obligacji długoterminowych na rozkład wskaźnika ROE w bankach komercyjnych

Udział w aktywach
banków komercyjnych

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Poniżej -10%

-10% - 0%

0% - 10%

10% - 20%

Powyżej 20%

Wskaźnik ROE
Dane rzeczywiste (12-2011)

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Źródło: szacunki NBP.

Dokonanie przez banki zmian struktury pasywów zgodnie z przyjętymi założeniami byłoby kosztowne i obniżyłoby rentowność sektora. Mimo, że część banków wykazałaby stratę na koniec
2011 r., żaden z banków nie wymagałby dokapitalizowania. Wzrost kosztów finansowania mógłby
zmusić pojedyncze instytucje do podwyższenia efektywnego oprocentowania należności, co doprowadziłoby do zmniejszenia konkurencyjności ich oferty kredytowej.

Potencjalny popyt na obligacje długoterminowe
Koszty finansowania za pomocą obligacji długoterminowych będą uzależnione od popytu na tego typu instrumenty. Oprócz czynników rynkowych istotną rolę odgrywać mogą w tym zakresie
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aspekty prawno-podatkowe. W przypadku inwestorów zagranicznych zainteresowanie papierami
dłużnymi polskich banków jest aktualnie ograniczone ze względu na opodatkowanie odsetek wypłacanych od obligacji korporacyjnych podatkiem od zysków kapitałowych. Oznacza to zmniejszenie efektywnego oprocentowania bankowych obligacji długoterminowych i może okazać się barierą
dla emisji w walutach obcych. Formułowanie zaleceń odnośnie zwiększenia udziału obligacji długoterminowych w pasywach banków musiałoby być zatem poprzedzone dostosowaniem istniejących
rozwiązań prawnych.
Wśród potencjalnych nabywców bankowych papierów wartościowych mogłyby znaleźć się polskie
niebankowe instytucje finansowe (NIF), a w szczególności otwarte fundusze emerytalne (OFE)
i fundusze inwestycyjne (FI). Jeżeli termin wykupu bankowych papierów wartościowych byłby
dłuższy niż horyzont inwestycyjny NIF, to popyt na tego rodzaju instrumenty finansowe będzie
uzależniony od płynności rynku wtórnego. Płynność rynku bankowych papierów wartościowych
ma szczególne znaczenie w przypadku OFE, które zobowiązane są do codziennego ustalania wartości aktywów netto oraz w przypadku FI otwartych, które zobowiązane są do wyceny aktywów
nie rzadziej niż raz na 7 dni. Zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności rynku zapewniłaby
obecność market makera.
Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytalnego w depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej, nie mogą przekroczyć 20% wartości aktywów. Jednak
limity te nigdy nie były w pełni wykorzystane. Na koniec 2011 r. wartość bankowych papierów
dłużnych w portfelu inwestycyjnym OFE wyniosła ok. 6 mld zł co stanowiło 2,7% aktywów netto, a uwzględniając depozyty bankowe było to 12,6 mld zł (5,6% aktywów). Ponadto należałoby
uwzględnić ograniczenie ustawowe na inwestycje w papiery wartościowe jednego emitenta nabywane przez OFE. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami łączna wartość lokat aktywów funduszu we
wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów
będących podmiotami związanymi nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów.
W przypadku FI brak jest ustawowych ograniczeń dotyczących zaangażowania w bankowe papiery wartościowe. Ograniczenia w tym zakresie są zawarte w statutach (lub prospektach) funduszy.
Istnieją natomiast limity ustawowe na inwestycje w papiery wartościowe jednego emitenta nabywane przez FI. W przypadku FI otwartych jest to 5% wartości aktywów lub 10%, jeśli łączna
wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów nie przekracza 40% aktywów funduszu. W przypadku
FI zamkniętego jest to 20% wartości aktywów. Ponadto FI otwarty nie może nabyć więcej niż
10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jednego emitenta.
Trudno ocenić, jaki mógłby być popyt na bankowe papiery wartościowe ze strony funduszy. Można
oszacować, że poszczególne instytucje mogłyby przeznaczyć na zakup tych instrumentów około
10% swoich aktywów (na koniec 2011 r. aktywa tych funduszy wynosiły 353 mld zł). Zaangażowanie OFE w bankowe papiery wartościowe mogłoby okazać się wyższe w przypadku, gdyby do
oceny ich efektywności inwestycyjnej stosowany był benchmark zewnętrzny, którego pewną część
stanowiłby indeks reprezentujący rynek bankowych papierów wartościowych.
Limity inwestycyjne dla ZU obejmują aktywa przeznaczone na pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych (z wyjątkiem ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi). Zakłady ubezpieczeń mogą inwestować do 10% aktywów stanowiących pokrycie rezerw
ubezpieczeniowych w dłużne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu i pożyczki odpowiednio
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emitowane lub zabezpieczone przez instytucje finansowe, oraz do 5% aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w papiery wartościowe jednego emitenta lub grupy
emitentów powiązanych ze sobą. Ograniczenia w tym zakresie są zawarte również w statutach
(lub innych dokumentach wewnętrznych) ZU.
W swojej polityce inwestycyjnej ZU muszą uwzględniać ustawowy obowiązek dopasowania terminu zapadalności aktywów do zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Większość zobowiązań (oraz aktywów na ich pokrycie) ma krótki okres zapadalności. Udział aktywów,
dla których termin zapadalności przekracza 20 lat wynosi 1,8% aktywów sektora ubezpieczeń.
Dotychczas większość aktywów na pokrycie tych zobowiązań stanowiły obligacje skarbowe.
Kierując się wymogami ustawowymi, przy rozważaniu inwestycji w bankowe papiery wartościowe
ZU musiałyby także brać pod uwagę ryzyko powstania niedoboru środków na pokrycie marginesu
wypłacalności, wynikające z materializacji ryzyka emitenta, mniejszej płynności oraz większej
zmienności cen bankowych papierów wartościowych (w porównaniu do obligacji skarbowych).
W przypadku ZU wydaje się, że zakres inwestycji w bankowe papiery wartościowe będzie ograniczony. Zagrożenie dla ZU (poprzez sankcje ustawowe) wynikające z ryzyka niedopasowania oraz
ryzyka powstania niedoboru (naruszenie ustawowych wymogów wypłacalności) jest dużo większe,
niż potencjalna korzyść z uzyskania stopy zwrotu z lokat na poziomie wyższym niż stopa wolna
od ryzyka. Tylko nieliczne zakłady o dużej nadwyżce środków własnych ponad ustawowe wymogi
kapitałowe mogłoby zaakceptować dodatkowe ryzyko (płynności i ryzyko emitenta) nabywając
obligacje banków.
Przeprowadzona analiza popytu sugeruje, że krajowe NIF nie będą w stanie zgłosić popytu pozwalającego zaabsorbować całość potrzeb emisyjnych banków. Częściowo wynika to z istniejących
limitów koncentracji. Limity te są jednak niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa środków
klientów NIF. Pośrednio, limity te mogą przyczynić się również do dywersyfikacji źródeł finansowania banków, nie pozwalając na nadmierne uzależnienie finansowania danego banku od małej
grupy NIF.
Emisja bankowych papierów dłużnych musiałaby być więc skierowana również do instytucji
zagranicznych. Zakup długoterminowych obligacji polskich banków przez zagraniczne instytucje
finansowe przyczyniłby się do poprawy stabilności źródeł finansowania oraz wydłużenia zapadalności zobowiązań banków. Rozwiązanie takie byłoby korzystne dla polskich banków komercyjnych
nawet w przypadku zakupu dużej części wyemitowanych obligacji przez zagraniczne banki–matki.
Podsumowanie
Sytuacja krajowych banków w zakresie finansowania jest stabilna. W celu jej dalszego wzmocnienia, ograniczenia niedopasowania terminowego aktywów i pasywów oraz zmniejszenia ryzyka dla
stabilności systemu finansowego zasadny byłby rozwój rynku długoterminowych obligacji bankowych. Skala emisji obligacji długoterminowych potrzebna do eliminacji luki finansowania byłaby
bardzo duża. Przy ograniczonym popycie, pozyskanie przez banki finansowania w krótkim czasie przy założonych w symulacji kosztach jest mało prawdopodobne. Z tego powodu wydaje się,
że zmniejszanie luki finansowania powinno następować stopniowo. W pierwszej kolejności środkami pozyskanymi z emisji mogłyby być finansowane nowe długoterminowe kredyty mieszkaniowe
w bankach, które nie posiadają nadwyżki depozytów nad kredytami. W dłuższym okresie banki
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powinny jednak dążyć do stopniowej przebudowy struktury pasywów, co przyczyni się do wzrostu
stabilności ich działalności, a tym samym do zwiększenia stabilności systemu finansowego.
Konieczne jest przeprowadzenia dalszych analiz dotyczących rozwoju rynku obligacji długoterminowych w Polsce. W szczególności pożądane byłoby poszerzenie wstępnej analizy dotyczącej
potencjalnego popytu na bankowe obligacje oraz wpływu rozwoju tego rynku na stabilność makroekonomiczną. W tym kontekście warto podkreślić, że KNF rozpoczęła proces konsultacyjny
dotyczący długoterminowego finansowania banków. W pracach powołanych do tego celu grup
eksperckich uczestniczą również eksperci NBP.
1

Szerzej na temat zagrożeń związanych nadmiernym wzrostem kredytów walutowych w: „Raport o stabilności
systemu finansowego – grudzień 2011 r.”, NBP, 2011 r., ramka 3.
2
Zob. np. H. Tong, S. Wei, „The Composition Matters: Capital Inflows and Liquidity Crunch during a Global
Economic Crisis”, „NBER Working Papers”, 15207, 2009 r. i „OECD Economic Outlook”, 89, maj 2011 r.
3
Analizie poddano wyłącznie banki komercyjne, bez oddziałów instytucji kredytowych i banków zrzeszających. Z
analizy wyłączono Bank Gospodarstwa Krajowego. Dane na temat udziału badanej grupy banków w aktywach
sektora odnoszą się do sumy aktywów banków komercyjnych bez BGK.
4
W kalkulacji wpływu emisji papierów wartościowych na wyniki finansowe banków przyjęto wykorzystanie przez
banki transakcji fx swap.
5
Oprocentowanie obligacji wyznaczono ekspercko na podstawie danych o emisji bankowych obligacji niezabezpieczonych w Polsce w latach 2011–2012. W przypadku tych papierów średni spread ponad stopę WIBOR 6M
wynosił około 350 punktów bazowych).
6
Odsetek uwzględnia tylko te banki, które wykazałyby na koniec 2011 r. stratę w wyniku emisji długoterminowych
obligacji własnych.

3.5.

Rynkowa ocena polskich
banków

utrzymuje się nadal poniżej jedności, a mediana
tego wskaźnika znajduje się poniżej długoterminowej średniej (zob. wykres 3.44). Wycena banNotowania giełdowe oraz oceny agencji ratin- ków jest niższa niż w pierwszej połowie 2011 r.
gowych polskich banków pozostają pod silnym Jednocześnie od początku 2011 r. analitycy rynkowi obniżają swoje prognozy co do wyniku polwpływem notowań i ocen ich spółek–matek.
skich banków w 2012 r. (zob. wykres 3.45).
Kursy akcji polskich banków notowanych na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo- W listopadzie 2011 r. agencja Moody’s poinforwych57 po okresie silnych spadków w drugiej mowała o ponownej ocenie ratingu banku Pekao
połowie 2011 r., notowały wzrosty na początku z możliwą obniżką ratingu w wyniku obniżenia
2012 r w wyniku poprawy nastrojów na global- ratingu jego banku matki. W grudniu 2011 r.
nych rynkach finansowych. Następnie w wyniku ta sama agencja ratingowa ogłosiła, że oceni
powrotu obaw o sytuację fiskalną państw strefy wpływ ograniczonej możliwość wsparcia banków
euro kursy akcji polskich banków notowały spad- z regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz
ki (zob. wykres 3.43).
krajów Wspólnoty Niepodległych Państw przez
W I kwartale 2012 r. poprawiła się wycena pol- ich banki–matki na ratingi banków z obu regioskich banków. Wartość wskaźnik „cena do war- nów58 . Ograniczenie możliwości wsparcia miałotości księgowej” dla niektórych polskich banków by być następstwem kryzysu w strefie euro oraz
57

Na GPW notowanych jest 17 banków, w tym dwa zagraniczne (Unicredit oraz Nova Kreditna Banka Maribor).
Udział polskich banków notowanych na GPW w aktywach banków komercyjnych wynosił 72%. Aktywa Getin Holding
S.A. wchodzącego w skład indeksu WIG-Banki, zostały uwzględnione jako suma aktywów dwóch banków należących
do Getin Holding – Get Bank, Getin Noble Bank (oba banki są notowane na GPW, ale nie wchodzą w skład indeksu
WIG-Banki) oraz Idea Banku (nienotowanego na GPW).
58
Ratingi depozytowe części banków–córek są wyższe niż by to wynikało z oceny ich indywidualnej sytuacji finansowej
w wyniku zakładanej i uwzględnionej w ratingach banków–córek potencjalnej pomocy banków–matek
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możliwej zmiany strategii samych banków matek stytucji finansowych z 16 europejskich krajów
i większej koncentracji na rynkach krajów macie- oraz 8 instytucji spoza Europy silnie zaangażorzystych59 .
wanych w operacje na globalnym rynku kapitałowym60 . Rewizja ratingów dotyczy również części
Wykres 3.43. Kursy akcji polskich banków
banków–matek polskich banków. W następstwie
tej rewizji poddano ponownej ocenie z możliwo160
ścią obniżki ratingi oraz perspektywy ratingów
140
banków w krajach Europy Środkowej i Wschod120
niej. Obniżono ratingi depozytowe ING Banku
100
Śląskiego, Banku Millennium, BGŻ oraz Ban80
ku Handlowego. Moody’s obniżył również ratingi
60
Credit Agricole Bank Polska, zarówno depozyto40
we jak i siły finansowej, oraz ratingi depozytowe
20
BRE Banku w wyniku obniżki ratingów banków
0
matek.
Agencja ratingowa Fitch obniżyła ratingi Banku Handlowego w wyniku obniżenia ratingów
WIG-Banki
jego banku matki. W czerwcu 2012 r. agenUwagi: kursy akcji przeskalowane na 100 na koniec wrze- cja Fitch obniżyła rating długoterminowy banśnia 2007 r.
ku BZWBK, co było następstwem ogłoszenia fuŹródło: Bloomberg.
zji z Kredyt Bankiem oraz obniżeniem ratingu
Wykres 3.44. Wskaźnik „cena do wartości księgo- banku–matki BZWBK (Banco Santander).
Odstęp pomiędzy wartością maksmalną i minimalną

wej” polskich banków
6

Wykres 3.45. Prognozowany wynik na akcję wybranych banków
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Odstęp pomiędzy wartością maksymalną i minimalną
Mediana
Długoterminowa średnia

Uwaga: wskaźnik oparty na danych banków należących
do indeksu WIG-Banki.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Bloomberg.
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0

PKO

BRE

Pekao

ING

Uwaga: prognozy wyniku na akcję w 2012 r. znormalizo-

W lutym 2012 r Moody’s ogłosił rewizję ratin- wane na początek 2011 r.
gów z prawdopodobną obniżką ratingów 114 in- Źródło: obliczenia NBP na podstawie Bloomberg.
59

Zob. „Moody’s: CEE and CIS Subsidiaries of Euro Area Banks Could See Dimnishing Parental Support”, Moody’s,
16 grudnia 2011 r.
60
Zob. „Rating Action: Moody’s Reviews Ratings for European Banks”,Moody’s, 15 lutego 2012 r. oraz „Moody’s
Reviews Ratings for Banks and Securities Firms with Global Capital Markets Operations”,Moody’s, 15 lutego 2012 r.
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Tabela 3.4. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s, Fitch oraz S&P
Moody’s
PKO BP
Pekao
BRE Bank
ING Bank Śląski
Bank Zachodni WBK
Bank Millennium
Bank BPH
Bank Handlowy
BGŻ
Credit Agricole Bank
Polska
BRE Bank Hipoteczny
Fitch

Pekao
BRE Bank
ING Bank Śląski
Bank Zachodni WBK
Getin Noble Bank
Bank Millennium
Kredyt Bank
BOŚ
BRE Bank Hipoteczny
Pekao Bank Hipoteczny
S&P

PKO BP
Pekao

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

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

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

Perspektywa

E+ (E+)
Viability
rating /
rating
indywidualny
a- (B/C)
bbb- (C/D)
bbb+ (C)
bbb (C)
bb (D)
bbb- (C/D)
bb+ (C/D)
bb (D)
brak (brak)
brak (brak)
Rating
indywidualny
(SCAP)
bbb ()
bbb+ ()

Baa3 (Baa3)
Rating
długoterminowy

P-3 (P-3)
Rating
krótkoterminowy

NEG (STA)
Perspektywa

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

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

STA (NEG)
STA (STA)
STA (STA)
NEG (STA)
STA (STA)
STA (STA)
POS (NEG)
STA (STA)
STA (brak)
STA (STA)
Perspektywa

A- ()
BBB+ ()

A-2 ()
A-2 ()

STA ()
STA ()

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

Uwagi: w nawiasie stan na koniec lipca 2011 r. Definicje ratingów w Słowniczku; STA – perspektywa ratingu stabilna;
NEG – perspektywa ratingu negatywna (przewidywane pogorszenie); RUR – rating jest weryfikowany przez agencję
w celu ewentualnej zmiany; SCAP – stand-alone credit profile.
Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów.
Agencja ratingowa Fitch zmieniła metodologie ratingów, zamieniając ratingi indywidualne na viability ratings. Nowa
skala ratingów ma lepiej informować o sytuacji finansowej pojedynczych podmiotów. Tabela nie obejmuje ratingów
agencji Standard and Poors nadanych jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych.
Źródło: www.moodys.com, www.fitchpolska.com., www.standardandpoors.com
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Agencja ratingowa Standard and Poors nadała
Wykres 3.47. Rozkład aktywów krajowych banków
w 2012 r. ratingi długoterminowe PKO BP oraz komercyjnych według współczynnika wypłacalności
Pekao.
50%
40%
30%
20%

0

3-2012

0,0%

Zobowiązania podporządkowane
Fundusze podstawowe
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności (1)

(1) Współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych.
Źródło: NBP.

Średni współczynnik wypłacalności sektora bankowego wzrósł do 14,4% (zob. wykres 3.46).
Większość banków komercyjnych miała wysokie współczynniki wypłacalności – 82,9% udział
w aktywach krajowych banków komercyjnych
posiadały banki ze współczynnikami wypłacalności wyższymi niż 12% (zob. wykres 3.47).
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powyżej 16%

12 - 16%

11 - 12%

10 - 11%

poniżej 0

9 - 10%

Współczynnik wypłacalności

4-2012

Wykres 3.48. Zmiany (r/r) wybranych pozycji funduszy własnych banków krajowych
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mld zł

2,6%
9-2011
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12-2011

5,2%

6-2011
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3-2011

7,8%

9-2010

60

12-2010

10,4%

6-2010

80

3-2010

13,0%

9-2009

100

12-2009

15,6%

6-2009

120

3-2009

mld zł

Wykres 3.46. Wybrane pozycje funduszy własnych
i współczynnik wypłacalności banków krajowych

8 - 9%

0%

W okresie wrzesień 2011 r. – kwiecień 2012 r.
fundusze własne krajowego sektora bankowego
wzrosły o 9,4%. Wzrost nastąpił głównie dzięki akumulacji zysku wypracowanego w 2011 r.
Struktura funduszy własnych była korzystna
12-2009
z punktu widzenia możliwości absorbowania
ewentualnych strat, gdyż w przeważającej mierze składały się one z kapitałów podstawowych Źródło: NBP.
(zob. wykres 3.46).

4 - 8%

10%
0 - 4%

Pozycja kapitałowa banków

Udział w aktywach sektora banków o
danym współczynniku wypłacalności

3.6.

60%
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Zobowiązania podporządkowane
Kapitał akcyjny i premia emisyjna
Zysk zatrzymany

Uwagi: dane za 2007 r. nie uwzględniają emisji akcji banku Pekao SA związanej z przejęciem części banku BPH.
Dane za 2009 r. nie uwzględniają dofinansowania państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego przez właściciela kwotą 3,9 mld zł. Dane za 2011 r. nie obejmują
danych dla Polbanku. Dane za 2012 r. dotyczą okresu
styczeń–kwiecień (zmiany w kapitale akcyjnym nie obejmują emisji akcji Get Banku związanej z przejęciem Getin
Noble Banku).
Źródło: NBP.

Uzupełniającym wskaźnikiem obrazującym wyposażenie kapitałowe banków, nieskorygowanym
o wagi ryzyka aktywów, jest dźwignia finansowa.
W analizowanym okresie średni wskaźnik dźwi-
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gni finansowej spadł (zob. wykres 3.50).

mld zł

ka do 100% w odniesieniu do ekspozycji detalicznych walutowych od czerwca 2012 r.61 Szacunki
Wykres 3.49. Wymogi kapitałowe na wybrane ro- wskazują, że średni współczynnik wypłacalności
dzaje ryzyka w bankach krajowych
w sektorze bankowym obniży się o 0,8 pkt proc.
do 13,6%. W przypadku kilku banków aktyw80
nych na rynku walutowych kredytów mieszka70
niowych i posiadających znaczną część portfe60
la kredytów mieszkaniowych nominowaną w wa50
lucie obcej, współczynniki wypłacalności znajdą
40
się w przedziale 9–10%, o ile nie zostaną podnie30
sione ich fundusze własne.
20
10

3-2012
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3-2011
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W 2012 r. należy oczekiwać dalszego wzrostu
funduszy własnych, głównie w wyniku zaliczania
do kapitałów zysków wypracowanych w 2011 r.
przez kolejne banki. UKNF zalecił, aby banWymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka
ki spełniające wskazane przez niego kryteria62
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego
przeznaczyły wypracowany zysk na wzmocnieWymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego
nie swojej bazy kapitałowej. Maksymalny liŹródło: NBP.
mit wypłaty dywidendy dla pozostałych banków wynosi 50% wypracowanych zysków63 . Do
Wykres 3.50. Wskaźnik dźwigni finansowej w ban14 maja 2012 r. wypłatę dywidendy ogłosiło
kach komercyjnych
osiem banków komercyjnych w łącznej wysoko20
ści 4,3 mld zł, co stanowiło około 27% zysków
18
sektora bankowego wypracowanych w 2011 r.
0
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3.7.

Odporność systemu bankowego na szoki

3.7.1.

Symulacje zdolności absorbowania strat kredytowych
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6

W celu określenia, czy kapitały banków wystarczają do zaabsorbowania ewentualnych strat
z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, przeŹródło: NBP.
prowadzono cztery symulacje64 . Oddzielna syAdekwatność kapitałowa banków komercyjnych mulacja miała na celu analizę ryzyka wystąpieobniży się pod wpływem podniesienia wagi ryzy- nia efektu domina związanego z wzajemnymi
Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia

61

Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 Komisji Nadzoru
Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka.
62
Zob. „Stanowisko UKNF w sprawie podziału zysków banków za 2011 r.”, UKNF, 29 grudnia 2011 r.
63
Limit ten nie dotyczy banków o stabilnym ratingu zewnętrznym.
64
Symulacje zostały przeprowadzone na danych banków komercyjnych, które łącznie posiadają około 90% aktywów
sektora bankowego. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych i banki spółdzielcze.
65
Badano wpływ upadłości pierwotnej banków komercyjnych na banki komercyjne i banki spółdzielcze.
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Skumulowane aktywa (w % aktywów
banków uwzględnionych w symulacji)

ekspozycjami banków na rynku niezabezpieczo- sowy netto, co może pozwolić im w przyszłości
na powiększenie funduszy własnych i tym samym
nych lokat międzybankowych65 .
zwiększanie odporności na straty kredytowe.
Wyniki symulacji I (zob. wykres 3.51) odpowiadają na pytanie, jaką skalę pogorszenia jakości
Wykres 3.51. Symulacja I: aktywa banków komerkredytów obecnie obsługiwanych terminowo mo- cyjnych uszeregowane według odsetka kredytów bez
gą zaabsorbować poszczególne banki bez naru- stwierdzonej utraty wartości, którego pogorszenie jaszenia norm adekwatności kapitałowej66 . Wyniki kości spowodowałoby naruszenie norm adekwatności
symulacji pozwalają uszeregować banki według kapitałowej
odporności na pogorszenie jakości ich portfela
100%
kredytowego. Symulacja przeprowadzona na da90%
nych z marca 2012 r. wskazuje na znaczny spadek
80%
70%
znaczenia grupy banków, które byłyby w stanie
60%
zaabsorbować jedynie niewielkie pogorszenie ja50%
kości portfela kredytów. Pogorszenie jakości 5%
40%
kredytów spowodowałoby naruszenie norm ade30%
kwatności kapitałowej w bankach posiadających
20%
2,7% aktywów sektora bankowego. We wrześniu
10%
2011 r. identyczny szok spowodowałby narusze0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
nie tych norm w bankach posiadających 14,6%
aktywów sektora bankowego.
9-2011

Symulacja II miała na celu wyznaczenie poziomu współczynnika wypłacalności w sytuacji
gwałtownego pogorszenia się jakości kredytów
o stwierdzonej utracie wartości oraz spadku wartości zabezpieczeń tych kredytów. Wyniki tej symulacji mogą wskazać w jakim stopniu obecny
portfel kredytów o zidentyfikowanej utracie wartości jest zagrożeniem dla wypłacalności banków.
Wyniki symulacji wskazują, że w analizowanym
okresie znaczenie portfela kredytów o stwierdzonej utracie wartości dla wypłacalności banków
spadło (zob. wykres 3.52). Banki, które w symulacji notują spadek współczynnika wypłacalności poniżej 8% można uznać za cechujące się
relatywnie wysoką – w stosunku do kapitałów –
wartością kredytów ze stwierdzoną utratą wartości. Udział tej grupy banków w aktywach sektora bankowego wynosi około 14% (zob. wykres
3.53) wobec około 16% na koniec III kwartału
2011 r. Wszystkie banki z tej grupy osiągnęły w
2011 r. i I kwartale 2012 r. dodatni wynik finan-

12-2011

3-2012

Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości
w całości pomniejszają fundusze własne banku. 3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%.
4. Brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

Symulacja III miała na celu zbadanie znaczenia ryzyka koncentracji ekspozycji kredytowych
w sektorze bankowym. W symulacji zbadano, jaki wpływ na sektor bankowy wywarłaby jednoczesna upadłość trzech największych niefinansowych kredytobiorców (w skali całego sektora).
Należności od tych przedsiębiorstw znajdują się
w portfelach 16 banków. W symulacji przyjęto,
że w przypadku wszystkich kredytów udzielonych tym firmom zostaje stwierdzona 100% utrata wartości oraz że koszty utworzonych odpisów
pomniejszają fundusze własne banków. W analogiczny sposób zbadano skutki hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców z sek-

66

Zgodnie z art. 128 Prawa Bankowego banki muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: (1) utrzymywać
fundusze własne nie niższe niż 5 mln EUR (banki spółdzielcze zrzeszone – 1 mln EUR), (2) fundusze własne i kapitał krótkoterminowy nie niższe niż wyższa z dwóch kwot: całkowity wymóg kapitałowy, kapitał wewnętrzny, (3)
współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8% (w pierwszym roku działania – 15%, w drugim – 12%)
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tora finansowego (innych niż banki). W symula- łączny niedobór funduszy własnych, przy tak recji nie brano pod uwagę ekspozycji wobec pod- strykcyjnych założeniach symulacji, byłby relamiotów zależnych i powiązanych.
tywnie niewielki i nie przekroczyłby 1,95% ich
obecnej wartości.

Założenia symulacji:
1. We wszystkich scenariuszach banki ponoszą stratę (pomniejszającą fundusze własne banku) równą wartości niezabezpieczonej części należności ze zidentyfikowaną utratą wartości. 2. Portfel kredytów bez stwierdzonej utraty
wartości pozostaje bez zmian. 3. W przypadku scenariuszy 2. i 3. odpisy na utratę wartości są powiększane o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości zabezpieczeń w scenariuszu 2. i 50% w scenariuszu 3.).
Źródło: NBP.
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Wykres 3.53. Symulacja II: rozkład aktywów banków komercyjnych w scenariuszach pogorszenia się
jakości należności o stwierdzonej utracie wartości według danych na marzec 2012 r.
Udział w aktywach banków komercyjnych
banków o danym współczynniku
wypłacalności

Wykres 3.52. Symulacja II: przeciętny współczynnik wypłacalności banków komercyjnych w scenariuszach pogorszenia się jakości należności o stwierdzonej utracie wartości

Współczynnik wypłacalności
Dane rzeczywiste

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Uwaga: scenariusze zdefiniowane w objaśnieniach pod wykresem 3.52.
Źródło: NBP.

W symulacji IV zbadano koncentrację ekspozycji kredytowych w poszczególnych bankach komercyjnych poprzez oszacowanie wpływu hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców niefinansowych każdego banku (zob. tabela 3.5, ostatnia kolumna).

Wyniki opisanych powyżej symulacji wskazują
na utrzymujące się zróżnicowanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami. Większość banków komercyjnych posiada wystarczajace kapitały, aby zaabsorbować ewentualne dalsze pogorszenie jakości portfela, a ich odporność się zwiększyła. Istnieje jednak grupa kilku banków, które posiadają mniejszą odporność na potencjalne
szoki i powinny dążyć do wzrostu funduszy własnych.

Wyniki symulacji III i IV wskazują, że kwota
potencjalnych strat z powodu upadłości trzech
największych kredytobiorców (w skali własnego
portfela kredytowego lub całego sektora bankowego) nieznacznie wzrosła w porównaniu z wrześniem 2011 r. Jednocześnie dla większości banków potencjalne straty nie byłyby na tyle wysokie, aby zagrozić ich wypłacalności. Ponadto,

Symulacja V wykazała, że efekt domina skutkujący upadkami wtórnymi banków byłby wywołany przez upadek pierwotny 9 z 47 działających na koniec marca 2012 r. banków komercyjnych67 . W przypadku ich bankructwa, upadek
wtórny dotyczyłby od 1 do 13 banków komercyjnych i spółdzielczych o aktywach nie przekraczających 1,7% aktywów całego sektora bankowego.

67

W symulacji badano następstwa upadku każdego banku komercyjnego z osobna. Szerzej o metodologii badania
efektu domina w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2011 r.”,NBP, 2011 r., ramka 4.
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Tabela 3.5. Symulacje III i IV: wpływ hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców sektora
bankowego i trzech największych kredytobiorców każdego banku
Kredytobiorcy
z sektora
niefinansowego
Liczba banków
kredytujących podmioty
objęte symulacją
Udział tych banków w
aktywach sektora bankowego
Wartość strat kredytowych
(mld zł)
Udział1 banków o
współczynniku wypłacalności
poniżej 8% lub mających
fundusze własne niższe niż
kapitał wewnętrzny

Kredytobiorcy
z sektora
finansowego
16

11

Trzech największych
kredytobiorców
danego banku
n/d

64,4%

55,1%

n/d

7,5

3,5

19,7

6,4%

0%

10,4%

1. Udział w aktywach sektora bankowego
Źródło: NBP.

Niewielkie ryzyko wystąpienia efektu domina
wynika z relatywnie małej skali transakcji pomiędzy krajowymi bankami. Dominującą część lokat międzybankowych stanowią transakcje między bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi oraz
między bankami krajowymi i zagranicznymi
Wartość lokat zawartych pomiędzy krajowymi
bankami komercyjnymi w relacji do ich funduszy własnych jest nieznaczna.

3.7.2.

Testy warunków skrajnych

Do oceny zdolności banków do absorpcji negatywnych szoków wykorzystano testy warunków
skrajnych uwzględniające szok makroekonomiczny, rynkowy oraz płynności. Celem tych analiz
jest kwantyfikacja skutków hipotetycznych negatywnych szoków, a nie przedstawienie najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju sytuacji sektora bankowego.

cji ryzyka kredytowego oraz na wyniki finansowe banków. W drugim etapie do analizy scenariusza szokowego dołączono wpływ dodatkowego negatywnego szoku rynkowego. W przypadku
obu scenariuszy określono hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków. W trzeciej części zbadano
wpływ szoku rynkowego na sytuację płynnościową banków68 .
Rozważono dwa scenariusze opracowane przez
ekonomistów NBP – scenariusz bazowy, zgodny
ze ścieżką centralną projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji – lipiec 2012 r.”
oraz scenariusz szokowy.
W scenariuszu szokowym założono, że w latach
2012–2014 w gospodarkach wysoko rozwiniętych
ponownie wystąpi recesja w wyniku postępującego ograniczania zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym, połączonego z osłabiającym
się popytem konsumpcyjnym. Nastąpi również
spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach
rozwijających się.

Analizy zostały podzielone na trzy części.
W pierwszej przeanalizowano wpływ dwóch sce- W scenariuszu szokowym ponowne obniżenie
nariuszy makroekonomicznych na koszty realiza- tempa wzrostu w gospodarkach wysoko rozwi68

Szerzej nt. metodologii testów warunków skrajnych w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień
2011 r.”, NBP, 2011 r., ramka 6.
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niętych spowodowałoby spadek dynamiki realnego PKB w Polsce, pogłębiony dodatkowo poprzez hipotetyczną procykliczną reakcję polityki fiskalnej. Zacieśnienie polityki fiskalnej byłoby wymuszone zagrożeniem przekroczenia progów ostrożnościowych relacji długu publicznego
do PKB. Do osłabienia wzrostu gospodarczego
w takim scenariuszu przyczyniłoby się także dalsze zaostrzanie polityki kredytowej przez banki.

kapitału z Polski. Spowodowałby on m.in. wzrost
rentowności papierów skarbowych oraz deprecjację złotego (w symulacji założono trwający rok
wzrost rentowności o 300 pb oraz deprecjację
złotego o 30%70 ), jak również wymusiłby dalsze
dostosowanie fiskalne mające na celu odzyskanie wiarygodności kredytowej polskiego rządu.
Deprecjacja złotego miałaby negatywny wpływ
na jakość portfela kredytowego oraz wywołałaby
wzrost wymogów kapitałowych i potrzeb płynPorównanie ścieżki tempa wzrostu PKB w scenościowych banków.
nariuszu szokowym z wykresem wachlarzowym
tempa wzrostu PKB przedstawionym w „Rapor- Tabela 3.6. Podstawowe wskaźniki gospodarcze
cie o inflacji – lipiec 2012 r.” (zob. wykres 3.54) w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych
2012
2013
2014
wskazuje, że prawdopodobieństwo69 wystąpienia
Tempo
wzrostu
PKB
r/r
silniejszego spowolnienia tempa wzrostu PKB
Scenariusz bazowy
2,9%
2,1%
3,1%
niż wynikające ze scenariusza szokowego w laScenariusz szokowy
2,5% -0,4%
0,5%
tach 2013 – 2014 wynosi między 5% a 20%.
Wykres 3.54. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inflacji – lipiec 2012 r.”
8
7
6
PKB (r/r) %

5

Źródło: NBP.

4
3
2
1
0

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

-1
-2

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
Scenariusz bazowy
9,8% 10,0% 10,1%
Scenariusz szokowy
9,6% 11,3% 13,7%
Inflacja CPI r/r
Scenariusz bazowy
3,9%
2,7%
1,8%
Scenariusz szokowy
5,2%
4,4%
0,7%
WIBOR3M
Scenariusz bazowy
5,0%
5,0%
5,0%
Scenariusz szokowy
5,3%
5,6%
4,0%

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

Analizę skutków szokowego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej rozszerzono następnie o
zbadanie konsekwencji dodatkowego szoku rynkowego, obrazującego potencjalny wpływ spadku zaufania inwestorów zagranicznych do polskiej gospodarki, który skutkowałby odpływem

Na podstawie ścieżek zmiennych makroekonomicznych w obu scenariuszach oraz wpływu szoku rynkowego wyznaczono ewentualne potrzeby
kapitałowe polskich banków. Przyjęto założenie,
że banki muszą utrzymywać kapitały w wysokości zapewniającej utrzymanie współczynnika wypłacalności obliczanego na bazie funduszy podstawowych na poziomie 9%.
Oddzielnie przeanalizowano wpływ szoku płynnościowego na stabilność polskiego sektora bankowego. Celem symulacji było sprawdzenie czy
banki posiadają adekwatny bufor płynnych aktywów na wypadek wystąpienia założonej w scenariuszu szokowym deprecjacji złotego, wzrostu
rentowności krajowych obligacji skarbowych, odpływu kapitału zagranicznego i spadku zaufania

69

Szacunek prawdopodobieństwa na podstawie czynników niepewności przedstawionych na wykresie wachlarzowym,
tj. dotyczących założeń i postaci modelu, błędów w oszacowaniu zmiennych i błędu składnika losowego.
70
W stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca marca 2012 r.
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zarówno ze strony innych instytucji finansowych, bór środków płynnych w tych bankach wyniósłby
około 59 mld zł.
jak i podmiotów sfery realnej.

Większość z banków wymagających dokapitalizowania w scenariuszu szokowym osiągnęła
w I kwartale 2012 r. dodatni wynik finansowy,
jednak przeznaczenie tych zysków na zwiększenie
kapitałów nie zapewniłoby im wystarczającego
bufora dla zaabsorbowania potencjalnych strat.
Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 24%
udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów
do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego
i spadkiem zaufania klientów (zob. wykres 3.55).
Większość z tych banków finansuje w dużym
stopniu środkami z zagranicy bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedo-

90

35%
30%
25%
20%
15%
10%

Powyżej 200%

175 - 200%

150 - 175%

125 - 150%

100- 125%

75 - 100%

0%

50 - 75%

5%
25 - 50%

W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie bardzo silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27,6% udział
w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 9,4 mld zł.
Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że przy
realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 9% dzisiejszych kapitałów sektora bankowego. Ponadto, w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku
międzybankowym potrzeby kapitałowe banków
wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł.

40%

0 - 25%

W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki
wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9%
(łącznie o około 1,9 mld zł, zob. tabela 3.7).
Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wyniósłby 7,8%.

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

Ostatnim elementem symulacji była analiza Wykres 3.55. Aktywa banków komercyjnych wewpływu potencjalnego upadku banku w obu sce- dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych
nariuszach makroekonomicznych na sytuację po- aktywów w scenariuszu szokowym
zostałych banków poprzez tzw. efekt domina.
45%

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Źródło: NBP.

***

Wyniki przeprowadzonych symulacji i testów
warunków skrajnych wskazują, że większość banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować i zaabsorbować
skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego, i związanego z nim umiarkowanego pogorszenia jakości portfela kredytowego i wzrostu
kosztów ryzyka kredytowego. Jednocześnie występuje zróżnicowanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami, a część z nich cechuje się relatywnie niską odpornością.
Nadal utrzymuje się wysoka niepewność dotycząca rozwoju przyszłej sytuacji gospodarczej. Nie
można więc wykluczyć ryzyka materializacji scenariusza silnej przedłużonej recesji w gospodarce
światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych.
Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że
duża część banków komercyjnych posiada kapitały i wyniki finansowe pozwalające na zaabsorbowanie skutków wystąpienia takiego restrykcyjnego scenariusza. W konsekwencji w skali całego
sektora dodatkowe potrzeby kapitałowe nie byłyby znaczne, jednak niektóre banki wymagałaby
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Tabela 3.7. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych – scenariusze bazowy i szokowy (w mld zł)
Dane
historyczne
za okres
4-2011 –
3-2012
Szok makroekonomiczny
Odpisy z tytułu utraty
wartości kredytów
Odpisy z tytułu utraty
wartości kredytów
(jako % kredytów)
Odpisy z tytułu utraty
wartości kredytów
(jako % aktywów)
Wynik odsetkowy1
Pozostałe składniki
przychodów i kosztów2
(w mld zł)
Szok rynkowy
Zmiana wartości obligacji
uwzględniony w wyniku
finansowym
Zmiana wartości obligacji
uwzględniona w kapitałach
Wpływ deprecjacji złotego
(odpisy na kredyty
walutowe dla gospodarstw
domowych)
Wynik brutto (w mld zł)
Wynik netto (w mld zł)
Potrzeby kapitałowe3
Dodatkowe straty z tytułu
efektu domina
Dodatkowe potrzeby
kapitałowe3 z tytułu efektu
domina

Wyniki symulacji za okres 4-2012 – 12-2014
scenariusz bazowy
suma
średniorocznie

scenariusz szokowy
suma
średniorocznie

-7,8

-28,3

-10,3

-39,7

-14,4

1,09%

n/d

1,43%

n/d

2,01%

0,69%

n/d

0,9%

n/d

1,26%

25,7
0,5

61,8
2,4

22,5
0,9

57,6
-1,9

20,9
-0,7

n/d

n/d

-1,3

n/d

n/d

n/d

-5,9

n/d

n/d

n/d

-0,8

n/d

18,4
14,8
n/d
n/d

36,0
28,4
1,9
0,3

n/d

0,1

13,1
10,3

13,8
9,2
9,4
0,8

5,0
3,4

0,4

1. Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych od papierów wartościowych.
2. Pozycja „pozostałe składniki przychodów i kosztów” obejmuje m.in. przychody odsetkowe od papierów wartościowych, wynik z prowizji z wyłączeniem przychodów z prowizji od udzielonych kredytów, wynik z wyceny i pozycji
wymiany, przychody z tytułu dywidend, koszty działania banków i amortyzację.
3. Wartość dokapitalizowania banków konieczna do utrzymania współczynników wypłacalności przy uwzględnieniu
funduszy podstawowych powyżej 9% oraz utrzymania funduszy podstawowych w wartości nie niższej niż kapitał
wewnętrzny na koniec okresu symulacji.
Uwagi: założono stałą wartość portfela kredytowego i aktywów banków w horyzoncie symulacji oraz przeznaczenie
całości wypracowanego do końca marca 2012 r. a niepodzielonego zysku na zwiększenie kapitałów banków. Dane dla
banków komercyjnych.
Źródło: NBP.
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dość istotnego zwiększenia kapitałów. W więk- nie polegały w zbyt dużym stopniu na krótkoterszości są to banki, które już obecnie mają re- minowym finansowaniu ze strony zagranicznych
latywnie słabszą pozycję kapitałową i wyniki fi- podmiotów dominujących.
nansowe.
Symulacja wykazała również, że znaczny portfel
Dlatego też, biorąc pod uwagę wysoką niepew- kredytów walutowych może stanowić dla banków
ność co do rozwoju sytuacji gospodarczej, istot- istotne ryzyko płynności w przypadku braku stane jest aby banki prowadziły ostrożną politykę bilnych źródeł finansowania w walutach obcych.
dywidendową, tak aby dysponować buforem na Potwierdza to konieczność dalszego ograniczania
pokrycie ewentualnego wzrostu kosztów ryzyka udzielania przez krajowe banki kredytów walutokredytowego.
wych, szczególnie kredytów mieszkaniowych dla
Wyniki symulacji szoku płynności dowodzą, gospodarstw domowych, tak aby możliwe staże dla stabilnego funkcjonowania krajowego sys- ło się stopniowe redukowanie wysokiego obecnie
temu finansowego pożądane jest, aby banki po- udziału kredytów walutowych w całym portfelu
siadały zdywersyfikowane źródła finansowania i kredytów dla sektora niefinansowego (34%).
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Rozdział 4.

Niebankowe instytucje finansowe
Stosunkowo niewielka skala powiązań niebankowych instytucji finansowych z bankami
sprawia, że ich wpływ na sytuację sektora bankowego w Polsce jest ograniczony, a sektor
niebankowych instytucji finansowych nie stwarza istotnych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego. W przypadku zaistnienia zaburzeń niebankowe instytucje finansowe w
znacznie mniejszym stopniu mogą stać się źródłem potencjalnego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego niż sektor bankowy. Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń jest
zróżnicowana i zależy od ich wielkości oraz oferty produktowej. Największym podmiotem
działającym na rynku ubezpieczeniowym jest grupa PZU.

Sektor niebankowych instytucji finansowych stanowi istotną część systemu finansowego w Polsce (zob. tabela 4.1). Jednak wpływ niebankowych instytucji finansowych na sektor bankowy
poprzez kanał kredytowy, finansowy oraz właścicielski jest niewielki (zob. tabela 4.2).

stawowych 14 zakładów ubezpieczeń, pięciu PTE
oraz trzech TFI.
Tabela 4.2. Zaangażowanie funduszy emerytalnych
(FE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych (FI) wobec banków (w mld zł)

Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy
inwestycyjnych (FI) i banków (w mld zł)

2009
2010
2011

OFE
178,6
221,3
224,7

NIF
ZU
139,0
145,2
146,2

Banki
FI
93,4
116,5
114,8

1 056,7
1 158,5
1 294,2

NIF /
Banki
38,9%
41,7%
37,5%

Uwaga: dla OFE i FI aktywa netto.
Źródło: Analizy Online, UKNF, NBP.

Kredyty i inne należności banków
od zakładów ubezpieczeń (ZU),
funduszy emerytalnych (FE)
i funduszy inwestycyjnych (FI)
ZU
FE
FI
2009
1,6
0,6
4,2
2010
0,2
0,4
6,9
2011
1,0
0,7
2,2
Depozyty i inne zobowiązania banków
wobec zakładów ubezpieczeń (ZU),
funduszy emerytalnych (FE)
i funduszy inwestycyjnych (FI)
ZU
FE
FI
2009
18,2
4,1
5,6
2010
18,8
9,3
7,7
2011
21,6
12,0
10,4

Relacje kapitałowe pomiędzy NIF a bankami mają najczęściej charakter pośredni poprzez przynależność do tej samej grupy kapitałowej. Banki Źródło: Analizy Online, UKNF, NBP.
posiadały bezpośredni udział w kapitałach pod-
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Banki są jedynymi właścicielami trzech zakładów ubezpieczeń, trzech TFI i jednego PTE. ZaSkładki ubezpieczeniowe
kłady ubezpieczeń są bezpośrednimi akcjonariuW 2011 r. składka przypisana brutto (dalej:
szami sześciu PTE i siedmiu TFI71 .
składka) w sektorze ubezpieczeń na życie wzroSytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń jest sła w porównaniu do 2010 r. tylko o 1,4% (zob.
zróżnicowana i zależy od ich wielkości i oferty wykres 4.2), a w ubezpieczeniach majątkowych o
produktowej. Największym zakładem działają- 11,3%. W I półroczu 2011 r. wzrost ten wyniósł
odpowiednio 10,7% oraz 12,7%.
cym na rynku ubezpieczeń jest PZU.
Największy wskaźnik ROE, kilkakrotnie wyższy
Wykres 4.2. Tempo wzrostu składki przypisanej
niż krajowy sektor bankowy, odnotowały fundu- brutto w sektorze ubezpieczeń
sze inwestycyjne. Znacznie niższe wskaźniki niż
20%
FI odnotowały pozostałe NIF (zob. wykres 4.1).
Wykres 4.1. Wskaźnik ROE w sektorze bankowym
i w sektorze niebankowych instytucji finansowych w
Polsce
50%

10%
0%
-10%

40%
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30%

-30%
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20%
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Ubezpieczenia maj tkowe

10%

Źródło: UKNF.
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Źródło: Analizy Online, UKNF, NBP.

Banki

Na wzrost składek ubezpieczeń majątkowych
znaczący wpływ miał przede wszystkim wzrost
cen ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC),
które to ubezpieczenia stanowiły ponad połowę
portfela ubezpieczeń (mierzonego składką).

W 2011 r. nastąpił umiarkowany wzrost zainteresowania ubezpieczeniami z UFK. Zmniejszająca
4.1. Zakłady ubezpieczeń
się popularności ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym oferowanych w formie tzw. ”polisoloSytuacja finansowa sektora ubezpieczeń na ko- kat” oraz ubezpieczeniowych produktów strukniec 2011 r. w porównaniu do stanu z końca turyzowanych, była przyczyną spadku dynamiki
2010 r. uległa poprawie, a poziom ryzyka można składek w ubezpieczeniach na życie.
ocenić jako niski. Do poprawy wyników sektora
przyczyniła się głównie poprawa wyników sektoWyniki finansowe
ra ubezpieczeń majątkowych.
W 2011 r. sektor ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych osiągnęły dodatnie wyniki
71
72

Dane UKNF i Analiz Online.
Poprawa sytuacji finansowej nastąpiła głownie w I półroczu 2011 r.

94

Narodowy Bank Polski

Niebankowe instytucje finansowe

Tabela 4.3. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Ubezpieczenia majątkowe
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
w tym dywidenda od PZU Życie wypłacona PZU
ROE (w %)

Zmiana
12-2010/
12-2011 (w %)

12-2009
(w mln zł)

12-2010
(w mln zł)

12-2011
(w mln zł)

30 283
4 316
4 000

31 420
3 593
3 653

31 849
3 345
2 922

1,4
-6,9
-20,0

21 060
-255
2 631
1 419
22,7

22 739
-1 285
3 094
3 120
21,8

25 301
429
3 209
1 987
19,9

11,3
3,7
-

Źródło: UKNF, PZU.

techniczne i wyniki finansowe72 . Wyniki sektora
nadal są w dużym stopniu uzależnione od wyników grupy PZU (zob. tabela 4.3). Największym
zakładem na tym rynku jest PZU, które zebrało
w 2011 r. 32,6% składki a jego zysk netto stanowił 80,5% zysków tego sektora.
Zakłady ubezpieczeń na życie utrzymały wynik
techniczny na poziomie z poprzedniego roku. Zakłady ubezpieczeń majątkowych odnotowały dodatni wynik techniczny, który wyniósł 0,4 mld zł
(w 2010 r. – strata 1,3 mld zł).
Na poprawę wyników sektora ubezpieczeń
majątkowych istotny wpływ miały podwyżki
cen ubezpieczeń komunikacyjnych w największych grupach produktów – ubezpieczeniach
samochodowych i ubezpieczeniach ogniowokradzieżowych oraz spadek wskaźnika szkodowości brutto tego sektora z 76,8% w 2010 r. do
64,7% w 2011 r.

Lokaty zakładów ubezpieczeń
Podobnie jak w 2010 r. wysokość lokat zakładów ubezpieczeń73 nieznacznie wzrosła i na koniec 2011 r. wyniosła 92,7 mld zł, a ich struktura nie uległa istotnym zmianom. W portfelu inwestycyjnym zakładów ubezpieczeń dominowały dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa). Akcje spółek notowanych
na rynku regulowanym oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych stanowiły niewielką cześć portfela (zob.
wykres 4.3).
Wartość lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), dla których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający, obniżyła się na koniec 2011 r. do 37,5 mld zł. Największy udział
w tych lokatach (65,0%) stanowiły jednostki
uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych oraz dłużne papiery wartościowe
(19,2%). Portfel akcyjny (4,0%) odgrywa mniejszą rolę.

73

Lokaty zakładów ubezpieczeń bez lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, dla których ryzyko inwestycyjne
ponoszą ubezpieczający.
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Wykres 4.3. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
100%
80%
60%

kim ze zróżnicowanego wzrostu składki w poszczególnych zakładach ubezpieczeń (i wzrostu
marginesu wypłacalności), przy jednoczesnym
wzroście środków własnych, co świadczy o poprawie kondycji finansowej tego sektora (zob. wykres 4.5).

40%

Wykres 4.4. Rozkład wskaźnika monitorowania
działalności w dziale ubezpieczeń na życie

20%

70%

Na koniec 2011 r. wskaźnik monitorowania działalności w sektorze ubezpieczeń na życie wyniósł
321% (318% w 2010 r.), a w sektorze ubezpieczeń
majątkowych 385% (391% w 2010 r.). Wskaźnik
pokrycia rezerw aktywami wynosił odpowiednio
108% oraz 124% (111% oraz 127% w 2010 r.).

30%
20%
10%
>300%

0%
250-300%

Wypłacalność i pozycja kapitałowa zakładów ubezpieczeń

40%

200-250%

Uwaga: w ubezpieczeniach na życie udziały obliczane bez
uwzględnienia lokat UFK.
Źródło: UKNF.
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Źródło: UKNF.

Począwszy od 2010 r. KNF nałożyła na zakłady
ubezpieczeń obowiązek przeprowadzania corocznie testów warunków skrajnych (stress testów)
74
Poziom tych wskaźników świadczy o tym, że sek- według metodyki przygotowanej przez UKNF .
tor ubezpieczeniowy posiada adekwatne środki Wyniki tych testów nie były jednak publikowawłasne na pokrycie ustawowych parametrów wy- ne.
płacalności oraz aktywa, które wystarczają na Na podstawie zagregowanych danych finansopokrycie rezerw wynikających z zawartych umów wych można określić, że w przypadku hipoteubezpieczeń.
tycznego spadku cen akcji (akcje notowane na
W sektorze ubezpieczeń na życie zwiększył się
udział podmiotów o wyższym wskaźniku monitorowania działalności, a poprawa parametrów
wypłacalności nastąpiła na skutek nieznacznego
obniżenia zobowiązań z tytułu ubezpieczeń kapitałowych i antypodatkowych (zob. wykres 4.4).

rynku regulowanym – spadek o 50% wartości,
akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych – spadek o 25% wartości), obniżenie wartości portfeli akcyjnych w zakładach ubezpieczeń
na życie i ubezpieczeń majątkowych, a co za tym
idzie spadek aktywów na pokrycie rezerw, wyniosłyby odpowiednio 1,9 mld zł oraz 2,5 mld zł.

W sektorze ubezpieczeń majątkowych zmiany
rozkładu współczynnika wynikały przede wszyst- Znacznie mniejszy wpływ na wypłacalność za74

Zob. „Metodyka przeprowadzania testów stresu w zakładach ubezpieczeń i w zakładach reasekuracji za 2011 rok”,
UKNF, 2012 r. Podstawowymi rodzajami ryzyka, na które narażone są zakłady ubezpieczeń jest ryzyko spadku cen
akcji, wzrostu stóp procentowych, ryzyko szkód katastroficznych, wyższych kosztów, niższej składki, operacyjne i
demograficzne.
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kładów ubezpieczeń miałby wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej netto (przyjęty do szacunków wzrost kosztów działalności ubezpieczeniowej netto wynosi 10%)75 – odpowiednio
0,5 mld zł w zakładach ubezpieczeń na życie oraz
0,75 mld zł w zakładach ubezpieczeń majątkowych.

kowych, a szacowany margines wypłacalności76
około 3,7 mld zł i 3,8 mld zł, to przy wystąpieniu głębokości szoku zastosowanego dla metodyki BION77 , zakłady ubezpieczeń dysponowałyby
wystarczającymi środkami na pokrycie marginesu wypłacalności.

>300%

250-300%

200-250%

150-200%

<100%

100-150%

Udzia w sk adce sektora

W przypadku znacznego pogorszenia się jakości portfela ubezpieczanych kredytów, portfel
Wykres 4.5. Rozkład wskaźnika monitorowania
ten mógłby stanowić potencjalne zagrożenie dla
działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych
wypłacalności poszczególnych zakładów ubezpie50%
czeń majątkowych, które posiadają duży udział
ubezpieczeń kredytów. Jednak z uwagi na niski
40%
udziału składki ubezpieczeń finansowych (ubez30%
pieczenia kredytu i gwarancje stanowiły 3,4%
20%
składki) oraz większe rozproszenie tego portfela
w kilku zakładach, ryzyko z tym związane na10%
leżałoby ocenić jako mniejsze niż w poprzednim
0%
okresie.

Wska nik monitorowania dzia alno ci
12-2009

12-2010

4.2.

12-2011

Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte fundusze emerytalne

Źródło: UKNF.

Na podstawie wypłat odszkodowań z tytułu
szkód powodziowych oraz szkód spowodowanych przez zdarzenia ubezpieczeniowe w dużych obiektach przemysłowych, wysokość ryzyka szkód katastroficznych zakładów ubezpieczeń
majątkowych (na udziale własnym) można szacować na poziomie niższym niż ryzyka kredytowe.
Portfel inwestycyjny UFK nie ma bezpośredniego wpływu na stabilność i wypłacalność sektora ubezpieczeń i nie jest uwzględniany w testach
warunków skrajnych wykonywanych przez zakłady ubezpieczeń.
Ponieważ środki własne na koniec 2011 r. wynosiły 11,9 mld zł w sektorze ubezpieczeń na życie
oraz 14,5 mld zł w sektorze ubezpieczeń mająt-

Obecna sytuacja sektora emerytalnego nie stwarza istotnych zagrożeń dla stabilności systemu
finansowego.
Wyniki finansowe PTE
Na wyniki finansowe powszechnych towarzystw
emerytalnych zarządzających funduszami emerytalnymi wpływ mają aktywa netto OFE oraz
składki wpłacone do funduszy przez ich członków. Od maja 2011 r. została ustawowo obniżona składka przekazywana do OFE z 7,3% podstawy wynagrodzenia do 2,3%78 . Na skutek tych
zmian nastąpił istotny spadek przychodów towarzystw z tytułu opłat od składek (zob. tabela 4.4). W porównaniu z 2010 r. spadły również koszty zarządzania OFE, co wynikało ze

75

Koszty działalności ubezpieczeniowej powiększone o pozostałe koszty oraz pomniejszone o pozostałe przychody.
Margines wypłacalności obliczono przy zastosowaniu modelu regresji liniowej.
77
Zob. „Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”, UKNF, 2011 r.
78
Art. 21 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r., nr 75, poz. 398).
76
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Tabela 4.4. Wyniki finansowe i rentowność techniczna PTE

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

12-2009
(w mln zł)

12-2010
(w mln zł)

12-2011
(w mln zł)

2 032

1 826

1 681

Zmiana
12-2011/12-2010
(w %)
-7,9

1 302

806

553

-31,3

640

894

981

9,8

1 210
494
446
270
822

1 242
533
474
235
583

1 028
429
383
216
653

-17,2
-19,6
-19,2
-7,9
12,0

762
40

588
32

616
37

4,7
5 pp.

Uwaga: rentowność techniczna – relacja zysku technicznego i przychodów z zarządzania OFE.
Źródło: GUS, UKNF.

Rentowność techniczna

zmniejszenia kosztów akwizycji oraz obowiązkoWykres 4.6. Rentowność techniczna PTE a wartość
wych obciążeń. Całkowity zakaz akwizycji obo- zarządzanych aktywów OFE
wiązuje od 1 stycznia 2012 r.79 PTE odnotowaAviva
ły wzrost zysku technicznego oraz rentowności
60%
ING
technicznej w wyniku większego spadku kosztów
Amplico
40%
PZU
zarządzania OFE niż przychodów z zarządzania.
20%

Bankowy

0%
W 2011 r. wszystkie fundusze emerytalne ponioNordea
WARTA
sły stratę o łącznej wartości 11 mld zł. Natomiast
-20%
AXA
PTE zarządzające tymi funduszami osiągnęły
-40%
zysk netto w wysokości 0,6 mld zł. Straty finan-60%
sowe całego sektora funduszy emerytalnych były
-80%
spowodowane spadkiem wartości aktywów znajdujących się w portfelach inwestycyjnych OFE.
-100%
Na koniec 2011 r. dwa towarzystwa odnotowały
Aktywa netto OFE (mld zł)
ujemny wynik finansowy, a trzy ujemną rentowność techniczną na zarządzaniu OFE (zob. wy- Uwaga: dane na koniec 2011 r.
kres 4.6).
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

79

Art. 4 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r., nr 75, poz. 398).
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wymagana

stopa

Wykres 4.7. Relacja kapitałów PTE do wartości

zwrotu aktywów netto zarządzanych przez nie OFE w zesta-

Na koniec marca 2012 r. wszystkie fundusze
emerytalne osiągnęły 36-miesięczne stopy zwrotu wyższe niż minimalna wymagana stopa zwrotu (MWSZ). Średnia ważona stopa zwrotu za
okres 31 marca 2009 r. do 30 marca 2012 r. wyniosła 31,6%, co jest najlepszym wynikiem od
czterech lat. Od momentu publikacji ostatniego
Raportu trzyletnia średnia ważona stopa zwrotu wzrosła o 16,9 pkt proc. Tak duży wzrost
trzyletniej stopy zwrotu był głównie efektem bazy, tj. niskiej wartości jednostki rozrachunkowej
31 marca 2009 r.
Duże znaczenie dla stabilności kapitałowej części polskiego systemu emerytalnego mają kapitały własne powszechnych towarzystw emerytalnych. Kapitały własne PTE mają służyć pokryciu niedoboru powstałego na skutek nieosiągnięcia przez fundusz emerytalny minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Następuje to w sytuacji, gdy
środki zgromadzone na rachunku rezerwowym i
w części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
są niewystarczające do pokrycia niedoboru.
Na koniec 2011 r. wartość kapitałów własnych
spadła o 7,6% w porównaniu z 2010 r. Spadek kapitałów własnych całego sektora wynikał z obniżenia kapitałów własnych w pięciu PTE na skutek wypłacenia dywidendy dla akcjonariuszy80 .
Dwa towarzystwa zarządzające funduszami o
największej wartości aktywów w sektorze posiadały relatywnie niskie kapitały własne, jednak
ze względu na ich duży wpływ na kształtowanie wartości MWSZ, ryzyko powstania niedoboru oraz konieczność jego pokrycia ze środków
własnych PTE wydają się niewielkie (zob. wykres 4.7). Niezależnie od tego, konieczne wydaje
się uzależnienie wysokości kapitałów od wartości
zarządzanych aktywów.

wieniu z wielkością aktywów netto tych OFE
Kapitał PTE / Aktywa netto OFE (w %)

Minimalna
OFE

10
8
6
4
2
0

0
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40
Aktywa netto OFE (mld zł)
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60

Uwaga: dane na koniec 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

W styczniu 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację dla powszechnych towarzystw emerytalnych w sprawie wzmocnienia
ich bazy kapitałowej81 . Komisja zaleciła niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie wypracowanego zysku na podwyższenie kapitału towarzystwom, które spełniają co najmniej jedno z czterech kryteriów. Pierwsze z nich dotyczy PTE, w
których relacja sumy kapitałów własnych, środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego oraz środków na rachunku części dodatkowej
Funduszu Gwarancyjnego do aktywów netto funduszu jest mniejsza niż 1,25%. Dywidendy nie
powinny wypłacać również towarzystwa, w których relacja sumy wartości płynnych aktywów,
środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego oraz środków na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego do aktywów
netto funduszu jest mniejsza niż 1,25%. Pozostałe dwa kryteria dotyczą wyników oceny BION
(ogólnej oraz w obszarze adekwatności kapitałowej) dokonywanej przez KNF82 . Wyniki tej oce-

80
W 2011 r. siedem PTE podjęło uchwały o wypałacie dywidendy. Zob. „Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku”, UKNF, 2012 r.
81
Zob. „Stanowisko UKNF w sprawie podziału zysków powszechnych towarzystw emerytalnych za 2011 r.”, UKNF,
11 stycznia 2012 r.
82
Zob. „Metodyka oceny BION Powszechnych Towarzystw Emerytalnych”, UKNF, 2012 r.
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udział w portfelu inwestycyjnym OFE kształtował się na poziomie 5,8%. Pozaskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE to przede wszystkim obligacje emitowane przez BGK na zasadach
określonych w ustawie o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Minimum
Mediana

Uwaga: dane na koniec 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Struktura lokat OFE
W 2011 r. PTE kontynuowały dotychczasową
strategię inwestycyjną polegającą na lokowaniu
większości aktywów OFE w krajowe skarbowe
papiery wartościowe oraz w akcje spółek notowanych na GPW (zob. wykres 4.9). Udział
krajowych skarbowych papierów wartościowych
zmniejszył się do 50,8% na koniec marca 2012 r.,
głównie w wyniku wzrostu udziału akcji notowanych na GPW.
Wydaje się, że wzrost limitu na inwestycje w
akcje nie wpłynął w istotny sposób na politykę
inwestycyjną funduszy, bowiem zaangażowanie
OFE w te instrumenty na koniec marca 2012 r.
wyniosło 33,6%, przy ustawowym limicie 45%.
Trzecim składnikiem portfela pod względem
wielkości zaangażowania są krajowe pozaskarbowe papiery dłużne. Na koniec marca 2012 r. ich
83
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Wykres 4.8. Relacja kapitałów PTE do wartości
aktywów netto zarządzanych przez nie OFE
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ny nie są podawane do publicznej wiadomości.
Pozostałym towarzystwom emerytalnym organ
nadzoru zarekomendował ostrożną politykę dywidendową, której zastosowanie pozwoli na niespełnienie dwóch pierwszych kryteriów.

Inne

Źródło: UKNF.

4.3.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

Sektor funduszy inwestycyjnych nie generuje
bezpośredniego ryzyka dla stabilności systemu
finansowego. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne są odrębnymi osobami prawnymi. Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych83 środki zgromadzone w funduszach nie
wchodzą w skład masy upadłościowej TFI ani
depozytariusza prowadzącego rejestr ich aktywów. Fundusze inwestycyjne nie mogą również
gwarantować osiągnięcia wyznaczonego celu inwestycyjnego, a ryzyko rynkowe związane z polityką lokacyjną tych podmiotów w całości spoczywa na ich uczestnikach.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., nr 146., poz. 1546 z późn. zm.).
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Uczestnicy funduszy inwestycyjnych mogą być
jednak narażeni na ryzyko wystąpienia sytuacji zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa. Niewykluczone, że w przypadku braku
możliwości umorzenia jednostek uczestnictwa w
jednym funduszu, inwestorzy żądaliby odkupienia jednostek uczestnictwa w innych funduszach.
Jeśli suma wartości tych jednostek byłaby dostatecznie wysoka, kolejne fundusze mogłyby zawieszać odkupywanie jednostek uczestnictwa, co
prawdopodobnie wywołałoby niepokój wśród ich
uczestników i spadek zaufania do sektora funduszy inwestycyjnych.

pływu środków w I kwartale 2012 r. wyniosło
natomiast 6,7 mld zł. Szczególnie wysokie saldo odnotowane zostało w marcu 2012 r. W ujęciu netto do funduszy inwestycyjnych skierowano
wówczas 5,2 mld zł – najwięcej od lipca 2007 r.
Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki wpłacone do dwóch funduszy aktywów niepublicznych
skierowanych do wybranych inwestorów.
Wykres 4.11. Miesięczne saldo napływu środków
do funduszy inwestycyjnych
6
5
3
2
1

Na koniec I kwartału 2012 r. wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wyniosła
126,6 mld zł84 (zob. wykres 4.10). Aktywa funduszy zwiększyły się głównie za sprawą wysokiego salda napływu środków w I kwartale 2012 r.
(zob. wykres 4.11).
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Wykres 4.10. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych
Źródło: Analizy Online.
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W IV kwartale 2011 r. i w I kwartale 2012 r.
środki napływały głównie do dedykowanych funduszy aktywów niepublicznych. Fundusze te dominują wśród podmiotów wykorzystywanych do
tworzenia indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych dla konkretnych klientów.
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Podobnie jak w pierwszych trzech kwartałach
2011 r., dużym zainteresowaniem cieszyły się
również fundusze dłużnych papierów wartościowych. W tej grupie funduszy wysokie saldo napływu środków odnotowały podmioty dostępne
dla szerokiego grona inwestorów oraz fundusz
utworzony na potrzeby grupy kapitałowej PZU.

Źródło: Analizy Online.

Wyniki finansowe TFI
W 2011 r. środki nie napływały do funduszy inwestycyjnych systematycznie, a w ujęciu netto Na koniec I półrocza 2011 r. zysk odnotowało 38
napływ ten wyniósł niecałe 0,4 mld zł. Saldo na- towarzystw, stratę poniosło natomiast 12 pod84
85

Dane serwisu Analizy Online.
Na dzień sporządzania raportu opublikowane zostały jedynie dane GUS na koniec 2010 r.
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miotów. Wyniki finansowe TFI były wyższe niż
na koniec I półrocza 2010 r.85 Sytuacja finansowa sektora poprawiła się przede wszystkim ze
względu na wzrost aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI (zob. tabela 4.5). Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami, którego wysokość uzależniona jest od
średniej wartości ich aktywów, stanowi bowiem
główne źródło przychodów TFI.
Część wynagrodzenia za zarządzanie przekazywana jest dystrybutorom tytułów uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych. Koszty związane z dystrybucją tytułów uczestnictwa funduszy miały
największy udział w strukturze kosztów działalności operacyjnej TFI. W Europie podmioty
zarządzające funduszami inwestycyjnymi przekazują dystrybutorom przeciętnie około połowy
opłaty za zarządzanie86 .
Poprawa wyniku finansowego TFI przyczyniła
się do wzrostu kapitałów własnych tych podmiotów87 . Na koniec I półrocza 2011 r. wartość kapitałów własnych była o około 15% wyższa niż na

koniec I półrocza 2010 r. i wyniosła 1,1 mld zł.
***

W listopadzie 2011 r. zawieszone zostało zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa czterech subfunduszy, jednego funduszu podstawowego oraz dwóch funduszy powiązanych zarządzanych przez Superfund TFI. Przyczyną zawieszenia był brak możliwości dokonania wiarygodnej wyceny aktywów i ustalenie wartości
jednostek uczestnictwa, spowodowane zawieszeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa luksemburskiego funduszu Superfund SICAV, które stanowiły główny składnik lokat subfunduszy oraz funduszu podstawowego. Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego
było wynikiem zgłoszenia przez brokera MF Global Holdings Ltd wniosku o objęcie postępowaniem o ochronę przed wierzycielami88 . Wycena
aktywów subfunduszy i funduszy została wznowiona na początku grudnia 2011 r.

Tabela 4.5. Wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną
wartością aktywów netto funduszy inwestycyjnych
6-2009
6-2010
6-2011
Zmiana 6-2011 /
(w mln zł)
(w mln zł)
(w mln zł)
6-2010 (w %)
Przychody z działalności opera804,1
1 090,7
1 248,9
14,5
cyjnej, w tym:
- wynagrodzenie za zarządzanie
773,0
1 038,0
1 183,6
14,0
Koszty działalności operacyjnej
642,2
851,4
961,0
12,9
Wynik finansowy brutto
210,4
259,8
312,7
20,4
Wynik finansowy netto
170,7
209,1
253,2
21,1
Średnie aktywa netto funduszy
72 680,3
102 377,6
122 811,0
20,0
Rentowność brutto na działalno26,2
23,8
25,0
1,2 pp.
ści operacyjnej (w %)
ROE (w %)
32,0
40,6
45,2
4,6 pp.
Źródło: GUS, Analizy Online.
86

Zob. „Fund fees in Europe: analyzing investment management fees, distribution fees, and operating expenses”,
Strategic Insight, 2011 r.
87
W skład kapitałów własnych TFI wchodzą: kapitał zakładowy, należne wplaty na kapitał zakładowy, akcje własne,
kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik
finansowy netto okresu obrotowego oraz odpisy z zysku netto w ciągu okresu obrotowego.
88
Zgodnie z komunikatem Superfund TFI, około 5,6% aktywów Superfund SICAV było zdeponowanych na rachunku brokera jako zabezpieczenie kontraktów futures. Rachunki te są wyłączone z masy upadłościowej brokera, istnieje
jednak podejrzenie, że środki jego klientów były wykorzystywane do transakcji własnych.

102

Narodowy Bank Polski

Niebankowe instytucje finansowe

kwestii poruszonych przez KNF w piśmie skierowanym do TFI w grudniu 2011 r. W piśmie
tym KNF zwróciła również uwagę na inne ryzyka
związane z działalnością lokacyjną prowadzoną
przez fundusze inwestycyjne – przestrzeganie limitów inwestycyjnych, kwalifikowanie lokat funduszy do odpowiednich kategorii, prowadzenie
Zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa fun- dokumentacji będącej podstawą podejmowania
duszy inwestycyjnych oraz ryzyko związane z decyzji inwestycyjnych oraz kwestię wiarygodnej
istotną koncentracją ich lokat znalazły się wśród wyceny aktywów.
Jednostkowe przypadki zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie
powinny stanowić zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Przedłużający się brak możliwości umorzenia jednostek uczestnictwa może
jednak negatywnie wpływać na wizerunek sektora funduszy inwestycyjnych.
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Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych.
Credit Default Swap (CDS) – kredytowy instrument pochodny, którego wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy określoną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia
kredytowego dotyczącego strony trzeciej (podmiotu referencyjnego), w zamian otrzymując premię. Zdarzeniem kredytowym może być ogłoszenie upadłości podmiotu referencyjnego, określona w
umowie zmiana wiarygodności kredytowej tego podmiotu, lub zmiana ratingu określonego dłużnego
papieru wartościowego.
Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS) – zobowiązuje obie strony do wymiany okresowych płatności odsetkowych, naliczanych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres,
oraz, jeśli tak ustalono w warunkach transakcji, wymiany kwoty nominalnej (po wcześniej uzgodnionym kursie) w dniu zakończenia transakcji i ewentualnie w dniu rozpoczęcia transakcji. Płatności
odsetkowe są wyrażone w różnych walutach i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy
procentowej.
Cross Currency Interest Rate Swap basis (CIRS basis) – transakcja CIRS, w której ustalone
dla każdej ze stron stopy procentowe są stopami zmiennymi, przy czym jedna z nich jest korygowana
o uzgodnioną w warunkach transakcji marżę, tzw. basis.
Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach – wartość przepływu z okresu roku;
w przypadku danych o stanach (zasobach) – przeciętna wartość stanu w okresie roku.
Dźwignia finansowa – relacja aktywów do funduszy podstawowych przed pomniejszeniami regulacyjnymi.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu
należności (zobowiązań) w danym okresie.
Elastyczna linia kredytowa (Flexible Credit Line, FCL) – instrument MFW przyznawany
wyłącznie krajom o silnych fundamentach makroekonomicznych, prowadzących wiarygodną politykę gospodarczą. W odróżnieniu od innych instrumentów pożyczkowych MFW FCL ma charakter
bezwarunkowy i może być wykorzystany przez kraj w dowolnym momencie obowiązywania umowy.
Emergency Liquidity Assistance (ELA) – jedno z narzędzi polityki pieniężnej banków centralnych Eurosystemu, pozwalające im realizować funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji. Za
jego pomocą poszczególne banki centralne na własne ryzyko udzielają zabezpieczonych pożyczek
bankom z ich krajów mającym trudności w pozyskiwaniu finansowania na rynku pieniężnym. Warunki pomocy w ramach ELA (kwota, rodzaj i jakość zabezpieczenia, wysokość haircutu, termin
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zapadalności itp.) są każdorazowo indywidualnie ustalane przez dany bank centralny i mogą się
różnić pomiędzy krajami.
European Financial Stability Facility (EFSF) – spółka specjalnego przeznaczenia utworzona
7 czerwca 2010 r. (decyzję o jej ustanowieniu podjęto w maju 2010 r.) w celu pozyskiwania przez
emisję obligacji finansowania w imieniu krajów strefy euro, które znalazły się w trudnej sytuacji
finansowej i nie są w stanie uzyskać finansowania na rynku. Obligacje emitowane przez EFSF
posiadają gwarancje państw strefy euro.
Europejski Obszar Gospodarczy – obejmuje kraje UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Forward Rate Agreement (FRA) – transakcja, w której strony zobowiązują się do zapłaty
odsetek od ustalonej kwoty nominalnej za określony okres rozpoczynający się w przyszłości. Odsetki
te są naliczane według stopy procentowej ustalonej w dniu zawarcia kontraktu.
Fundusze podstawowe – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.
U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) składają się z wpłaconego kapitału zakładowego (w bankach spółdzielczych funduszu udziałowego), kapitału zapasowego (funduszu zasobowego) i kapitałów rezerwowych (funduszu rezerwowego) powiększonych o fundusz ogólnego ryzyka,
niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk bieżącego okresu sprawozdawczego pomniejszony o przewidywane dywidendy i inne obciążenia. Fundusze podstawowe
pomniejsza się o wartość akcji własnych i wartości niematerialnych i prawnych posiadanych przez
bank, a także stratę z lat ubiegłych, stratę w trakcie zatwierdzania i stratę bieżącego okresu. Inne
pozycje bilanse powiększające fundusze podstawowe są określone w uchwale KNF nr 434/2010 z
dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku,
a inne pozycje pomniejszające fundusze podstawowe – w uchwale KNF nr 381/2008 z dnia 17
grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i
warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy
uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków
pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania
banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.
Interest Rate Swap (IRS) – transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych płatności odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności
odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej dla każdej ze stron. Stawki kontraktów IRS prezentowane w Raporcie to wysokość stopy stałej płaconej w
zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według zmiennej stopy WIBOR.
Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i amortyzacji.
Krajowy sektor bankowy – banki komercyjne i banki spółdzielcze działające w Polsce (bez
oddziałów instytucji kredytowych z innych krajów UE).
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i
pozostałe kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.
Longer-term refinancing operations (LTRO) – operacje refinansujące EBC zabezpieczone
papierami wartościowymi. Standardowo są realizowane co miesiąc i mają trzymiesięczny termin
zapadalności. EBC może również przeprowadzać LTRO o innych terminach zapadalności (np. 1-,
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6-, 12-, 36-miesięcznym). Trzyletnia LTRO została po raz pierwszy przeprowadzona przez EBC 21
grudnia 2011 r., a następnie 29 lutego 2012 r.
Luka finansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora niefinansowego, rządowego i
samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości
kredytów.
Marża kredytowa – nadwyżka oprocentowania kredytu powyżej stopy rynku międzybankowego.
Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej
wartości aktywów w tym okresie (ang. Net Interest Margin).
Modified Duration – miara wrażliwości ceny dłużnych papierów wartościowych na zmianę rynkowych stóp procentowych. W przybliżeniu określa ona, o ile procent zmieni się cena dłużnego
papieru wartościowego w reakcji na zmianę stóp procentowych o 100 punktów bazowych.
Należności (kredyty) 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).
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.
Overnight Index Swap (OIS) – transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych
płatności odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej
dla każdej ze stron. Stawki kontraktów OIS prezentowane w Raporcie to wysokość stopy stałej
płaconej w zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według średniej stopy O/N w okresie
obowiązywania kontraktu.
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.
Procent netto – miara agregująca wyniki ankiety jakościowej; w ankiecie NBP do przewodniczących komitetów kredytowych procent netto oblicza się jako różnicę między odsetkiem banków
ważonym aktywami, które złagodziły politykę kredytową (lub zaobserwowały wzrost popytu na
kredyt) a odsetkiem banków ważonym aktywami, które zaostrzyły politykę kredytową (lub zaobserwowały spadek popytu na kredyt). Ujemne wartości procentu netto świadczą o zaostrzeniu
polityki kredytowej (spadku popytu na kredyt) w ujęciu netto.
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
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potencjalnych strat w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.
Rating indywidualny / viability rating – (ocena agencji ratingowej Fitch) prawdopodobieństwo niewypłacalności banku i ewentualnej potrzeby pomocy ze strony podmiotów trzecich. Miara
odzwierciedla skalę ekspozycji instytucji finansowej na ryzyko. Wskaźnik ocenia: apetyt oraz sposób zarządzania ryzykiem w analizowanej instytucji finansowej, strukturę bilansu, a także wielkość
instytucji i dywersyfikację działalności.
Rating siły finansowej – (ocena agencji ratingowej Moody’s) miara długookresowej zdolności
instytucji finansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana na
podstawie danych fundamentalnych, wartości badanej instytucji, skali dywersyfikacji działalności,
a także stopnia rozwoju systemu finansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły
gospodarki.
Rating indywidualny (SCAP) – (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.
Saldo przepływów pieniężnych – wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.
Wartość przepływów operacyjnych została obliczona na podstawie sprawozdań finansowych F-01,
zgodnie z metodą pośrednią korygującą wynik netto.
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 w tym okresie.
Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez
własnego napędu – grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyfikacji z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
według klasyfikacji zamieszczonej w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Wartość zagrożona (value-at-risk ) – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych
historycznych.
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WIG20 – Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek. W jego skład wchodzą akcje 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na GPW, które charakteryzują się najwyższą
płynnością akcji.
Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.
Wskaźnik monitorowania działalności – relacja środków własnych zakładu ubezpieczeń do
ustawowego wymogu kapitałowego, którym jest wartość marginesu wypłacalności lub kapitał gwarancyjny (w zależności od tego, która z tych wielkości jest wyższa).
Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami – wysokość aktywów w relacji do rezerw technicznoubezpieczeniowych brutto.
Wskaźnik rentowności (obrotu) brutto – iloraz wyniku finansowego brutto i przychodów z
całokształtu działalności.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o
zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto, do składki zarobionej
brutto, w procentach.
Współczynnik płynności M2 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych niestabilnych. Minimalna wartość
współczynnika wynosi 1,00.
Współczynnik płynności M4 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł relacja sumy funduszy
własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej
płynności. Minimalna wartość współczynnika wynosi 1,00.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego
(wynik z tytułu prowizji, przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, wynik operacji finansowych, wynik
z pozycji wymiany).
Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi
przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty
administracyjne i akwizycji), tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów z
lokat.
Zysk techniczny PTE z zarządzania OFE – różnica między przychodami wynikającymi z
zarządzania OFE (m.in. opłaty od wpłacanych składek i wynagrodzenie za zarządzanie OFE),
a kosztami z tytułu zarządzania OFE (m.in. prowizje dla ZUS od wpłacanych składek, koszty
akwizycji, koszty ogólne PTE).
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Wykaz skrótów
AC
BAEL
BGK
BIK
BION
CDS
CIRS
CRD IV
EBA
EBC
EFAMA
EFSF
ELA
EOG
ESRB
EURIBID
EURIBOR
EURO
STOXX 50
FCL
FI
FRA
FSB
FUS
GPW
GUS
IRS
ISDA
KE
KNF
LIBOR
LTRO
LtV
MF
MFW

Auto casco
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Bank Gospodarstwa Krajowego
Biuro Informacji Kredytowej
Badanie i ocena nadzorcza
Credit Default Swap
Cross Currency Interest Rate Swap
Capital Requirements Directive IV
European Banking Authority
Europejski Bank Centralny
European Fund and Asset Management Association
European Financial Stability Facility
Emergency Liquidity Assistance
Europejski Obszar Gospodarczy
European Systemic Risk Board
Euro Interbank Bid Rate
Euro Interbank Offered Rate
indeks giełdowy największych spółek strefy euro
Flexible Credit Line
Fundusze inwestycyjne
Forward Rate Agreement
Financial Stability Board
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
Interest Rate Swap
International Swaps and Derivatives Association
Komisja Europejska
Komisja Nadzoru Finansowego
London Interbank Offered Rate
Longer-term refinancing operations
Loan-to-Value
Ministerstwo Finansów
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
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MSCI EM
MSSF/MSR
MSP
mWIG40
MWSZ
NBP
NEG
NIF
NIM
O/N
OC
OECD
OFE
OIS
PKB
PKD
POLONIA
POS
PSR
PTE
ROA
ROE
RPP
RUR

Indeks giełdowy spółek z gospodarek wschodzących
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Warszawski Indeks Giełdowy średnich spółek
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Narodowy Bank Polski
Perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie
Niebankowe instytucje finansowe
Net interest margin
Overnight
Odpowiedzialność cywilna
Organisation for Economic Co-operation and Development
Otwarte Fundusze Emerytalne
Overnight Index Swap
Produkt Krajowy Brutto
Polska Klasyfikacja Działalności
Polish Overnight Index Average
Perspektywa pozytywna ratingu – przewidywana poprawa
Polskie standardy rachunkowości
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
Return on assets
Return on equity
Rada Polityki Pieniężnej
Rating under review (rating jest weryfikowany przez agencję w celu
ewentualnej zmiany)
Standard & Poor’s
Indeks giełdowy spółek amerykańskich
Special Drawing Rights
System Obsługi Rachunków Bankowych
Perspektywa stabilna ratingu
Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek
Unia Europejska
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Value at Risk
Warsaw Interbank Offered Rate
Warszawski Indeks Giełdowy
Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek
Indeks spółek z sektora bankowego
Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora budowlanego

S&P
S&P500
SDR
SORBNET
STA
sWIG80
UE
TFI
UFK
UKNF
VaR
WIBOR
WIG
WIG20
WIG-Banki
WIGBudownictwo
ZU Zakłady Ubezpieczeń
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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