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Niniejszy Raport poświęcony jest ocenie stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce. Stabilność systemu ﬁnansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia
nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Utrzymanie stabilności systemu ﬁnansowego
jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu ﬁnansowego ma utrzymanie stabilności sektora
bankowego. Banki odgrywają kluczową rolę w ﬁnansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. 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 30 maja 2014 r.
(cut-oﬀ date). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie istotne informacje mogą wykraczać poza przyjęty cut-oﬀ date. Raport został przyjęty przez Zarząd
Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2014 r.
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Syntetyczna ocena stabilności polskiego systemu ﬁnansowego

Rozdział 1.

Syntetyczna ocena stabilności polskiego
systemu ﬁnansowego
„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego” przed-

tuacji gospodarczej za granicą pozostaje najważniej-

stawia ocenę sytuacji najważniejszych segmentów

szym czynnikiem ryzyka dla stabilności krajowego

polskiego systemu ﬁnansowego. Raport analizuje

systemu ﬁnansowego. Mniejsze jest znaczenie kra-

główne ryzyka ekonomiczne, na które narażone są

jowych czynników ryzyka, m.in. sytuacji niektórych

instytucje ﬁnansowe działające na polskim rynku

mniejszych instytucji ﬁnansowych oraz rosnącej nie-

(w szczególności banki) i przedstawia ocenę ich od-

równowagi na rynku nieruchomości komercyjnych.

porności na materializację tych ryzyk.

Poprawa perspektyw wzrostu gospodarczego, w połączeniu z wysoką odpornością kluczowych segmentów krajowego systemu ﬁnansowego na zaburzenia,

1.1. Ocena stabilności systemu
ﬁnansowego i jej perspektyw
W okresie analizowanym w Raporcie1 polski sys-

pozwalają ocenić, iż ryzyko materializacji zagrożeń
dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego jest
umiarkowane i dodatkowo obniżyło się od ostatniej
edycji Raportu.

tem ﬁnansowy funkcjonował stabilnie, a najważniejszy segment systemu ﬁnansowego – sektor bankowy
–- cechował się wysoką odpornością na zaburzenia
w swoim otoczeniu.

Otoczenie gospodarcze systemu ﬁnansowego
Perspektywy polskiej gospodarki, warunkujące działanie systemu ﬁnansowego, poprawiły się od mo-

Sytuacja gospodarcza w Polsce jest w znacznej mie-

mentu publikacji poprzedniej edycji Raportu. Tem-

rze związana z sytuacją w jej otoczeniu, szczególnie

po wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszało

w streﬁe euro. Niepewność kontynuacji poprawy sy-

– po niskim wzroście w latach 2012–2013 o odpo-

1 Analiza

w Raporcie koncentruje się na danych, które były dostępne w okresie od cut-oﬀ date poprzedniej edycji, tj. od 31 października
2013 r. do 30 maja 2014 r. Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie istotne
informacje mogą wykraczać poza przyjęty cut-oﬀ date.
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wiednio 1,9% i 1,6% r/r, w I kwartale 2014 r. PKB

tych przyczyniły się do odpływu kapitału z rynków

wzrósł o 3,4% r/r. Lipcowa projekcja makroekono-

wschodzących. Proces ten stworzył problemy głów-

miczna NBP wskazuje na przyspieszenie wzrostu go-

nie dla krajów o relatywnie słabszych fundamentach

spodarczego w Polsce w latach 2014–2015 w porów-

makroekonomicznych. Wskazuje to, że wpływ przy-

naniu do 2013 r. Perspektywy wzrostu gospodarcze-

szłych zmian polityki pieniężnej w największych go-

go są lepsze niż w przewidywaniach formułowanych

spodarkach rozwiniętych na rynki wschodzące może

pod koniec 2013 r., co między innymi znajduje od-

w dużej mierze zależeć od oceny fundamentów po-

zwierciedlenie w szybszej niż poprzednio przewidy-

szczególnych krajów.

wana poprawie sytuacji na rynku pracy.

Wpływ tych zjawisk na sytuację na krajowym rynku

Prognozy wzrostu gospodarczego w gospodarce

ﬁnansowym, w szczególności na rynek obligacji skar-

światowej, a szczególnie w streﬁe euro, na lata

bowych i rynek walutowy był przejściowy i mniejszy

2014–2015 nie zmieniły się istotnie, tym niemniej da-

niż w przypadku innych rynków wschodzących.

ne dotyczące strefy euro wskazują, że od II kwartału 2013 r. (po sześciu kolejnych kwartałach spadku)
PKB w ujęciu kwartał do kwartału rośnie, choć nadal w niskim tempie. Ożywienie pozostaje kruche ze
względu na wolniejsze niż obserwowane w przeszłości tempo wzrostu gospodarczego dużych gospodarek wschodzących i ciągle niską aktywność gospodarczą w części dużych gospodarek strefy euro. Można
jednak ocenić, że prawdopodobieństwo ponownego

Portfel obligacji skarbowych w posiadaniu krajowych banków, który istotnie wzrósł, składa się niemal wyłącznie z polskich obligacji2 . Niska ocena ryzyka kredytowego polskich obligacji rządowych, odzwierciedlona w kwotowaniach kontraktów CDS,
wskazuje, że wypłacalność Polski jest oceniana pozytywnie przez inwestorów, a ryzyko dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego związane z ryzykiem kredytowym państwa jest bardzo niskie.

silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w streﬁe euro zmniejszyło się.

Sytuacja na rynku nieruchomości jest zróżnicowana. Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest bli-

Rynki ﬁnansowe krajów wysoko rozwiniętych charakteryzowały się rosnącym optymizmem i wysoką
skłonnością do podejmowania ryzyka przez inwestorów, przejawiającą się rosnącymi inwestycjami w aktywa o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Przyczyniła się do tego m.in. poprawa warunków makroekonomicznych w części gospodarek wysoko rozwiniętych. Nastąpiła także pewna poprawa sytuacji ﬁnansów publicznych krajów strefy euro przeżywających wcześniej trudności gospodarcze.

ski stanu równowagi pomiędzy podażą a popytem,
a obserwowane tendencje nie rodzą ryzyka dla stabilności systemu ﬁnansowego. Na rynku nieruchomości handlowo-usługowych i biurowych można natomiast zidentyﬁkować oznaki nierównowagi, charakteryzującej się nadwyżkową i nadal rosnącą podażą, przy relatywnie wysokim poziomie cen i czynszów. Sytuacja na tym rynku nie stwarza jednak zagrożenia dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego. Wynika to przede wszystkim z niskiej ekspo-

Redukcja stopnia ekspansywności polityki pienięż-

zycji krajowych instytucji ﬁnansowych na ten rynek,

nej Rezerwy Federalnej, wraz z poprawiającą się sy-

który charakteryzuje się znacznym udziałem ﬁnan-

tuacją makroekonomiczną krajów wysoko rozwinię-

sowania zagranicznego.

2 Udział

dłużnych instrumentów ﬁnansowych wyemitowanych przez podmioty zagraniczne w aktywach polskiego sektora bankowego
wynosi 0,2%.
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że zdecydowana większość krajowych banków koInstytucje ﬁnansowe
W IV kwartale 2013 r. i I kwartale 2014 r. sytuacja
ﬁnansowa sektora bankowego była dobra i stabilna. Ryzyko w systemie bankowym można oceniać
jako umiarkowane. Istotnej poprawie uległy warunki działania banków. Jednocześnie zdolność banków
do absorbowania strat utrzymała się na wysokim poziomie. Współczynnik wypłacalności polskiego sektora bankowego jest zbliżony do średniej dla krajów
UE, jednak sektor charakteryzuje się zdecydowanie
bardziej konserwatywnymi wagami ryzyka i niższą
dźwignią ﬁnansową oraz wysoką jakością kapitałów.

mercyjnych posiada bufory (wysokie wyposażenie
kapitałowe i bieżące zyski) wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego spowolnienia gospodarczego i pozwalające na utrzymanie
adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie.
Również wyniki analiz szokowych w zakresie ryzyka płynności wskazują na silną pozycję płynnościową banków oraz dalszą poprawę odporności w tym
obszarze. Należy podkreślić, że analizy te były prowadzone przy bardzo restrykcyjnych założeniach,
których prawdopodobieństwo materializacji można
ocenić jako niskie.

Od początku światowego kryzysu w 2008 r. żaden

Bieżącą sytuację ﬁnansową sektora banków spół-

bank w Polsce nie znalazł się w sytuacji, w której

dzielczych można ocenić jako stabilną, podobnie

wymagałby dokapitalizowania ze środków publicz-

jak sytuację banków komercyjnych. Banki spółdziel-

nych.

cze charakteryzowały się lepszą jakością portfela

Zdolność banków do absorbowania potencjalnych

kredytowego i wyższą marżą odsetkową netto, jed-

szoków była wzmacniana również przez nadal wyso-

nak istotnie niższa efektywność kosztowa powo-

kie wyniki ﬁnansowe. Wskaźniki zyskowności ban-

dowała, że zyskowność banków spółdzielczych by-

ków były tylko nieznacznie niższe niż odnotowy-

ła nieznacznie niższa niż banków komercyjnych.

wane w poprzednich kwartałach. Było to spowo-

Poziom współczynnika wypłacalności banków spół-

dowane przede wszystkim spadkiem wyników nie-

dzielczych był niższy od wartości tego wskaźnika

odsetkowych, związanym z niższymi przychodami

dla banków komercyjnych. Zdecydowana większość

ze sprzedaży obligacji skarbowych oraz zmianami

banków spółdzielczych cechuje się nadwyżką depo-

regulacyjnymi dotyczącymi księgowania przycho-

zytów nad kredytami, co powoduje, że nie są narażo-

dów z działalności bancassurance. Marża odsetkowa

ne na ryzyko związane z wykorzystywaniem ﬁnanso-

netto zanotowała niewielki wzrost, co było przede

wania rynkowego.

wszystkim efektem dostosowania kosztów ﬁnansowania banków do środowiska niskich stóp procentowych. Z kolei koszty ryzyka kredytowego w relacji
do aktywów były stabilne, a jakość portfela kredytów dla sektora nieﬁnansowego nieznacznie się poprawiła. Wzrost akcji kredytowej przyspieszył wraz
z wyższym tempem wzrostu gospodarczego. Ożywienie było widoczne na rynku kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie inwestycyjnych, jak również
kredytów konsumpcyjnych.
Wyniki testów warunków skrajnych wskazują,

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

Niska zyskowność sektora bankowości spółdzielczej
w warunkach istotnej poprawy koniunktury gospodarczej wskazuje na długofalowe wyzwania, przed
którymi stoi ten sektor. Jednym z nich jest niska
efektywność kosztowa, związana z małą skalą działania części banków spółdzielczych. Wyzwaniem jest
również model współpracy z bankami zrzeszającymi, w wielu przypadkach skutkujący transferem ryzyka biznesowego z banków spółdzielczych do banku zrzeszającego. W sytuacji, gdy banki spółdzielcze
lokują w bankach zrzeszających nadwyżki płynności,
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Tabela 1.1. Syntetyczna ocena stabilności krajowego systemu ﬁnansowego

Obszar oceny
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

Zmiana w okresie od ostatniej edycji Raportu



K
K

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. W niniejszej tabeli niebankowe instytucje ﬁnansowe obejmują instytucje omówione
w rozdziale 4.
Źródło: ocena ekspercka NBP.

zjawisko to stwarza zagrożenie dla stabilności sekto-

rzała istotnych zagrożeń dla stabilności systemu ﬁ-

ra bankowości spółdzielczej. Stabilna bieżąca sytu-

nansowego. W 2013 r. wyniki techniczne sektora

acja sektora stwarza dogodne warunki do wprowa-

ubezpieczeń na życie obniżyły się, na co decydu-

dzania niezbędnych modyﬁkacji modelu działania

jący wpływ miało ograniczenie sprzedaży tzw. po-

sektora, w tym ściślejszej integracji zrzeszeń, która

lisolokat. Natomiast rentowność techniczna zakła-

pozwoliłaby na ograniczenie obecnych ryzyk i dosto-

dów ubezpieczeń majątkowych poprawiła się. Obni-

sowanie do wymogów przepisów pakietu regulacyj-

żenie wskaźników wypłacalności zakładów ubezpie-

3

nego CRDIV/CRR . Brak ściślejszej integracji lub na-

czeń, związane z wypłatą części kapitału w formie

wet dezintegracja zrzeszeń mogłyby bowiem zwięk-

dywidendy przez charakteryzującą się bardzo wyso-

szyć ryzyko związane z działalnością banków spół-

kim wyposażeniem w kapitał grupę PZU, nie zagra-

dzielczych.

żało bezpieczeństwu funkcjonowania tego sektora.
Zmiany w systemie emerytalnym ograniczają skalę

Raport analizuje ryzyko związane z wzajemnymi

działania OFE co, w długim okresie, może skutko-

ekspozycjami banków, jak również powiązaniami

wać obniżeniem zysków PTE. Zmiany te nie powin-

między bankami a innymi instytucjami ﬁnansowy-

ny mieć negatywnego wpływu na stabilność funkcjo-

mi. Analiza ta wskazuje, że poza powiązaniami mię-

nowania systemu ﬁnansowego.

dzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi – wynikającymi z modelu funkcjonowania ban-

Sytuacja ﬁnansowa sektora spółdzielczych kas

kowości spółdzielczej – pozostałe rodzaje powiązań

oszczędnościowo-kredytowych w 2013 r. została oce-

nie stanowią źródła istotnego ryzyka dla stabilności

niona przez KNF jako trudna, szczególnie w zakresie

systemu ﬁnansowego. W szczególności, stosunkowo

wyposażenia kapitałowego, które jest oceniane jako

niewielka skala powiązań zakładów ubezpieczeń,

nieadekwatne4 . Sektor kas wymaga prowadzenia

TFI, PTE i SKOK z bankami sprawia, że wpływ tych

działań restrukturyzacyjnych, dla których dodatko-

instytucji na sektor bankowy w Polsce jest ograniczo-

wym wsparciem jest objęcie depozytów klientów

ny i nie generują one ryzyka systemowego.

w kasach gwarancjami BFG. Na koniec maja 2014 r.
44 spośród 55 wszystkich działających kas zostały zo-

Sytuacja zakładów ubezpieczeń, TFI i PTE nie stwa-

bowiązane przez KNF do opracowania programów

3 Więcej nt. wyzwań stojących przed sektorem bankowości spółdzielczej w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2013 r.”,

2013 r., NBP, ramka 6, s. 94.
4 Ocena KNF została przedstawiona w publikacji „Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych w roku 2013”

dostępnej w serwisie internetowym KNF, www.knf.gov.pl.
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postępowania naprawczego, a w czterech kasach
nadzór ﬁnansowy ustanowił zarząd komisaryczny.

1.2. Ryzyka systemowe

Ze względu na niewielki udział w systemie ﬁnansowym oraz niewielką skalę powiązań z innymi in-

Ryzyko w wymiarze koniunkturalnym

stytucjami ﬁnansowymi, w szczególności z sekto-

W polskiej gospodarce i systemie ﬁnansowym nie

rem bankowym, sytuacja SKOK nie powinna gene-

występują obecnie istotne nierównowagi, których

5

rować ryzyka systemowego . Jednak słaba pozycja

korekta mogłaby negatywnie wpłynąć na stabilność

kapitałowa systemu SKOK zwiększa jego wrażliwość

ﬁnansową. Sytuacja na rynku nieruchomości ko-

na szoki i poprzez efekty reputacyjne może prowa-

mercyjnych, pomimo zidentyﬁkowania rosnącej nie-

dzić do spadku zaufania klientów do instytucji ﬁ-

równowagi, nie powinna negatywnie oddziaływać

nansowych. Sprawne przeprowadzenie restruktury-

na funkcjonowanie systemu ﬁnansowego ze wzglę-

zacji tego sektora jest pożądane również ze względu

du na niską wartość ekspozycji krajowych instytucji

na istotną rolę kas jako dostawcy usług ﬁnansowych

ﬁnansowych na ten rynek. Trudna sytuacja w sek-

dla ich licznych klientów.

torze SKOK również nie powinna generować ryzyka systemowego ze względu na nieznaczną skalę po-

Infrastruktura systemu ﬁnansowego

wiązań kas z innymi instytucjami ﬁnansowymi.
Czynniki ryzyka w wymiarze koniunkturalnym do-

W analizowanym okresie nastąpiły istotne zmiany

tyczą przede wszystkim rozwoju sytuacji w otocze-

strukturalne w infrastrukturze potransakcyjnej kra-

niu gospodarki polskiej, głównie w krajach strefy eu-

jowego rynku instrumentów ﬁnansowych. CCP oraz

ro i innych krajach wysoko rozwiniętych. Pomimo

repozytorium transakcji prowadzone przez grupę

relatywnie korzystnych prognoz gospodarczych dla

KDPW uzyskały zgody organów nadzoru na prowa-

gospodarki strefy euro, wciąż nie można wykluczyć

dzenie działalności zgodnie z wymogami regulacji

ponownej stagnacji w krajach, będących głównymi

EMIR. Polska jest jednym z nielicznych krajów UE,

partnerami handlowymi Polski. Mogłoby to być spo-

w których funkcjonują takie podmioty infrastruktu-

wodowane m.in. wystąpieniem silnej awersji do ry-

ry rynku ﬁnansowego. Ich działalność będzie mia-

zyka na globalnych rynkach ﬁnansowych, przyczy-

ła istotne znaczenie dla funkcjonowania i stabilno-

niającym się do obniżenia tempa wzrostu gospoda-

ści krajowego rynku ﬁnansowego oraz zarządzania

rek wschodzących i pogorszenia sytuacji sektorów

ryzykiem w instytucjach ﬁnansowych. Z tego wzglę-

bankowych w krajach rozwiniętych. Do wydłużenia

du, struktura korporacyjna tych podmiotów powin-

kryzysu mogłoby się także przyczynić wystąpienie

na zapewniać istotny wpływ banku centralnego, ja-

deﬂacji, a w konsekwencji wzrost realnej wartości

ko instytucji odpowiedzialnej za stabilność systemu

długów rządowych i prywatnych. Dodatkowo nega-

ﬁnansowego, w formułowaniu kierunków ich działa-

tywnie na sytuację gospodarczą w UE może wpłynąć

nia.

ewentualne nasilenie konﬂiktu między Rosją a Ukrainą. Prawdopodobieństwo zrealizowania się scenariusza silnego spowolnienia gospodarczego w streﬁe
euro obniżyło się jednak.
Istotny spadek dynamiki PKB w streﬁe euro lub sta-

5 Deﬁnicja

ryzyka systemowego w Słowniczku.
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gnacja gospodarcza stanowiłyby czynnik osłabiający

rów z rynków mniej rozwiniętych, co mogłoby skut-

tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, co wpłynę-

kować m.in. deprecjacją złotego i wzrostem ren-

łoby na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Głów-

towności polskich obligacji skarbowych. Niemniej

nym kanałem wpływu realizacji takiego scenariusza

wpływ takiego scenariusza na stabilność krajowego

na stabilność systemu ﬁnansowego byłoby ryzyko

systemu ﬁnansowego można oceniać jako umiarko-

kredytowe. Jego wzrost wynikałby zarówno z pogor-

wany.

szenia sytuacji przedsiębiorstw i sytuacji na rynku

Mimo że urzeczywistnienie opisanego powyżej sce-

pracy, jak i z deprecjacji złotego wpływającej nega-

nariusza nie powinno zagrozić stabilności systemu ﬁ-

tywnie na jakość portfela kredytów walutowych.

nansowego, może jednak stanowić istotne wyzwanie

Silny wzrost awersji do ryzyka mógłby wiązać się

dla części instytucji ﬁnansowych. Konsekwencje ma-

również z nasileniem presji na delewarowanie ban-

terializacji ryzyka kredytowego byłyby ograniczone.

ków europejskich, co mogłoby z kolei prowadzić

Testy warunków skrajnych wskazują na wysoką od-

do ograniczenia podaży kredytu w Polsce. W kie-

porność banków na szoki makroekonomiczne, ryn-

runku tym oddziaływać mogłyby także pogorszenie

kowe i płynnościowe. Istniejąca niepewność rozwoju

dostępności i wzrost kosztów ﬁnansowania. Istot-

sytuacji na świecie sugeruje konieczność utrzymania

nym czynnikiem dla oceny rynkowej banków z kra-

wysokiej odporności.

jów uczestniczących w unii bankowej będą wyniki
kompleksowej oceny sytuacji banków, prowadzonej
przez EBC, które zostaną opublikowane w drugim
półroczu 2014 r. Jeśli wyniki tej oceny okażą się istotnie gorsze od oczekiwań rynkowych, może to spowodować materializację wyżej opisanego negatywnego
scenariusza.

Ryzyko w wymiarze strukturalnym
Część inwestorów strategicznych polskich banków,
pomimo wysokiej i stabilnej rentowności działalności w Polsce, może zdecydować się na sprzedaż polskich spółek zależnych w ramach programów restrukturyzacji, zmian modelu biznesowego czy ogra-

Scenariusz silnego spadku dynamiki wzrostu gospo-

niczania skali działalności. Dla utrzymania stabilno-

darczego lub stagnacji gospodarczej w streﬁe euro

ści polskiego systemu ﬁnansowego jest ważne, aby

wpłynąłby też negatywnie na sytuację budżetu pań-

takie procesy przebiegały w sposób uporządkowany,

stwa. To zaś wraz ze wzrostem awersji do ryzyka

a ewentualni nowi właściciele banków zapewnili ich

prowadziłoby do zwiększenia rentowności obligacji

stabilne funkcjonowanie.

skarbowych. Ekspozycja banków na ryzyko rynkowe

Zmiany właścicielskie mogą prowadzić do wzrostu

jest jednak ograniczona i nie powinna generować ry-

koncentracji w sektorze bankowym. Wzrost roli od-

zyka systemowego.

grywanej w systemie bankowym przez największe

Innym scenariuszem mogącym prowadzić do wzro-

instytucje może prowadzić do wystąpienia proble-

stu poziomu ryzyka rynkowego w sektorze banko-

mu instytucji „zbyt dużych, by pozwolić na ich upa-

wym mogłoby stać się szybsze niż oczekiwane wy-

dłość”. Sytuacja ﬁnansowa i ryzyko podejmowane

cofanie się największych banków centralnych z pro-

przez największe banki muszą być szczególnie do-

wadzonej ekspansywnej polityki pieniężnej lub istot-

kładnie monitorowane, a instytucje te powinny ce-

ny wzrost ryzyka geopolitycznego związany na przy-

chować się podwyższoną zdolnością do absorbowa-

kład z pogłębieniem kryzysu w relacjach ukraińsko-

nia skutków materializacji ryzyka.

rosyjskich. Prowadziłoby to do wycofania inwesto-

Poza ryzykami o charakterze stricte strukturalnym,
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należy także wskazać na inne ryzyka dla stabilno-

wego –- organ odpowiedzialny za nadzór

ści ﬁnansowej, które choć niezwiązane ściśle z cy-

makroostrożnościowy nad krajowym syste-

klem koniunkturalnym lub ﬁnansowym mogą przy-

mem ﬁnansowym, którego kształt i upraw-

bierać wymiar systemowy. Należą do nich zwłasz-

nienia będą zapewniały skuteczną identyﬁ-

cza ryzyko prawne oraz operacyjne. Ryzyko prawne

kację, ocenę i ograniczanie ryzyka systemo-

związane jest z możliwością poniesienia wysokich

wego. Pozwoli to wzmocnić instytucjonalne

strat lub kosztów, wynikających z procedur admini-

ramy krajowej sieci bezpieczeństwa ﬁnanso-

stracyjnych lub sporów sądowych. W ramach ryzy-

wego oraz wykonać „Zalecenie Europejskiej

ka operacyjnego szczególnie istotne wydaje się ry-

Rady ds. Ryzyka Systemowego w sprawie man-

zyko związane z funkcjonowaniem systemów tele-

datu makroostrożnościowego organów krajo-

informatycznych, ich narażeniem na awarie i ata-

wych” (ERRS/2011/3). Projekt ustawy wprowa-

ki cybernetyczne. Doświadczenia Estonii z 2007 r.

dza również do prawa polskiego część zapisów

wskazują, że w warunkach istniejących napięć geo-

nowej dyrektywy CRD, odnoszących się do bu-

politycznych ryzyko to może istotnie rosnąć. Ewen-

forów kapitałowych. Pożądana jest także szyb-

tualna materializacja takich ryzyk może mieć istot-

ka implementacja pozostałych przepisów tej

ne konsekwencje dla stabilności ﬁnansowej. Źródła

dyrektywy.

tych ryzyk nie mają jednak charakteru ekonomicznego i nie mogą być zbadane i ocenione przy pomocy narzędzi analitycznych wykorzystywanych w Raporcie.

2. Należy

kontynuować

prace

zmierzające

do wprowadzenia do polskiego porządku
prawnego mechanizmu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (recovery and resolution) dla

1.3. Rekomendacje

banków.
3. Należy wspierać unijne inicjatywy służące

Rolą Raportu jest, poza analizą ryzyka występującego w systemie ﬁnansowym, proponowanie rozwiązań mających na celu jego ograniczenie. Jest to jedno z działań, które Narodowy Bank Polski podejmuje realizując ustawowe zadanie działania na rzecz

ograniczaniu ryzyka systemowego, które może generować działalność CCP, w szczególności dotyczące stworzenia mechanizmu recovery and resolution dla tych podmiotów oraz ich
odpowiedniego wyposażenia w kapitał6 .

stabilności krajowego systemu ﬁnansowego. Narodowy Bank Polski wskazuje, że następujące działa-

4. Przeciętny poziom współczynników wypła-

nia, odnoszące się zarówno do kształtu sieci bez-

calności oraz wskaźnika dźwigni ﬁnansowej

pieczeństwa ﬁnansowego, jak i do sytuacji poszcze-

w sektorze bankowym zapewnia wysoką od-

gólnych instytucji ﬁnansowych, przyczyniłyby się

porność banków na szoki, warunkując stabil-

do dalszego umocnienia stabilności polskiego syste-

ność systemu ﬁnansowego w Polsce. Dlatego

mu ﬁnansowego:

też, banki zwiększające skalę swojej działalności wraz z poprawą koniunktury gospodar-

1. Należy dążyć do szybkiego uchwalenia usta-

czej i rosnącym popytem na kredyt nie po-

wy powołującej Radę ds. Ryzyka Systemo-

winny istotnie zwiększać dźwigni ﬁnansowej.

6 Szersza

analiza tych zagadnień została przedstawiona w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2013 r.”, NBP, ramka 3,

s. 34.
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Akumulacja istotnej części zysku pozwoli ban-

zmiana modelu biznesowego sektora banko-

kom na dalszy bezpieczny rozwój działalności.

wości spółdzielczej i wzmocnienie odporno-

5. Banki, które nadal charakteryzują się wrażliwą pozycją płynnościową, powinny zwiększać bufory aktywów płynnych. W szczególności może to dotyczyć tych banków, które
charakteryzują się wysokim udziałem w pasywach skoncentrowanych podmiotowo zobowiązań wobec nierezydentów. Dla ogranicza-

ści banków zrzeszających. Ściślejsza integracja pozwoli lepiej wykorzystać potencjał rozwojowy banków spółdzielczych, w tym ich znajomość rynków lokalnych, jednocześnie ograniczając tendencje do transferu ryzyka biznesowego do banków zrzeszających.
9. Sytuację

kapitałową

spółdzielczych

kas

nia ryzyka związanego ze strukturą ﬁnansowa-

oszczędnościowo-kredytowych można ocenić

nia istotne jest dalsze, stopniowe ogranicza-

jako trudną. Z tego względu należy konty-

nie podmiotowej i produktowej koncentracji

nuować działania restrukturyzacyjne zmie-

ﬁnansowania, przy zachowaniu jego bezpiecz-

rzające do wzrostu efektywności działania

nej ciągłości.

kas i zwiększenia ich kapitałów, przy optymalnym wykorzystaniu wewnętrznych zaso-

6. Banki powinny prowadzić ostrożną politykę

bów systemu SKOK. Należy podjąć prace nad

kredytową w segmencie kredytowania nie-

wypracowaniem takiego sposobu działania

ruchomości komercyjnych. Sytuacja na ryn-

SKOK, który skutkowałby powrotem do mo-

ku nieruchomości handlowo-usługowych oraz

delu silnych więzi pomiędzy członkami indy-

biurowych wskazuje na narastające nierówno-

widualnych SKOK.

wagi, co w warunkach rosnącej nadal podaży może skutkować niekorzystnymi zmianami

Obecna sytuacja kapitałowa większości banków,

cen i czynszów oraz wzrostem ryzyka kredyto-

w szczególności niska dźwignia ﬁnansowa (wysoki

wego.

udział funduszy własnych w sumie bilansowej ban-

7. Istotna część portfela kredytów mieszkaniowych udzielonych w przeszłości, szczególnie walutowych, charakteryzuje się wysokim
bieżącym poziomem LtV. Banki powinny
uwzględniać w kalkulacji kosztów ryzyka kredytowego i polityce kapitałowej ryzyko związane z tą częścią portfela. Banki powinny unikać działań, które mogłyby zwiększać prawdopodobieństwo utraty zdolności kredytobiorców do obsługi tych kredytów.

ków), jest silną stroną polskiego sektora ﬁnansowego. Niska i stabilna dźwignia systemu bankowego
przyczynia się do jego stabilnego funkcjonowania
w przekroju cyklu koniunkturalnego, ograniczając
pole do procyklicznych zachowań banków. Ogranicza ona również prawdopodobieństwo wystąpienia
problemów z wypłacalnością banków, potencjalnie
wymagających wsparcia przez podatników. W sytuacji coraz powszechniejszego stosowania metod wewnętrznych do szacowania wymogów kapitałowych,
ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniej odporno-

8. Dla wzmocnienia sektora bankowości spół-

ści banków na zaburzenia będzie odgrywać wskaź-

dzielczej pożądana jest jego ściślejsza inte-

nik dźwigni ﬁnansowej, w którym nie są wykorzysty-

gracja i przekształcenie zrzeszeń w zrzeszenia

wane wagi ryzyka. Wysokość tego limitu nie zosta-

z systemem ochrony instytucjonalnej obej-

ła dotąd ustalona w regulacjach unijnych, natomiast

mującym płynność i kapitał banków oraz

za pożądane należy uznać ustalenie go na bardziej
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restrykcyjnym poziomie niż proponowany przez Komitet Bazylejski. Możliwość ustalania limitu wskaźnika dźwigni powinna być jednym z narzędzi polityki makroostrożnościowej na poziomie krajowym,
a pole do arbitrażu regulacyjnego powinno być ograniczone poprzez rozwiązania analogiczne do tych
zastosowanych w odniesieniu do antycyklicznego
bufora kapitałowego.
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Uwarunkowania działania instytucji
ﬁnansowych

Tempo światowego wzrostu gospodarczego było umiarkowane, przy jednocześnie utrzymującym się regionalnym zróżnicowaniu aktywności gospodarczej. W gospodarce polskiej kontynuowane było ożywienie, któremu towarzyszyła stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy. Dalszy
rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce będzie w dużym stopniu uzależniony od rozwoju sytuacji
ekonomicznej na świecie, w tym szybkości z jaką kraje strefy euro zdołają osiągnąć trwały wzrost
gospodarczy.
Sytuacja na krajowym rynku ﬁnansowym była stabilna. Mimo istotnej zmiany strukturalnej
związanej z reformą systemu emerytalnego w analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany wycen
instrumentów rynkowych ani wolumenów obrotów, które mogłyby stanowić istotny czynnik
ryzyka dla funkcjonowania sektora bankowego.
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych była zbliżona do równowagi. Prawdopodobieństwo znacznych spadków cen mieszkań i związanych z tym negatywnych konsekwencji
dla stabilności systemu ﬁnansowego można obecnie oceniać jako bardzo niskie. Na rynku nieruchomości komercyjnych można natomiast zaobserwować procesy narastania nierównowag.
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2.1.

Sytuacja makroekonomiczna

Gospodarka światowa rozwijała się w umiarkowanym tempie. Aktywność gospodarcza w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się charakteryzowała się wyraźnym zróżnicowaniem. W streﬁe euro
wzrost PKB kształtował się jedynie nieznacznie powyżej zera, natomiast w USA trend przyspieszające-

nie w Chinach, które może wynikać z korekty istniejących nierównowag.
W gospodarce polskiej kontynuowane było ożywienie. W ujęciu realnym wzrost PKB osiągnął 3,4%
w I kwartale 2014 r. wobec 2,7% r/r w IV kwartale
2013 r. i 1,9% r/r w III kwartale 2013 r. Wzrost dynamiki PKB związany był z dalszym przyspieszeniem
popytu krajowego.

go wzrostu gospodarczego został przerwany przez

Dla perspektyw wzrostu gospodarczego korzystne

spadek PKB w I kwartale br., co jednak mogło wy-

jest przyspieszenie wzrostu nakładów inwestycyj-

nikać z wyjątkowo niekorzystnych czynników pogo-

nych. W I kwartale 2014 r. dynamika nakładów brut-

dowych. Publikowane dane z gospodarki amerykań-

to na środki trwałe wzrosła i wyniosła 10,7% r/r wo-

skiej wskazują na prawdopodobne ponowne ożywie-

bec 2,0% r/r w IV kwartale 2013 r. Na wzrost dyna-

nie aktywności gospodarczej na początku II kwar-

miki wpływ miało przyspieszenie wzrostu inwestycji

tału br. Dynamika aktywności gospodarczej w naj-

przedsiębiorstw oraz wyhamowanie spadku dynami-

większych gospodarkach krajów rozwijających się

ki inwestycji mieszkaniowych. Jak pokazują badania

była relatywnie niska, a w niektórych z nich (Chiny,

koniunktury prowadzone przez NBP7 przedsiębior-

Rosja) doszło do jej wyraźnego obniżenia.

stwa przewidują dalsze przyspieszenie działań inwestycyjnych. Do wzrostu skłonności ﬁrm do inwesto-

Perspektywy wzrostu gospodarczego w bezpośred-

wania mogło przyczynić się również rosnące wyko-

nim otoczeniu polskiej gospodarki umiarkowa-

rzystanie mocy produkcyjnych.

nie poprawiły się. Tempo wzrostu gospodarczego
w Niemczech, największego partnera handlowego
Polski, ponownie przyspieszyło. Spodziewana jest
poprawa aktywności gospodarczej w streﬁe euro,
na co wskazuje wzrost sprzedaży detalicznej oraz korzystne nastroje wśród konsumentów, w tym obniżające się obawy związane ze wzrostem bezrobocia.
Majowa prognoza Komisji Europejskiej potwierdza,
że ożywienie gospodarcze w streﬁe euro będzie trwało w całym 2014 r. i przyspieszy w 2015 r. Prognozowany wzrost gospodarczy w streﬁe euro w latach
2014–2015 nie zmienił się istotnie od poprzedniej
edycji Raportu, natomiast zmniejszyło się prawdopo-

Ożywieniu aktywności gospodarczej towarzyszyła
stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy. Wzrosła liczba pracujących w gospodarce, do czego w największym stopniu przyczynił się wzrost liczy pracujących w usługach. Po raz pierwszy od ponad roku zwiększyło się, choć nieznacznie, zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia BAEL
w I kwartale 2014 r. wyniosła 9,8% wobec 10,1%
w IV kwartale 2013 r. (dane odsezonowane). Towarzyszący ożywieniu aktywności gospodarczej wzrost
popytu na pracę przyczynił się do przyspieszenia
wzrostu wynagrodzeń.

dobieństwo realizacji scenariusza ponownego silne-

Sytuacja ﬁnansowa przedsiębiorstw nadal się popra-

go spowolnienia. Czynnikiem ryzyka dla globalnego

wiała. W I kwartale 2014 r. dynamika wyniku ﬁ-

wzrostu gospodarczego może okazać się spowolnie-

nansowego netto wyniosła 20,6% r/r wobec 18,2%

nie w wiodących krajach rozwijających się, szczegól-

w III kwartale 2013 r. Rentowność sprzedaży pozo-

7 Zob.

„Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2014 r. oraz prognoz
koniunktury na II kw. 2014 r.”, NBP, 2014 r.
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stała na podobnym poziomie (4,5%). W analizowa-

objęta. Na początku czerwca br. Komisja Europejska

nym okresie, wskaźniki płynności I i II stopnia wzro-

zaleciła zawieszenie procedury nadmiernego deﬁcy-

sły o niecałe 2 pkt proc., głównie na skutek zmniej-

tu wobec Polski.

szenia zobowiązań krótkoterminowych. Zadłużenie sektora przedsiębiorstw pozostaje na umiarkowanym poziomie – relacja kredytów udzielonych
przedsiębiorstwom przez krajowy sektor bankowy
do PKB wyniosła 15,3% i jest zasadniczo stabilna
od 2010 r.

Od początku 2014 r. dalszej poprawie uległo saldo rachunku obrotów bieżących, które według danych wstępnych w marcu i kwietniu wykazało nadwyżkę. Było to związane kontynuacją wzrostu dodatniego salda obrotów towarowych w warunkach
ożywienia popytu zagranicznego. Jednocześnie sal-

Sytuacja budżetu Państwa poprawiła się. Deﬁcyt bu-

da usług oraz transferów bieżących pozostawały do-

dżetowy po pierwszych czterech miesiącach 2014 r.

datnie, a saldo dochodów – ujemne.

był wyraźnie niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W okresie styczeń–kwiecień br.

W nadchodzącym okresie tempo wzrostu gospodar-

wzrosły dochody ogółem budżetu państwa (szcze-

czego w Polsce będzie się zwiększać. Zgodnie ze

gólnie silny był wzrost wpływów z tytułu podatku

ścieżką centralną projekcji przedstawionej w lipco-

VAT). Dług publiczny, liczony według metodologii

wym „Raporcie o inﬂacji”, tempo realnego wzrostu

krajowej, wzrósł z poziomu 52,7% PKB w 2012 r.

PKB w Polsce wyniesie w latach 2014–2016 odpo-

do 53,9% PKB w 2013 r., zaś według standardu

wiednio 3,6%, 3,6% i 3,5%. Prognoza Komisji Eu-

ESA 95 – z 55,6% PKB w 2012 r. do 57,0% PKB

ropejskiej z maja 2014 r. wskazuje na wzrost PKB

w 2013 r. W ramach „Programu Konwergencji. Ak-

w Polsce o 3,2% w 2014 r., i 3,4% w 2015 r.

tualizacja 2014” w 2014 r. osiągnięta zostanie przejściowa nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA 95 w wysokości 5,9%
PKB, która wynika z operacji przekazania aktywów
z OFE do ZUS8 . Zmiany wprowadzone w systemie
emerytalnym przyczynią się do obniżenia deﬁcytu ﬁnansów publicznych poprzez spadek kosztów obsługi długu oraz wzrost dochodów ze składek emerytalnych w związku z wyjściem części ubezpieczonych
z OFE. Powyższe, wraz z planowanym utrzymaniem
do 2015 r. zamrożenia płac w sferze budżetowej oraz

Rozwój sytuacji będzie w dużym stopniu uzależniony od rozwoju sytuacji ekonomicznej na świecie,
w tym szybkości z jaką kraje strefy euro zdołają osiągnąć trwały wzrost gospodarczy. Ryzyko dla tego pozytywnego scenariusza, generowane przez konﬂikt
na terenie Ukrainy, można oceniać jako umiarkowane, jednak ewentualna eskalacja konﬂiktu i wprowadzenie ostrych sankcji gospodarczych mogą istotnie wpłynąć w kierunku obniżenia przyszłego tempa
wzrostu.

obserwowanym ożywieniem gospodarczym, powin-

Utrzymanie się obecnych tendencji wzrostu aktyw-

no pozwolić na obniżenie deﬁcytu ﬁnansów publicz-

ności gospodarczej i zatrudnienia będzie tworzyło

nych poniżej 3% PKB w 2015 r., zgodnie z wymogami

korzystne warunki dla rozwoju i stabilności krajowe-

procedury nadmiernego deﬁcytu, którą Polska jest

go sektora ﬁnansowego.

8 Od

jesieni 2014 r. obowiązywać będzie nowy system rachunków narodowych -– ESA 2010, w którym operacja ta nie będzie wpływała
na saldo sektora.
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2.2.

Sytuacja na rynkach

w grudniu 2013 r. oraz styczniu, marcu i kwiet-

ﬁnansowych

siąc. Fed potwierdził przy tym gotowość do utrzy-

niu 2014 r., każdorazowo o 10 mld USD na miemania stóp procentowych na niezmienionym pozio-

2.2.1. Otoczenie międzynarodowe

mie po zakończeniu programu skupu aktywów, uza-

W okresie listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r.9 po-

na rynku pracy oraz presji inﬂacyjnej.

prawiły się nastroje uczestników rynków ﬁnanso-

EBC podjął działania mające na celu stymulowanie

wych. Stało się tak pod wpływem korzystnych da-

wzrostu gospodarczego w streﬁe euro i przeciwdzia-

nych makroekonomicznych z gospodarek wysoko

łanie długotrwałemu utrzymywaniu się stopy inﬂacji

rozwiniętych (w szczególności Stanów Zjednoczo-

poniżej celu inﬂacyjnego. Skłoniły go do tego słabsze

nych i Wielkiej Brytanii). Poprawa nastrojów znala-

od oczekiwań tempo wzrostu gospodarczego w stre-

zła odzwierciedlenie m.in. w kwotowaniach transak-

ﬁe euro oraz niska presja inﬂacyjna, obserwowana

cji CDS (zob. wykres 2.1) oraz wcześniejszych spła-

pomimo obniżek stóp procentowych EBC w 2013 r.

tach zadłużenia z tytułu operacji LTRO przez część

(ostatnia 7 listopada 2013 r., o 25 pkt bazowych,

banków europejskich.

do 0,25%). W kwietniu 2014 r. Prezes EBC, Mario

leżniając przyszłe decyzje od warunków panujących

Draghi, poinformował, że w przypadku przedłużaWykres 2.1. Kwotowania CDS na pięcioletnie obligacje skar-

jącego się okresu zbyt niskiej inﬂacji w streﬁe eu-

bowe wybranych krajów

ro EBC nie wyklucza możliwości zastosowania nieNiemcy (lewa oś)
Stany Zjednoczone (lewa oś)
Hiszpania (lewa oś)
Portugalia (prawa oś)
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ortodoksyjnych narzędzi polityki pieniężnej. Na posiedzeniu Rady Prezesów w dniu 5 czerwca 2014 r.
obniżono o 10 pkt bazowych stopę referencyjną
oraz depozytową EBC, co oznaczało m.in. wprowadzenie ujemnego oprocentowania wszystkich depopkt bazowe

pkt bazowe

Polska (lewa oś)
Francja (lewa oś)
Włochy (lewa oś)
Turcja (lewa oś)
300

zytów składanych w EBC ponad wartość rezerwy
obowiązkowej. Zapowiedziano utrzymanie dotychczasowej formy podstawowych operacji reﬁnansujących co najmniej do końca 2016 r. oraz przeprowadzanie regularnych operacji reﬁnansujących o 3-

0
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2-2014

1-2014
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0

miesięcznym terminie zapadalności w formie przetargów kwotowych z pełnym przydziałem. Dodatko-

Źródło: Thomson Reuters.

wo EBC zamierza wprowadzić w latach 2014–2016

Fed rozpoczął ograniczanie skupu aktywów (tape-

program ukierunkowanych długoterminowych ope-

ring), czemu sprzyjały wysokie tempo wzrostu PKB

racji reﬁnansujących (targeted longer-term reﬁnan-

w Stanach Zjednoczonych w 2013 r. (2,6%) oraz per-

cing operations – TLTRO), mających na celu wsparcie

spektywa dalszego szybkiego rozwoju gospodarcze-

akcji kredytowej dla sektora nieﬁnansowego (z wyłą-

go. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami war-

czeniem kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw

tość programów zasilania w płynność (quantitati-

domowych) w streﬁe euro, a także intensyﬁkuje pra-

ve easing) zmniejszono po posiedzeniach FOMC

ce nad programem bezpośredniego skupu ABS.

9W
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Tabela 2.1. Oceny ratingowe wybranych krajów strefy euro wraz z datami ich zmian w okresie listopad 2013 r. – czer-

wiec 2014 r.
Moody’s
Caa3
28 listopada 2013 r. (C)
Baa2
21 lutego 2014 r. (Baa3)
Baa1
16 maja 2014 r. (Baa3)
17 stycznia 2014 r. (Ba1)
Ba2
9 maja 2014 r. (Ba3)
Baa2

Grecja
Hiszpania
Irlandia
Portugalia
Włochy

S&P

BBB
23 maja 2014 r. (BBB-)

Fitch
B
23 maja 2014 r. (B-)
BBB+
25 kwietnia 2014 r. (BBB)

A6 czerwca 2014 r. (BBB+)

BBB+

B-

BB

BB+

BBB

BBB+

Uwaga: oceny ratingowe dla zobowiązań długoterminowych w walucie obcej; kursywą zaznaczono daty zmian w okresie od początku
listopada 2013 r. do 13 czerwca 2014 r., w nawiasach podano poprzednią ocenę.
Źródło: Bloomberg.

Wykres 2.2. Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych

wybranych krajów
Polska (lewa oś)
Francja (lewa oś)
Włochy (lewa oś)
Portugalia (lewa oś)

Niemcy (lewa oś)
Stany Zjednoczone (lewa oś)
Hiszpania (lewa oś)
Turcja (prawa oś)
12,5%

7,5%

acji w krajach peryferyjnych strefy euro, odzwierciedlone w podwyższeniu ocen ratingowych niektórych z nich (zob. tabela 2.1). Lepsze prognozy dotyczące koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych skłaniały inwestorów do zwiększenia zaangażowania na tamtejszym rynku akcji – w okresie

6,0%

10,0%

4,5%

7,5%

od początku listopada 2013 r. do 13 czerwca 2014 r.
indeksy S&P500 i DJIA osiągały historyczne maksima (zob. wykres 2.3).
Wykres 2.3. Wybrane indeksy rynków akcji
WIG30
S&P500
MSCI EM

6-2014

110

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

105
100
punkty

95
90
85

w Stanach Zjednoczonych i streﬁe euro znalazły od-
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skarbowych na krótkim końcu krzywej dochodo-

65
7-2013

nia 2014 r. rentowności amerykańskich obligacji

70
4-2013

winiętych. Podczas gdy w okresie od lutego do kwiet-

6-2013

Odmienne kierunki działań banków centralnych
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2-2014
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12-2013

11-2013
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0,0%
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0,0%
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2,5%

7-2013

1,5%

6-2013

5,0%

5-2013

3,0%

Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 października 2013 r.
Źródło: Thomson Reuters.

rentowności (zob. wykres 2.2). Poza oczekiwania-

Wobec poprawy sytuacji na rynkach rozwiniętych

mi na łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC

gorsze od prognoz dane makroekonomiczne z ryn-

przyczyniło się do tego istotne polepszenie sytu-

ków wschodzących spowodowały nasilenie odpływu
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kapitału z tych rynków. Był on szczególnie intensywny pod koniec stycznia 2014 r., kiedy Fed wbrew
oczekiwaniom niektórych uczestników rynku, wynikającym z publikacji w I połowie stycznia 2014 r.
słabszych danych z amerykańskiego rynku pracy,
ograniczył skalę skupu aktywów w ramach programów quantitative easing. Skutkowało to m.in. wzrostem rentowności obligacji skarbowych oraz istotnym osłabieniem się walut krajów rozwijających
się, które miało szczególnie gwałtowny charakter
w przypadku niektórych gospodarek charakteryzujących się wysokimi deﬁcytami na rachunku obrotów bieżących (np. Argentyna, Turcja).

2.2.2. Rynki krajowe

niach transakcji FRA.
Sytuacja na krajowym rynku pieniężnym była stabilna. W okresie od początku listopada 2013 r.
do 13 czerwca 2014 r. spread między stawką WIBOR 3M a kwotowaniami transakcji OIS 3M utrzymywał się w przedziale około 25-30 pkt bazowych,
odzwierciedlając relatywnie niskie postrzegane ryzyko kredytowe na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych. Średnie dzienne obroty na tym rynku wyniosły niecałe 4,9 mld zł (spadek o około 10% względem okresu czerwiec – październik 2013 r.). Udział transakcji O/N kształtował
się na poziomie prawie 90%.
Wykres 2.4. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR

�
Rynek pieniężny

3,50%

Stopy procentowe NBP pozostawały historycznie ni-

3,25%

skie (stopa referencyjna wynosiła 2,5%). W stycz-

FRA 1x4

FRA 3x6

FRA 6x9

FRA 9x12

FRA 12x15

WIBOR 3M

3,00%

niu i lutym 2014 r. uczestnicy rynku przewidywali,
że wzrosną one w II połowie roku. Jednak komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 4-5 marca 2014 r.10 ,
mówiący o tym, że stopy procentowe NBP powinny

2,75%
2,50%
2,25%

zostać niezmienione do końca III kwartału 2014 r.

zmian stóp procentowych przyczyniły się opublikowane w kwietniu i maju 2014 r. niższe od prognoz
dane o inﬂacji. Pod koniec maja 2014 r. część uczest-

5-2014

2-2014

11-2013

8-2013

(zob. wykres 2.4). Do utrwalenia oczekiwań na brak

2,00%
5-2013

(forward guidance), istotnie osłabił te oczekiwania

Źródło: Thomson Reuters.

Rynek walutowy

ników rynku zaczęła przewidywać obniżkę stóp pro-

Kurs EUR/PLN był stabilny i utrzymywał się na po-

centowych NBP w ciągu następnych 6 miesięcy.

ziomie około 4,18 złotego za euro (zob. wykres 2.5).

Oczekiwania te istotnie się nasiliły w związku ze

Przejściowe osłabienie się złotego oraz silny wzrost

złagodzeniem polityki pieniężnej przez EBC na po-

zmienności kursu w styczniu 2014 r. wynikały przede

czątku czerwca 2014 r. W połowie czerwca 2014 r.

wszystkim z opisanych zmian w otoczeniu zewnętrz-

niektórzy uczestnicy rynku spodziewali się obniże-

nym. Ich wpływ na kurs złotego dodatkowo wzmac-

nia stóp procentowych NBP na wrześniowym posie-

niało traktowanie go jako walutę odniesienia (proxy

dzeniu RPP, co zostało odzwierciedlone w kwotowa-

currency) dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

10 „Informacja

po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 marca 2014 r.” jest dostępna pod adresem:
http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/ﬁles/rpp_2014_03_05.pdf
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Z kolei w marcu 2014 r. do przejściowego wzrostu

oraz działania EBC podjęte na początku czerw-

zmienności kursu złotego, poza kontynuacją ogra-

ca 2014 r. Ponadto wysoki stopień sﬁnansowania po-

niczania skupu aktywów przez Fed, przyczyniły się

trzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, który na ko-

niekorzystne dane makroekonomiczne napływające

niec maja 2014 r. wyniósł ponad 86%, pozwalał ela-

z Rosji i Chin oraz wzrost awersji do ryzyka związany

stycznie dostosowywać podaż papierów skarbowych

z sytuacją geopolityczną na Krymie. Obserwowane

do sytuacji rynkowej. W efekcie od początku listo-

w I połowie czerwca nieznaczne umocnienie się zło-

pada 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. rentowność 10-

tego względem euro było związane z łagodzeniem

letnich obligacji skarbowych Polski zmniejszyła się

polityki pieniężnej przez EBC.

o 65 pkt bazowych, obligacji 5-letnich – o 48 pkt
bazowych, a obligacji 2-letnich o 38 pkt bazowych
(zob. wykres 2.6).

Kurs EUR/PLN (lewa oś)
Kurs CHF/PLN (lewa oś)
Kurs USD/PLN (lewa oś)
Zmienność implikowana - opcje 1-miesięczne (prawa oś)
Zmienność implikowana - opcje 3-miesięczne (prawa oś)
4,5

15%

4,2

12%

3,9

9%

3,6

6%

3,3

3%

Wykres 2.6. Rentowność krajowych obligacji skarbowych

oraz spread pomiędzy rentownością obligacji skarbowych
Polski i Niemiec
Rentowność obligacji 2-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 5-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 10-letnich (lewa oś)
Spread 10-letnich obligacji polskich do niemieckich (prawa oś)
470

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

230

2,5%
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Źródło: Thomson Reuters.
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Wykres 2.5. Kurs złotego i jego zmienność

Rentowności oraz historyczna zmienność cen krajo-

Źródło: Thomson Reuters.

wych obligacji skarbowych spadły, a krzywa docho-

Przejściowy wzrost rentowności krajowych obliga-

dowości spłaszczyła się. Wyraźnie zmniejszyło się po-

cji skarbowych w styczniu 2014 r. był spowodowa-

strzegane ryzyko kredytowe Polski, odzwierciedlone

ny głównie czynnikami zewnętrznymi, m.in. rozpo-

w kwotowaniach CDS (zob. wykres 2.1). Tendencje

częciem tapering przez Fed. Skutkowało to odpły-

te były związane głównie z podwyższeniem prognoz

wem kapitału z emerging markets. Wpływ tych czyn-

wzrostu PKB Polski w 2014 i 2015 r. (m.in. przez

ników na rynek krajowy był słabszy niż w mniej doj-

MFW, EBOR i KE), przy równoczesnym istotnym

rzałych gospodarkach wschodzących, m.in. za spra-

obniżeniu się oczekiwanej stopy inﬂacji. Do spad-

wą dużej płynności rynku wtórnego obligacji skarbo-

ku rentowności obligacji skarbowych przyczyniły się

wych11 oraz wzrostu popytu na te instrumenty zgła-

również wspomniane deklaracja RPP z marca 2014 r.

szanego przez OFE12 . W okresie od końca październi-

11 Średnia

dzienna wartość transakcji bezwarunkowych w okresie listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r. wyniosła 12,4 mld zł.

12 Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym przewidywały, że łączny udział papierów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Pań-

stwa w aktywach każdego funduszu nie mógł być na koniec stycznia 2014 r. niższy niż na 3 września 2013 r. Wobec wzrostu wyceny
portfela akcji w tym okresie OFE musiały zwiększyć portfel obligacji skarbowych, aby zachować wspomniany udział.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

25

Rozdział 2.

ka 2013 r. do końca kwietnia 2014 r. zaangażowanie
nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych w ujęciu nominalnym spadło o około 6,0 mld zł
do 187,6 mld zł. Najsilniejszy odpływ dotyczył zagranicznych niebankowych instytucji ﬁnansowych. Zaangażowanie na tym rynku istotnie zwiększyły natomiast banki krajowe (o 24,7 mld zł do 135,4 mld zł).
Wykres 2.7. Struktura inwestorów na krajowym rynku obli-

gacji skarbowych
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za tendencjami na największych światowych giełdach. Od początku listopada 2013 r. do 13 czerwca 2014 r. WIG30 i WIG250 spadły, odpowiednio,
o 1,6% i 12,1% (zob. wykres 2.3). Wpływ na to miały obawy inwestorów o rozwój sytuacji na rynkach
wschodzących, m.in. związane z wolniejszym niż
wijających się, w szczególności w Chinach. Popra-

600

4-2013

mld zł

Indeksy krajowego rynku akcji nie podążały ściśle

oczekiwano wzrostem gospodarczym w krajach roz-

Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Banki zagraniczne
Inne podmioty zagr.

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

Rynek akcji

wa nastrojów na rynku akcji w lutym 2014 r. miała
charakter przejściowy. Od początku marca na spadek cen tych instrumentów wpływała niestabilna sytuacja na Ukrainie. Dla wielu spółek, których akcje
są notowane na GPW, kraj ten był bowiem ważnym
odbiorcą eksportowanych towarów.
Czynniki krajowe również oddziaływały niekorzystnie na ceny akcji na GPW. Nastąpił istotny odpływ inwestorów z akcyjnych funduszy inwestycyjnych (przede wszystkim małych i średnich spół-

Uwaga: dane odzwierciedlają stan rachunków papierów wartościowych w KDPW.
Źródło: Ministerstwo Finansów.

ek) do funduszy obligacji i pieniężnych. Negatyw-

Zmiany w systemie emerytalnym istotnie wpłynę-

nież zmiany w funkcjonowaniu OFE. Inwestycjom

ły na strukturę inwestorów na krajowym rynku ob-

w te instrumenty nie sprzyjała m.in. niepewność

ligacji skarbowych (zob. wykres 2.7). Wartość ob-

co do skali ograniczenia napływu nowych składek

ligacji skarbowych przekazanych 3 lutego 2014 r.

do tych funduszy. Ponadto po liberalizacji limitów

przez OFE do ZUS, a następnie umorzonych, wy-

inwestycji zagranicznych OFE fundusze te najpraw-

niosła 130,2 mld zł (co odpowiadało 43,6% warto-

dopodobniej zmieniały strukturę portfeli, preferu-

ści aktywów netto tych funduszy na koniec stycz-

jąc bardziej płynne inwestycje na rynkach zagranicz-

nia 2014 r.). Pozwoliło to obniżyć dług publiczny w

nych względem zaangażowania w akcje notowane

relacji do PKB o 7,6 pkt procentowego. Umorzenie

na GPW. Od początku listopada 2013 r. do końca

obligacji skarbowych spowodowało istotny wzrost

maja 2014 r. wartość zagranicznych instrumentów

udziału nierezydentów na krajowym rynku tych in-

udziałowych w portfelach OFE wzrosła z 5,1 mld zł

strumentów (z około 34% na koniec października

do 7,2 mld zł (z 1,7% do 4,8% aktywów netto). W tym

do około 40% na koniec maja 2014 r.). Mniej zdywer-

samym okresie wartość ich inwestycji w instrumenty

syﬁkowana struktura inwestorów może osłabić od-

udziałowe notowane na GPW zmniejszyła się o 6,9%

porność tego rynku w przypadku silnych zaburzeń

(ze 131,3 mld zł do 122,3 mld zł), podczas gdy indeks

w otoczeniu międzynarodowym.

WIG spadł o 2,9%.
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ny wpływ na ceny akcji na GPW mogły mieć rów-

Narodowy Bank Polski

Uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

ją na niezmienionym poziomie. Stabilność wykazu-

2.3. Sytuacja na rynku

ją też stawki czynszów najmu mieszkań. Wskazuje

nieruchomości

to, że szoki oraz napięcia na rynku związane z niedopasowaniem popytu i podaży, w tym niedopasowaniem struktury mieszkań, oddziałują już w nie-

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

wielkim stopniu. Ceny mieszkań na rynku pierwot-

Sytuacja na rynkach nieruchomości mieszkanio-

nym w większości miast ukształtowały się powyżej

wych w okresie III kwartał 2013 r. – I kwartał

cen na rynku wtórnym, co można tłumaczyć lepszą

2014 r. była zbliżona do równowagi13 . Prawdopodo-

jakością nowych mieszkań.

bieństwo znacznych spadków cen mieszkań i związanych z tym negatywnych konsekwencji dla stabilności systemu ﬁnansowego można zatem obecnie oce-

Wykres 2.9. Średnie (ofertowe i transakcyjne) stawki najmu

w wybranych miastach w Polsce

niać jako bardzo niskie.
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byciu pierwszego mieszkania „Mieszkanie dla Młodych” mogło mieć wpływ na obserwowany w War-

Źródło: NBP.

szawie wzrost transakcyjnych cen mieszkań. Mi-

W omawianym okresie na większości rynków ceny

mo konserwatywnego limitu cenowego, program

transakcyjne i ofertowe mieszkań, w tym wystawia-

MdM generował jednak dodatkowy, kilkuprocen-

nych przez deweloperów na rynek po raz pierw-

towy popyt na mieszkania przy sztywnej krótko-

szy, po długookresowym spadku ustabilizowały się

okresowo podaży. Realne ceny mieszkań korygowa-

lub wykazywały jedynie niewielkie tendencje spad-

ne CPI we wszystkich dużych miastach są zbliżo-

kowe. Stabilizacja cen oznacza, że przy innych wa-

ne obecnie do poziomu z 2006 r. (rynek pierwotny)

runkach niezmienionych wskaźniki relacji wartości

i 2005 r. (rynek wtórny). Na niższym poziomie znaj-

kapitału kredytu pozostającego do spłaty do aktu-

dują się realne ceny mieszkań korygowane dynami-

alnej wartość kredytowanej nieruchomości pozosta-

ką przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przed-

13 Szerszy opis procesów zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w kwartalnych opracowaniach z 2013 r.

i „Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.”
oraz rocznym opracowaniu „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.”
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siębiorstw. Dostępność mieszkań za przeciętne wy-

ponieważ spadły dochody z lokat bankowych, obni-

nagrodzenie nominalne wzrosła w dużych miastach

żyły się koszty ﬁnansowania tych inwestycji kredy-

do 0,7–1 m kw. z około 0,3–0,6 w okresie napięć

tem, a stawki czynszów nie uległy zmianie. Mogło to

na rynku nieruchomości z lat 2005–2008. Relacja

skłonić gospodarstwa domowe do inwestycji miesz-

kosztu własności do kosztów najmu (P/R) również

kaniowych, pomimo wysokich kosztów transakcyj-

nie wykazuje nadmiernej aprecjacji wartości miesz-

nych i małej płynności aktywów mieszkaniowych.

kań. Korzystny wskaźnik P/R jest w znacznej mierze
Wykres 2.11. Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce

efektem niskich stóp procentowych.

Wskaźnik produkcji mieszkań

Wykres 2.10. Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek,

sprzedanych i znajdujących się w ofercie w sześciu naj-
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Uwaga: deﬁnicja wskaźnika produkcji mieszkań w Słowniczku.
Źródło: GUS.
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Uwaga: sześć największych rynków obejmuje: Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław.
Źródło: REAS.

Kredyty mieszkaniowe oraz ich rosnąca dostępność
stanowią ważny czynnik wspierający wzrost popytu na budownictwo deweloperskie. Długookresowy
udział kredytów w ﬁnansowaniu zakupów mieszkań

W omawianym okresie na rynkach pierwotnych naj-

na obszarach największych miast można szacować

większych miast Polski nastąpił wzrost liczby sprze-

na około 50%. W kierunku wzrostu popytu oddzia-

danych mieszkań, widoczny zwłaszcza przy zesta-

łuje także wzrost zatrudnienia i dochodów gospo-

wieniu wyników sprzedaży pierwszych kwartałów

darstw domowych oraz motyw inwestycyjny. Wyga-

2014 r. i 2013 r. Był on dalszą konsekwencją niż-

sa natomiast główny czynnik demograﬁczny, jakim

szych stóp procentowych oraz bodźców ﬁskalnych.

jest wzrost liczby nowych gospodarstw domowych.

Sprzedaż mieszkań była ﬁnansowana w większym

Rynek mieszkań deweloperskich w największych

zakresie gotówką, jednak trudno jednoznacznie oce-

miastach powrócił praktycznie do stanu równowa-

nić, czy były to przepływy gotówkowe ze sprzeda-

gi po sześciu latach nadwyżki podaży mieszkań nad

ży mieszkań z rynku wtórnego, czy zakupy inwesty-

popytem na nie. Wskazuje na to m. in. spadek prze-

cyjne na wynajem. Wydłużający się czas sprzedaży

ciętnego czasu wyprzedaży bieżącej oferty rynkowej

mieszkań na rynku wtórnym sugeruje, że środki ﬁ-

mieszkań z ośmiu (na koniec 2012 r.) do poniżej czte-

nansowe pochodziły raczej spoza sektora mieszka-

rech kwartałów (obecnie). W strukturze mieszkań

niowego. Można oceniać, że inwestycje mieszkanio-

deweloperskich dominują mieszkania małe, dopaso-

we stały się obecnie relatywnie bardziej atrakcyjne,

wane do możliwości nabywczych klientów.
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Wykres 2.12. Dostępny kredyt mieszkaniowy oraz skumulo-

wany indeks zmian kryteriów polityki kredytowej banków
odnośnie do kredytów mieszkaniowych
Kraków
Warszawa

wane, mają niezbędne doświadczenie oraz posiadają
liczne tereny budowlane. Jakość kredytów deweloperskich można oceniać jako niską (kredyty uznane
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-300%

110

-400%

100

-500%

90

-600%

miastach a rzeczywista stopa zwrotu dużych ﬁrm dewelo-

80

-700%

perskich (DFD)

własne to około 40% sumy bilansowej ﬁrm), a bankructwa zdarzają się relatywnie rzadko, zwłaszcza
na tle branży budowlanej.
Wykres 2.13. ROE z projektów inwestycyjnych w sześciu
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Uwaga: deﬁnicja dostępnego kredytu mieszkaniowego w Słowniczku.
Źródło: NBP, GUS.

Brak jest wiarygodnej i aktualnej informacji o liczbie transakcji na rynkach wtórnych. Przybliżonym
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Źródło: NBP, Sekocenbud, GUS.

Rynek nieruchomości komercyjnych

jak i kontraktów na ich budowę, jest liczne roz-

W sektorze nieruchomości komercyjnych, czyli po-

poczynanie przez deweloperów nowych projektów

wierzchni handlowo-usługowych, biurowych oraz

mieszkaniowych. Wspiera to odczuwalny wzrost po-

magazynowych, można zaobserwować procesy na-

pytu oraz relatywnie wysokie, szacowane modelo-

rastania nierównowag. W przypadku nieruchomo-

14

na około 18% roczne stopy zwrotu z kapitału

ści ﬁnansowanych kredytami bankowymi może to

własnego na projektach deweloperskich. Wskaźniki

oznaczać wzrost ryzyka kredytowego przy jedno-

rentowności ﬁrm deweloperskich według GUS znaj-

czesnym pogorszeniu jakości zabezpieczenia. Nato-

dują się na znacznie niższym, kilkuprocentowym po-

miast w przypadku funduszy inwestycyjnych, ich za-

wo

14 Szczegóły

analizy projektu deweloperskiego w artykule „Przedsiębiorstwo deweloperskie na rynku w Polsce oraz problemy jego analizy” w: „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r.”, 2012 r., NBP.
15 Rozbieżność wskaźników wynika z różnych czynników m.in. z zasad księgowości ﬁrm deweloperskich, wedle których sprzedaż kontraktu na budowę mieszkania nie jest przychodem. Przychód rozliczany jest dopiero, gdy budynek zostanie oddany do użytku. Inne
czynniki to różnego rodzaju obciążenia historyczne ﬁrm w wyniku złych decyzji lub optymalizacja podatkowa.
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rządzający mogą nie być w stanie sprzedać nierucho-

problemów na rynku nieruchomości komercyjnych

mości za oczekiwaną cenę, a w konsekwencji będą

dochodzi zazwyczaj w krajach wysoko rozwiniętych

zmuszeni przedłużyć działanie funduszu.

lub w krajach szybko nadrabiających opóźnienia gospodarcze, jak ma to miejsce właśnie w Polsce. Do-

Wykres 2.14. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku

nieruchomości komercyjnych
Biura

czania ryzyka przez banki, polegająca na wymaga-

Handlowe

Pozostałe

Magazyny

nym wysokim udziale własnym inwestora, nie jest

5,0
4,5

zazwyczaj w takiej sytuacji skuteczna. Głównym

4,0

problemem staje się bowiem bardzo niska płynność

3,5

nietraﬁonych czy nadmiernych inwestycji i związa-

3,0

ny z tym brak możliwości wycofania kapitału, co do-

2,5

datkowo pogłębia spadki cen. Zagrożeniem dla sek-

2,0

tora bankowego może być także wycofywanie się

1,5

części inwestorów instytucjonalnych, jak np. fundu-

1,0

mkniętych na rynku nieruchomości komercyjnych
Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 1 FIZ
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

nie w centrach handlowych w dużych miastach osiągnęły w przeliczeniu na mieszkańca metraż odnotowany w Niemczech, przy znacznie niższym PKB

160

per capita i związanej z tym niższej sile nabyw-

140

100

nych inwestujących w nieruchomości komercyjne
oraz trudności z ich terminowym wykupem.
Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że do

30

3-2014

0
9-2013

udziałowych w zamkniętych funduszach inwestycyj-

3-2013

20
9-2012

40

rynku świadczą m.in. spadające wyceny jednostek

9-2005

60

ka pustostanów. O pogarszającej się sytuacji na tym

3-2012

80

dząc do spadków czynszów oraz wzrostu wskaźni-

9-2006

nych zwiększa konkurencję na tym rynku, prowa-

120

3-2006

czej ludności. Rosnąca podaż powierzchni komercyj-

9-2011

kładowo, w pierwszym kwartale 2014 r. powierzch-

Wykres 2.15. Wskaźniki wyceny funduszy inwestycji za-

3-2011

skie stopy procentowe na rynkach światowych. Przy-

9-2010

napływ kapitału. Sprzyjają temu utrzymujące się ni-

wości spłaty kredytu i jego zabezpieczenia.

3-2010

szybki przyrost majątku trwałego ﬁnansowany przez

nio konserwatywnego podejścia do badania możli-

9-2009

oraz handlowo-usługowych, gdzie następuje bardzo

jest zachowanie przez system bankowy odpowied-

3-2009

zaobserwować na rynkach powierzchni biurowych

nia innych państw w tym segmencie rynku wskazane

9-2008

Narastające nierównowagi można w szczególności

Uwzględniając negatywne i kosztowne doświadcze-

3-2008

Źródło: Comparables.pl

padkach przerzuceniem ryzyka na system bankowy.

9-2007

2013

3-2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ﬁnansowanej kredytem. Skutkuje to w wielu przy-

1999

0,0
1998

sze inwestycyjne, poprzez sprzedaż nieruchomości
1997

0,5

3-2007

mld euro

świadczenia te wskazują także, że polityka ograni-

Uwaga: II kwartał 2008 r. = 100.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych ze stron internetowych funduszy inwestycyjnych.
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W okresie analizowanym w Raporcie sektor bankowy pozostawał stabilny i nie kreował zagrożenia dla stabilności systemu ﬁnansowego. Choć sytuacja całego sektora bankowego jest stabilna,
istnieją banki charakteryzujące się podwyższoną wrażliwością. Dotyczy to szczególnie niektórych
mniejszych banków komercyjnych i części sektora bankowości spółdzielczej.
Adekwatność kapitałowa banków była wysoka, a ich sytuacja płynnościowa dobra. Potwierdzają to wyniki testów warunków skrajnych. Wskazują one, że większość krajowych banków
komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków nawet bardzo silnego
spowolnienia gospodarczego. Większość banków dysponuje także odpowiednimi buforami
płynnościowymi, które pozwalają na zaabsorbowanie nawet bardzo silnych szoków płynnościowych. Dobra sytuacja banków umożliwia im rozwijanie akcji kredytowej. Tempo wzrostu
kredytów przyspieszyło, w szczególności w przypadku kredytów konsumpcyjnych i kredytów
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw.
Banki powinny zachować szczególną dbałość o utrzymanie wysokiego wyposażenia kapitałowego i rozwijać akcję kredytową bez istotnego zwiększenia dźwigni ﬁnansowej. Pozwalają na to utrzymujące się na wysokim poziomie wyniki ﬁnansowe sektora bankowego. Marża odsetkowa netto sektora zaczęła ponownie rosnąć, po okresie spadków związanych z obniżeniem rynkowych stóp procentowych. Stopniowa poprawa jakości portfela
kredytów dla sektora nieﬁnansowego, mierzonej wskaźnikiem kredytów zagrożonych, utrzymała się. Nieznacznie wzrosło jednak obciążenie wyników ﬁnansowych odpisami związanymi z utratą wartości niektórych typów kredytów. Można oczekiwać stabilizacji lub poprawy wyników ﬁnansowych banków ze względu na korzystne prognozy makroekonomiczne.
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3.1.

Akcja kredytowa

W Polsce przyrost kredytów dla sektora nieﬁnan-

Wykres 3.2. Struktura kredytów dla sektora nieﬁnansowego
Mieszkaniowe walutowe

Mieszkaniowe w złotych

Konsumpcyjne

Dla MSP

Dla dużych przedsiębiorstw

Pozostałe dla gospodarstw domowych

100%

sowego jest jednym z najwyższych w UE (zob. wy-

90%

kres 3.1). Po cyklicznym spadku tempa wzrostu –

80%

głównie na skutek niższego popytu, od lipca 2013 r.

70%
60%

tempo wzrostu kredytów stopniowo zwiększa się.

50%

Na koniec marca br. wyniosło 4,4% r/r16 .

40%
30%
20%

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

50%

0%

2004

w okresie grudzień 2008 r. – marzec 2014 r.

10%
2003

Wykres 3.1. Przyrost kredytów dla sektora nieﬁnansowego

Uwaga: obszar zakreskowany oznacza udział kredytów dla całego
sektora przedsiębiorstw w okresie, w którym nie były dostępne
dane w rozbiciu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw i MSP.
Źródło: NBP.

40%
30%
20%
10%

Kredyty dla gospodarstw domowych

0%
-10%

Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych w ujęciu

-20%

r/r pozostaje na zbliżonym poziomie od około roku

-30%

(4,6% w marcu br., z tego kredyty złotowe 16,8%;
Szwecja
Polska
Słowacja
Finlandia
Wielka Brytania
Czechy
Luksemburg
Malta
Francja
Cypr
Bułgaria
Włochy
Austria
Grecja
Holandia
UE
Belgia
Niemcy
Rumunia
Dania
Strefa euro
Portugalia
Estonia
Słowenia
Litwa
Węgry
Hiszpania
Irlandia

-40%

Źródło: obliczenia własne na podstawie EBC.

zob. wykres 3.3, prawy panel). Bilansowe przyrosty stanu kredytów mieszkaniowych nie dają pełnego obrazu bieżącej akcji kredytowej ze względu
na spłaty kapitału wcześniej udzielonych kredytów.
Ponieważ średni wiek portfela kredytów mieszka-

Następowały korzystne z punktu widzenia wpływu

niowych rośnie, kapitał kredytów spłacany jest co-

na stabilność systemu ﬁnansowego zmiany w struk-

raz szybciej, czemu sprzyja dominujący udział kre-

turze portfela kredytowego. Udział kredytów dla

dytów spłacanych metodą równej raty i o zmiennym

przedsiębiorstw w kredytach dla sektora nieﬁnanso-

oprocentowaniu indeksowanym do stawek rynko-

wego ustabilizował się, choć na dość niskim pozio-

wych. W okresie analizowanym w Raporcie17 szacun-

mie (zob. wykres 3.2). Jednocześnie maleje udział

kowa wartość nowo udzielonych kredytów mieszka-

walutowych kredytów mieszkaniowych i rośnie kre-

niowych (przyrosty brutto) była o około 17% wyższa

dytów złotowych.

niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Nowe kredyty mieszkaniowe były udzielone niemal
wyłącznie w złotych. W rezultacie w strukturze portfela ich udział systematycznie rośnie i wynosi oko-

16 Przytaczane w rozdziale 3.1. zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
17 W

rozdziale trzecim „analizowany okres”, o ile nie zaznaczono inaczej, oznacza okres od 30 września 2013 r. do 31 marca 2014 r.,
a punktem odniesienia jest okres analizowany w poprzedniej edycji Raportu lub koniec września 2013 r.
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Wykres 3.3. Zmiany (m/m) wartości i tempo wzrostu (r/r) kredytów dla przedsiębiorstw (lewy panel), kredytów konsump-

cyjnych (środkowy panel) i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (prawy panel)
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Tempo wzrostu r/r

Zmiana m/m

Tempo wzrostu r/r
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Źródło: NBP.

Wykres 3.4. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków – kredyty dla gospodarstw domowych

(lewy panel) i kredyty dla przedsiębiorstw (prawy panel)
Duże przedsiębiorstwa, kredyty krótkoterminowe
Duże przedsiębiorstwa, kredyty długoterminowe
MSP, kredyty krótkoterminowe
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Kredyty mieszkaniowe
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Kredyty konsumpcyjne

Uwaga: wzrost wartości indeksu oznacza łagodzenie kryteriów polityki kredytowej w danym okresie, spadek – zaostrzanie.
Źródło: NBP.
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ło 51%. Zmiany te są korzystne z punktu widze-

kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z czerw-

nia stabilności systemu ﬁnansowego. Przy założe-

ca 2013 r.19 , a w jeszcze dłuższym okresie prawdo-

niu utrzymania obecnego tempa przyrostu kredy-

podobne większe zrównoważenie terminów między

tów złotowych i spłat kredytów walutowych, za 5 lat

aktywami i pasywami banków. Nowelizacja Reko-

udział kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł-

mendacji S zaostrzyła od stycznia br. nadzorcze wy-

by do około 75%.

magania dotyczące niektórych warunków kredytów

W najbliższej przyszłości można spodziewać się
utrzymania popytu na kredyty mieszkaniowe i dalszego ich wzrostu w tempie zbliżonym do obecnego. Wskazują na to plany ﬁnansowe banków i szacunki własne NBP. Nawet przy rosnącym tempie
spłat kredytów walutowych udzielonych w poprzed-

mieszkaniowych, m.in.: maksymalnej zapadalności
kredytu (35 lat, przy rekomendowanej 25 lat), udzielania kredytu w walucie, w której klient uzyskuje
dochody20 , maksymalnego poziomu wskaźnika LtV
nowoudzielanych kredytów mieszkaniowych (95% –
w 2014 r., docelowo 80% – od 2017 r.).

nich latach, oznaczać to powinno wyższe niż do-

Wiążącym ograniczeniem wpływającym na poziom

tychczas przyrosty brutto nowych kredytów. Czyn-

akcji kredytowej może być maksymalny poziom LtV.

nikami wspierającymi wzrost, poza czynnikami ma-

Z danych ZBP21 wynika, że średnia wartość wskaź-

kroekonomicznymi i sytuacją gospodarstw domo-

nika LtV kredytów mieszkaniowych pod koniec ro-

wych, będzie stabilizacja cen na rynku nieruchomo-

ku zwiększyła się w porównaniu z jego wartością

ści, co wraz ze wzrostem wynagrodzeń, niską sto-

w całym 2013 r., co można łączyć częściowo ze zbli-

pą inﬂacji i niskimi stopami procentowymi podnosi

żającym się terminem wprowadzenia maksymalne-

dostępność kredytową mieszkań, najwyższą obecnie

go poziomu tego wskaźnika. Spośród udzielonych

od 2007 r. Dodatkowym wsparciem popytu na kre-

w IV kwartale 2013 r. kredytów mieszkaniowych

dyty mieszkaniowe może być rządowy program po-

61% charakteryzowało się wskaźnikiem LtV wyż-

mocy dla wybranych grup kredytobiorców w zaku-

szym niż 80%. Jednocześnie zaledwie 2,2% miało za-

pie mieszkania – „Mieszkanie dla Młodych”, który

padalność dłuższą niż 35 lat (64% w przedziale 25–35

18

wszedł w życie w 2014 r.

Wśród czynników zmniejszających dynamikę wzrostu kredytów, aczkolwiek w nieco dalszej perspektywie, można wymienić wpływ zmian regulacyjnych: nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami

lat), a niecałe 1% było nominowanych w walutach
obcych. Zmiany w Rekomendacji mogą ograniczać
wielkość jednostkowych kredytów mieszkaniowych.
Jednocześnie jednak można oczekiwać ich korzystnego wpływu na jakość nowego portfela.
Planowane wprowadzenie w UE normy płynno-

18 Program

zakłada dopłaty z budżetu do kredytów na zakup pierwszego mieszkania zaciąganych przez osoby poniżej 35 lat. Dopłaty
do kredytu będą stosunkowo wysokie: 10% wartości odtworzeniowej mieszkania, gdy kredytobiorcą jest osoba stanu wolnego lub rodzina bezdzietna oraz 15% dla rodziny z dzieckiem, dodatkowo 5% po narodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Zob. ustawa z dnia
27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304).
19 Uchwała nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 23). Przepisy Rekomendacji S mają zastosowanie najpóźniej od 1 stycznia 2014 r. (w przypadku niektórych zapisów od 1 lipca 2014 r.).
20 Ten zapis będzie obowiązywał od 1 lipca 2014 r.
21 Zob. „Raport AMRON–SARFIN 4/2013. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”,
luty 2014 r., ZBP.
22 Pakiet regulacyjny CRDIV/CRR w obecnym brzmieniu nie wprowadza normy płynności długoterminowej NSFR. Zobowiązuje jednak banki do raportowania pozycji, które mogą w przyszłości stać się licznikiem i mianownikiem NSFR. Norma zostanie zdeﬁniowana
przez Komisję Europejską i prawdopodobnie wejdzie w życie w 2018 r. po powstaniu raportu EBA, który podsumuje wnioski z okresu
obserwacyjnego (raportowania) i zaproponuje ostateczną deﬁnicję.
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ści długoterminowej banków (prawdopodobnie
22

acja gospodarstw domowych i odbudowujący się

w 2018 r.) , którego celem jest ograniczenie ryzyka

optymizm konsumencki. Odpowiedzi ankietowa-

ﬁnansowania, może spowodować wzrost konkuren-

nych przez NBP banków i szacunki własne wskazują

cji o długie pasywa. Pojedyncze banki już zwiększyły

na możliwy wzrost kredytów w 2014 r. w tempie oko-

marże na kredytach mieszkaniowych. Może być to

ło 10% r/r. Pojedyncze banki sygnalizują zwiększone

zapowiedzią stopniowych dostosowań do ponosze-

zainteresowanie tym segmentem rynku kredytowe-

nia podwyższonych kosztów pozyskiwania pasywów

go i oczekują wzrostów w 2014 r. w granicach 20%.

w przyszłości (w polskim sektorze bankowym podstawowym rodzajem kredytów mieszkaniowych są
kredyty o zmiennych stopach procentowych i sta-

Kredyty dla przedsiębiorstw

łych marżach).

Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsię-

Po dwuipółletnim okresie spadku wartości portfe-

biorstw na koniec marca 2014 r. wyniosło 3,8%

la kredytów konsumpcyjnych, od sierpnia 2013 r.

(zob. wykres 3.3, lewy panel). Zarówno w dużych, jak

jego roczna dynamika jest dodatnia i stopniowo

i małych i średnich przedsiębiorstwach, zwiększa się

się zwiększa (do 3,8% na koniec marca 2014 r.;

zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych (9,1%

zob. wykres 3.3, środkowy panel). Odwrócenie ten-

r/r w marcu), podczas gdy wartości kredytów obro-

dencji spadkowej należy łączyć z wejściem w ży-

towych i na nieruchomości nadal spadają.

cie znowelizowanych zapisów Rekomendacji T do-

Wsparciem dla podaży kredytu obrotowego dla MSP

tyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzy-

było uruchomienie w marcu 2013 r. Portfelowej Linii

kiem detalicznych ekspozycji kredytowych23 . Złagodze-

Gwarancyjnej de minimis26 , choć trudno ocenić ska-

nie wymogów Rekomendacji przełożyło się na stop-

lę oddziaływania tego instrumentu. Z danych BGK

niowe łagodzenie przez banki kryteriów udziela-

wynika, że w ciągu roku obowiązywania programu

nia kredytów konsumpcyjnych począwszy od II

banki udzieliły około 15 mld zł kredytów obroto-

kwartału 2013 r.24 (zob. wykres 3.4, lewy panel),

wych z gwarancją de minimis27 (około 17% warto-

m.in. w segmencie niskokwotowych kredytów dla

ści kredytów obrotowych dla MSP i mikroprzedsię-

klientów współpracujących z danym bankiem we

biorstw według stanu na koniec marca 2013 r.) dla

wcześniejszych okresach. Ożywienie na rynku kredy-

45 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

tów konsumpcyjnych potwierdzają dane BIK nt. licz-

W tym czasie jednak zadłużenie sektora MSP z ty-

by nowo udzielonych kredytów25 .

tułu kredytów obrotowych w bilansie sektora ban-

W kolejnych kwartałach można spodziewać się przy-

kowego zmniejszyło się o około 1,5 mld zł (tj. -2,4%

spieszenia tempa wzrostu kredytów konsumpcyj-

r/r na koniec marca br.). Brak odzwierciedlenia no-

nych. Powinno temu sprzyjać przyśpieszenie tem-

wo udzielonych kredytów we wzroście dynamiki kre-

pa wzrostu gospodarczego, poprawiająca się sytu-

dytów wskazuje, że część przedsiębiorstw mogła wy-

23 Zob. Uchwała

nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 11).
24 Szerzej na temat zmian polityki kredytowej banków, w szczególności wpływu Rekomendacji T na politykę kredytową banków w: „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, edycje za III i IV kwartał 2013 r. oraz
I i II kwartał 2014 r., NBP.
25 Zob. „Kredyt trendy. Raport Biura Informacji kredytowej”, marzec 2014 r., BIK, s. 5, https://www.bik.pl/kredyt-trendy-marzec-2014.
26 Zob. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz.U. z 2013 r., poz. 198) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. z 2013 r., poz. 239).
27 Zob. „Podsumowanie po roku”, http://www.deminimis.gov.pl/banki/wazne-informacje/
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korzystać kredyty z gwarancją de minimis do odnowienia wcześniej zaciągniętych zobowiązań w bankach. Zjawisko to zdaje się dotyczyć w większości
kredytów udzielanych przez banki komercyjne biorące udział w programie28 , w których kwota kredytów obrotowych dla MSP spadła od marca 2013 r.
o 2,1 mld zł. W bankach spółdzielczych zadłużenie
MSP z tytułu kredytów obrotowych wzrosło w tym
okresie o 1,1 mld zł. Tymczasem zadłużenie mikroprzedsiębiorstw (w statystyce monetarnej zaliczanych do gospodarstw domowych) wzrosło o około

3.2.

Ryzyko kredytowe

Od kilku kwartałów następuje powolna poprawa
jakości kredytów dla sektora nieﬁnansowego mierzonej wskaźnikiem kredytów zagrożonych. Na koniec marca 2014 r. wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora nieﬁnansowego wynosił 8,4% wobec 8,5% na koniec września 2013 r. Kwoty kredytów
z utratą wartości pozostają na zbliżonym poziomie31
(zob. wykres 3.5)

3,5 mld zł (tj. 13,8% r/r), z tego w bankach spółdziel-

Wykres 3.5. Kredyty z utratą wartości dla sektora nieﬁnan-

czych o około 0,3 mld zł.

sowego

Perspektywy wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw
80

zami gospodarczymi29 . Od 2004 r. wzrost zapotrze-

70

bowania przedsiębiorstw na ﬁnansowanie kredy-

60

tem bankowym następuje średnio po czterech kwar-

50

tałach od poprawy koniunktury30 , co już obecnie

40

ne przez NBP przedsiębiorstwa wskazują na plany

10
3-2014
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9-2013
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3-2013
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0
9-2011

się powyżej średniej długookresowej). Ankietowa-

20

6-2011

rzystanie mocy produkcyjnych (wskaźnik znajduje

Instytucje niekomercyjne

3-2011

dyt inwestycyjny działa relatywnie wysokie wyko-

Duże przedsiebiorstwa

MSP

12-2010

kredytowej. W kierunku wzrostu popytu na kre-

Konsumpcyjne

Inne kredyty dla gosp. dom.

30

9-2010

pozwalałoby oczekiwać przyśpieszenia tempa akcji

mld zł

poprawiły się, co jest związane z lepszymi progno-

Mieszkaniowe dla gosp. dom.

Źródło: NBP.

wzrostu popytu inwestycyjnego, choć należy pamiętać, że nadal ponad połowa przedsiębiorstw ﬁnansuje inwestycje z własnych środków. Dostępne informacje wskazują, że tempo wzrostu kredytu dla
przedsiębiorstw będzie nadal przyśpieszać.

3.2.1.

Ryzyko portfela kredytów dla
gospodarstw domowych

Obserwowano dalszą stopniową poprawę jakości
kredytów dla gospodarstw domowych i spadek wartości kredytów z utratą wartości (zob. wykresy 3.6
i 3.7). Na koniec marca 2014 r. wskaźnik kredytów
zagrożonych wyniósł 7,1% w bankach komercyjnych

28 Umowę

z BGK – dysponentem środków gwarancyjnych – podpisały 22 banki, w tym banki zrzeszające SGB–Bank i BPS (kredyty
z gwarancją mogą być udzielane również przez zrzeszone w nich banki spółdzielcze). Pełna lista banków znajduje się na stronie:
http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/lista-bankow/
29 Zob. „Raport o inﬂacji”, lipiec 2014 r., NBP.
30 Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, 2013 r., NBP, s. 51.
31 Przytaczane w rozdziale 3.2. zmiany wartości kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnoszą się do danych po wyeliminowaniu
wpływu zmian kursów walutowych.
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i 4,8% w bankach spółdzielczych, a średnio w sekto-

Zmiany te skutkowały statystycznym wzrostem kre-

rze bankowym – 7,0% (we wrześniu 2013 r. wskaźni-

dytów mieszkaniowych z utratą wartości oraz wzro-

ki te wyniosły odpowiednio 7,3%, 4,8% i 7,1%).

stem strat kredytowych w kredytach mieszkaniowych i spadkiem – w kredytach konsumpcyjnych.

Wielkość strat kredytowych i ich relacja do wartości
kredytów ustabilizowały się (zob. wykresy 3.8 i 3.9).
Nieznacznie wzrosły przy tym straty kredytowe w innych niż konsumpcyjne i mieszkaniowe kredytach
dla gospodarstw domowych32 , głównie w kredytach
dla przedsiębiorców indywidualnych (wzrost ten był
skoncentrowany w jednym z dużych banków).

Zarówno wskaźniki kredytów zagrożonych, jak i relatywna wielkość strat kredytowych w bankach spółdzielczych są znacznie niższe niż w bankach komercyjnych, co wskazuje na niższy poziom ryzyka kredytowego portfeli kredytów dla gospodarstw domowych w bankach spółdzielczych33 . Wskaźniki kredytów zagrożonych w bankach spółdzielczych ma-

Czynnik o charakterze nadzwyczajnym, w posta-

ją tendencję do wzrostu wraz ze wzrostem wiel-

ci zmian kryteriów identyﬁkacji i szacowania utra-

kości banku – najniższe są w małych, a najwyższe

ty wartości kredytów w jednym z dużych banków

w dużych bankach spółdzielczych. W bankach ko-

w IV kwartale 2013 r., miał wpływ na strukturę strat

mercyjnych wyższe jest natomiast pokrycie kredy-

kredytowych i kwoty kredytów z utratą wartości.

tów z utratą wartości odpisami.

Wykres 3.6. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych w bankach komercyjnych (lewy panel) i w ban-

kach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwaga: wykresy rozproszenia w rozdziale 3. dotyczą banków komercyjnych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Źródło: NBP.

32 Inne

kredyty dla gospodarstw domowych obejmują głównie kredyty dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych, inne niż mieszkaniowe.
33 Przyczyny lepszej jakości kredytów dla gospodarstw domowych w bankach spółdzielczych w stosunku do banków komercyjnych zostały szerzej omówione w poprzedniej edycji Raportu, s. 64-65.
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Wykres 3.7. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla gospo-

Wykres 3.8. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty wartości

darstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości

kredytów dla gospodarstw domowych
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Źródło: NBP.

Źródło: NBP.

Wykres 3.9. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

Wykres 3.10. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla głów-

gospodarstw domowych do wartości netto tych kredytów

nych rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych

Banki spółdzielcze

Banki komercyjne

12-2010

12-2011

12-2012

9-2013

12-2013

3-2014

22%
3,0%

20%

11,9 mld zł

18%

2,5%

113,9 mld zł

16%
2,0%

14%
12%

95,4 mld zł

1,5%
10%
8%

1,0%

6%
0,5%

4%

338,2 mld zł

2%
3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

0,0%

Uwaga: dane annaulizowane.
Źródło: NBP.
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Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami oznaczają wartości
każdego z rodzajów kredytów na koniec marca 2014 r.
Źródło: NBP.

kaniowych, jednak w okresie objętym Raportem
Kredyty mieszkaniowe
Kontynuowany był powolny wzrost wskaźników kredytów zagrożonych i kwot kredytów mieszkanio-

wpłynęły na niego głównie wspomniane wcześniej
zmiany kryteriów identyﬁkacji utraty wartości kredytów mieszkaniowych w jednym z dużych banków.

wych z utratą wartości (zob. wykresy 3.7, 3.10 i 3.11).

W okresie ostatnich kilku kwartałów straty kredyto-

W dłuższym okresie wzrost ten jest przede wszyst-

we i ich relacja do wartości kredytów mieszkanio-

kim wynikiem starzenia się portfela kredytów miesz-

wych ustabilizowały się (zob. wykresy 3.8 i 3.12). Na-
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stąpił co prawda wzrost udziału w rynku banków

(zob. wykres 3.13), ale było to wyłącznie wynikiem

z relatywnie wysokimi stratami kredytowymi

wspomnianych zmian w rachunkowości.

Wykres 3.11. Liczba kredytów mieszkaniowych opóźnio-

Wykres 3.12. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

nych w spłacie o więcej niż 90 dni w relacji do łącznej licz-

do wartości kredytów netto

by kredytów udzielonych w danym roczniku
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Uwaga: linie vintage dla kredytów udzielonych w kolejnych latach
na koniec kolejnych miesięcy od udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.
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Wykres 3.13. Udział banków o danej relacji odpisów netto

Wykres 3.14. Wartość kredytów mieszkaniowych opóźnio-

z tytułu utraty wartości kredytów do kredytów netto w kre-

nych w spłacie w poszczególnych przedziałach opóźnień
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Źródło: NBP.
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Terminowość obsługi kredytów mieszkaniowych

Utrzymywanie się kursu złotego na poziomie niż-

nieznacznie poprawiła się (zob. wykres 3.14). Spa-

szym niż w okresie udzielenia większości kredytów

dła nieco wartość kredytów opóźnionych w spłacie

walutowych wpływa na wzrost kosztów ich obsłu-

w większości przedziałów opóźnień, do roku włącz-

gi, ale wzrost rat kredytów nominowanych we fran-

34

nie .

ku szwajcarskim w stosunku do momentu udziele-

Od początku 2013 r. pokrycie kredytów mieszka-

nia kredytu jest umiarkowany. Przyczynia się do te-

niowych z utratą wartości odpisami utrzymuje się

go niski obecnie poziom rynkowych stóp procento-

na zbliżonym poziomie (zob. wykres 3.15), który

wych we franku szwajcarskim. Szacunkowy średni

można oceniać jako bezpieczny biorąc pod uwagę

wzrost rat kredytów we franku szwajcarskim udzie-

szacunkowy poziom odzysku ze sprzedaży kredyto-

lonych w kolejnych miesiącach lat 2005–2010 na ko-

wanych nieruchomości35 .

niec marca 2014 r. wynosił około 18%, a maksymalny wzrost – 28% (zob. wykres 3.16). Czynnikiem

Wykres 3.15. Pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami

wpływającym korzystnie na zdolność kredytobior-

dla głównych rodzajów kredytów dla gospodarstw domo-

ców do obsługi kredytów jest też wzrost płac, jaki

wych

miał miejsce od okresu, w którym udzielono więkMieszkaniowe

Konsumpcyjne

Inne

szości tych kredytów. W porównaniu do średniej z lat
2005–2008, kiedy udzielono około 90% kredytów no-

80%

minowanych we franku szwajcarskim, poziom prze-

75%

ciętnej płacy36 w I kwartale 2014 r. był wyższy o około

70%
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Kredyty z wysokimi wskaźnikami LtV nadal stano-

50%

wią znaczną część portfeli kredytowych banków,

45%

chociaż ich udział stopniowo zmniejsza się w mia-

Źródło: NBP.
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40%

rę spłat rat kapitałowych tych kredytów. Większość
kredytów z wysokimi wskaźnikami LtV stanowią kredyty nominowane we franku szwajcarskim, udzielone w latach 2007—2008, tj. w okresie wysokiego kursu złotego do CHF oraz wysokich cen nieruchomości
(zob. wykres 3.17).

34 Wprawdzie

na obniżenie się kwot kredytów opóźnionych w spłacie wpłynęła transakcja sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów
mieszkaniowych w jednym z banków, jednak kwoty te zmniejszyły się również w pozostałej części sektora bankowego.
35 Szersza ocena stopnia pokrycia poszczególnych rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych odpisami, w tym symulacje wartości
możliwych do odzyskania przy bieżącym poziomie LtV i cen na rynku nieruchomości zostały zamieszczone w: „Raport o stabilności
systemu ﬁnansowego. Grudzień 2013 r.”, NBP, ramka 4, s. 70 i „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, NBP, ramka
3, s. 58.
36 Średni wzrost wynagrodzeń w gospodarce według danych GUS.
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Wykres 3.16. Relacja bieżącej raty kredytu do raty w mo-

Wykres 3.17. Średnie LtV kredytów mieszkaniowych nomi-

mencie udzielenia na tle aktualnego zadłużenia z tytu-

nowanych w CHF udzielonych w danym kwartale

łu kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku
Aktualne zadłużenie (dla kohorty miesięcznej)
Relacja - stała rata kapitałowa
Relacja - stała rata łączna

70%

3

60%

0

Miesiąc udzielenia kredytu

Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach łącznych lub równych ratach kapitałowych, aktualna rata obliczona
na podstawie kursu franka szwajcarskiego i stawki LIBOR 3M
z 31.03.2014 r. oraz średniej marży dla kredytów nominowanych
we franku szwajcarskim w momencie udzielenia kredytu. Punkty
na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Uwaga: słupki przedstawiają bieżącą wartość w złotych kredytów
mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim, które
zostały zaciągnięte w danym miesiącu wskazanym na osi poziomej.
Źródło: NBP, BIK.
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Aktualne zadłużenie z tytułu kredytów
zaciągniętych w kolejnych miesiącach (mld zł)
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7-2010

9

1-2010

90%

7-2009

12

1-2009

100%

7-2008

15

1-2008

18

110%

7-2007

120%

1-2007

21

7-2006

130%

1-2006

24

7-2005

Obecnie

100%

140%

1-2005

W kwartale udzielenia kredytu
110%

szwajcarskim

Kwartały udzielenia kredytu

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. Wartość kredytu przeliczona na złote przy kursie CHF
na dzień 31.03.2014 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

cych relatywnie wysokie straty kredytowe (zob. wyKredyty konsumpcyjne

kres 3.20).

Jakość kredytów konsumpcyjnych nadal poprawiała

Pojawiły się jednak sygnały wskazujące na możli-

się (zob. wykresy 3.7 i 3.10). Przyczyniły się do te-

we zwiększenie się strat kredytowych w przyszłości.

go zarówno czynniki ekonomiczne (stosunkowo ni-

Byłby to skutek rozpoczętego w I połowie 2013 r.

skie tempo pogarszania się jakości nowo udzielo-

procesu rozluźniania polityki kredytowej w tym seg-

nych kredytów), jak i statystyczne (duże transakcje

mencie rynku. Może o tym świadczyć pewien wzrost

sprzedaży wierzytelności) (zob. wykresy 3.18 i 3.19).

strat kredytowych i ich relacji do wartości kredytów w tych bankach, które w okresie ostatniego

Straty kredytowe i ich relacja do wartości kredy-

roku zwiększyły wartość swoich portfeli kredytów

tów konsumpcyjnych ustabilizowały się na pozio-

konsumpcyjnych w tempie co najmniej dwukrotnie

mach znacznie niższych niż w okresie 2011–2012

szybszym od wzrostu całego rynku. Biorąc pod uwa-

(zob. wykresy 3.8 i 3.12). Przyczyniło się to do dal-

gę wysoką zyskowność kredytów konsumpcyjnych,

szej poprawy średniej zyskowności portfela. Korzyst-

obecna skala wzrostu strat kredytowych nie powin-

ne z punktu widzenia stabilności było również znacz-

na jednak stanowić zagrożenia dla stabilności ﬁnan-

ne zmniejszenie udziału w rynku banków ponoszą-

sowej.
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Wykres 3.18. Odsetek kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

nych w spłacie o więcej niż 30 dni po sześciu miesiącach
od udzielenia kredytu

tej relacji w okresie objętym Raportem wynikał wyłącznie z opisanych wcześniej zmian w rachunkowości -– po wyłączeniu ich wpływu pokrycie nieznacznie zwiększyłoby się.

6%

Wykres 3.20. Udział banków o danej relacji odpisów netto

5%

z tytułu utraty wartości kredytów do kredytów netto w kre4%

dytach konsumpcyjnych udzielonych przez sektor bankowy
<2%
100%
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30%
20%
10%
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0%
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by kredytów udzielonych w danym roczniku

60%

6-2012

nych w spłacie o więcej niż 90 dni w relacji do łącznej licz-

>5%

70%

3-2012

Wykres 3.19. Liczba kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

<4%-5%)

80%

12-2011

Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.

<3%-4%)

90%
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1-2011
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0%

<2%-3%)

6-2011

1%

Udział banków o danej relacji w kredytach sektora
bankowego

2%

3-2011

3%

Uwaga: dane annaulizowane.
Źródło: NBP.

14%
12%

Perspektywy

10%

Poprawa koniunktury będzie sprzyjać spadkowi

8%

strat kredytowych na portfelu kredytów dla gospo6%

darstw domowych. W horyzoncie projekcji NBP
przewidywana jest dalsza poprawa sytuacji na ryn-

4%

ku pracy oraz wzrost dochodów sektora gospodarstw

2%

domowych. Czynnikiem ograniczającym poprawę
0%
0

10

20

30

40

Uwaga: linie vintage dla kredytów udzielonych w kolejnych latach
na koniec kolejnych miesięcy od udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.

jakości portfela może być rozluźnianie przez banki polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych, co może w pewnym stopniu wpłynąć
na zwiększenie strat kredytowych na portfelu tych

Średnie pokrycie kredytów konsumpcyjnych z utra-

kredytów. Ze względu na bardzo wysoką zyskowność

tą wartości odpisami utrzymuje się od kilku lat

tego produktu (zob. wykres 3.42) ewentualny umiar-

na zbliżonym, wysokim poziomie (zob. wykres 3.15).

kowany wzrost odpisów netto z tytułu utraty warto-

Poziom ten w przybliżeniu odpowiada skali dyskon-

ści kredytów nie będzie jednak stanowić zagrożenia

ta przy sprzedaży takich portfeli. Niewielki spadek

dla stabilności funkcjonowania banków.
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3.2.2. Ryzyko portfela kredytów

portfela kredytów dla przedsiębiorstw jako przyczy-

dla przedsiębiorstw

nę skłaniającą je do złagodzenia polityki kredytowej
w I kwartale 2014 r.
W strukturze kredytów przeterminowanych dla

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw

przedsiębiorstw, od końca 2012 r. zwiększa się stop-

Wskaźnik kredytów zagrożonych dla przedsię-

niowo udział kredytów o opóźnieniach w spłacie po-

biorstw nie zmienił się istotnie. W bankach ko-

wyżej roku (do około 50% na koniec marca 2014 r.,

mercyjnych, podobnie jak w całym sektorze ban-

zob. wykres 3.25). Wspomniany wzrost był w dużym

kowym, w porównaniu do września 2013 r. spadł on

stopniu wynikiem dalszego pogarszania się jakości

z 11,5% do 11,4% (zob. wykres 3.21), a w bankach

obsługi należności od ﬁrm z sektora budowlanego

spółdzielczych – nieco wzrósł, z 10,2% do 10,4%. Na

związanych z dużymi projektami infrastrukturalny-

brak istotnych zmian wskaźnika złożył się niewielki

mi, wśród których wiele ogłosiło upadłość.

wzrost kwot kredytów ze stwierdzoną utratą warto-

Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów

ści w portfelach banków (o 0,3 mld zł) oraz wzrost

nie zmieniła się istotnie w porównaniu do poprzed-

akcji kredytowej w I kwartale 2014 r. (zob. wykres

niej edycji Raportu. Pomimo spadku stanu kredytów

3.22).

dla sektora MSP ze stwierdzoną utratą wartości, war-

Chociaż dane bilansowe nie wskazują na zdecydo-

tość odpisów na te kredyty nie zmieniła się istotnie.

waną poprawę jakości kredytów, to w ankiecie nt.

Sugeruje to, że odpisy są dokonywane z pewnym

37

sytuacji na rynku kredytowym

– po raz pierwszy

od dwóch lat – banki wymieniły poprawę jakości

opóźnieniem w stosunku do momentu stwierdzenia
utraty wartości kredytu.

Wykres 3.21. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw w bankach komercyjnych (lewy panel) i w bankach

spółdzielczych (prawy panel)
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Źródło: NBP.

37 Zob.

„Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. II kwartał 2014 r.”, maj 2014 r.,
NBP, s. 5.
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Wykres 3.22. Dekompozycja zmiany (kw/kw) wskaźnika

Wykres 3.23. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla przedsię-

kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw

biorstw ze stwierdzoną utratą wartości

Wpływ zmiany wartości kredytów z utratą wartości
Wpływ zmiany wartości kredytów ogółem
Zmiana wskaźnika kredytów zagrożonych

Duże przedsiębiorstwa

MSP

Razem

3,0

1,0%

2,5
2,0

mld zł

0,5%

0,0%

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

-0,5%

-0,5
-1,0

-1,0%

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.
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Źródło: NBP.

Wykres 3.24. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw według ich wielkości w bankach komercyjnych (lewy

panel) i w bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami oznaczają wartość wszystkich należności w danej grupie banków od danej kategorii przedsiębiorstw na koniec marca 2014 r.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.25. Struktura przeterminowanych kredytów dla

przedsiębiorstw

dla deweloperów) nadal pozostaje niska (zob. wykres 3.27). Nie stanowi to jednak zagrożenia dla
stabilności sektora bankowego, ponieważ wartość

Przeterminowane > 1 roku
Przeterminowane od 180 dni do 1 roku
Przeterminowane od 90 do 180 dni
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90%
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Źródło: NBP.

Wykres 3.26. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

ści kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich relacja do war-

mld zł

tości kredytów netto

1,6

Odpisy netto: duże przedsiębiorstwa
Odpisy netto: MSP
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Uwaga: dane bez BGK.
Źródło: NBP.

Jakość kredytów według sekcji gospodarki narodowej39
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Najniższą jakością charakteryzował się portfel kredytów dla sekcji „budownictwo”, której udział w należnościach od przedsiębiorstw nieﬁnansowych wy-

Źródło: NBP.

nosił 11,3% (zob. tabela 3.1). Wskaźnik kredytów za-

Lekko spadły kwoty kredytów na nieruchomości ze

grożonych w tej sekcji rósł kolejne półrocze z rzędu,

stwierdzoną utratą wartości, co znalazło odzwiercie-

m.in. na skutek słabej akcji kredytowej i utrzymywa-

dlenie w stabilizacji wskaźnika kredytów zagrożo-

nia starego portfela kredytów ze stwierdzoną utra-

38

nych . Dotyczyło to zarówno kredytów dla przedsię-

tą wartości udzielonych dla tej sekcji. W I kwartale

biorstw dużych, jak i MSP. Jednak jakość kredytów

2014 r. pojawiły się symptomy ożywienia w tej sek-

na nieruchomości mieszkaniowe (głównie kredyty

cji gospodarki w postaci m.in. wzrostu stopnia wy-

38 Wskaźnik

kredytów zagrożonych nie obejmuje danych Banku Gospodarstwa Krajowego ze względu na specyﬁkę jego działalności,
w tym udzielanie preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe w ramach funduszy państwowych.
39 Analiza na podstawie tzw. dużych zaangażowań.
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Tabela 3.1. Jakość dużych zaangażowań wobec sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych według sekcji gospodarki na koniec marca 2014 r. (w %)

Sekcje
A – Rolnictwo
B – Górnictwo
C – Przetwórstwo przemysłowe
- Produkcja artykułów spożywczych
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
- 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
L – Obsługa nieruchomości
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – Administrowanie
P – Edukacja
Q – Opieka zdrowotna
R – Kultura, rekreacja i rozrywka
S – Usługi pozostałe

Struktura
należności
ogółem
3,7 (3,5)
2,0 (1,6)
24,0 (23,7)
4,8 (5,0)
1,5 (1,5)
1,9 (1,8)
1,3 (1,4)
2,2 (2,3)
4,4 (4,2)
1,2 (1,1)
11,3 (12,4)
19,4 (19,7)
3,6 (3,3)
2,9 (2,9)
3,1 (3,7)
14,4 (14,3)
3,9 (3,6)
3,3 (3,3)
0,4 (0,4)
1,6 (1,6)
0,5 (0,5)
0,3 (0,3)

Struktura należności
o stwierdzonej
utracie wartości
2,2 (2,0)
2,8 (2,0)
23,4 (22,9)
4,1 (4,1)
0,5 (0,6)
1,3 (1,3)
2,5 (2,5)
2,3 (2,3)
0,4 (0,5)
0,4 (0,4)
25,0 (24,4)
15,7 (15,4)
1,8 (2,0)
5,8 (5,7)
0,7 (0,6)
13,5 (15,5)
5,1 (5,6)
0,8 (0,7)
0,3 (0,3)
1,1 (1,2)
0,3 (0,2)
0,5 (0,5)

Wskaźnik
kredytów
zagrożonych
6,5 (6,3)
15,1 (13,5)
10,4 (10,4)
9,2 (8,9)
3,5 (4,2)
7,2 (8,1)
19,8 (19,5)
11,3 (11,1)
1,0 (1,4)
3,7 (4,1)
23,4 (21,3)
8,6 (8,5)
5,5 (6,6)
21,0 (21,4)
2,3 (1,8)
10,0 (11,8)
13,9 (16,8)
2,5 (2,2)
9,2 (8,5)
7,8 (8,0)
6,2 (5,4)
16,0 (16,1)

Uwagi:
W nawiasach dane na koniec września 2013 r. Prezentowane dane pochodzą z nowych formularzy sprawozdawczych NB0300. Mogą
różnić się od danych prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu ze względu na odmienną metodykę.
Należności obejmują następujące pozycje bilansowe: kredyty i inne należności, instrumenty kapitałowe, instrumenty dłużne i pozostałe
należności.
Duże zaangażowania – dla banku w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego oznacza
zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.
W sekcji C „przetwórstwo przemysłowe” zaprezentowano dane o pięciu podsekcjach o największym udziale w należnościach ogółem.
Źródło: NBP.
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korzystania mocy produkcyjnych, poprawy wskaź-

lat w IV kwartale 2013 r. i w I kwartale 2014 r.

nika marż na sprzedaży oraz poprawy płynności

zanotowano spadek liczby upadłości42 . Spadek licz-

oraz zdolności do spłaty zobowiązań40 , co pozwala

by upadłości nastąpił głównie w sekcji „budownic-

spodziewać się stopniowej poprawy jakości kredy-

two” , co wskazuje na ﬁnalizację procesów restruk-

tów wraz ze wzrostem nowych zamówień w bran-

turyzacji w tej branży. W najbliższych kwartałach

ży związanych ze zwiększonym popytem inwestycyj-

można spodziewać się stopniowego obniżenia kosz-

nym w gospodarce.

tów odpisów z tytułu ryzyka kredytowego związane-

Zadłużenie największej pod względem udziału

go ze stratami na kontraktach infrastrukturalnych.

w kredytach sekcji „przetwórstwo przemysłowe”

Nowym czynnikiem ryzyka jest sytuacja na rynku

zwiększyło się. Kredyty udzielone przedsiębior-

nieruchomości komercyjnych, na którym rysuje się

stwom z tej sekcji charakteryzują się średnio dość

nierównowaga43 . Skala i rozkład ekspozycji banków

dobrą i poprawiającą się jakością.

względem tego sektora nie wskazują, aby możliwe

Nie zmieniła się istotnie bardzo dobra jakość ekspo-

pogorszenie jakości miało skutki systemowe.

zycji banków wobec ﬁrm leasingowych. Banki ﬁnan-

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w eksporcie by-

sują działalność przedsiębiorstw i podejmują zwią-

ły w omawianym półroczu w zdecydowanie lepszej

zane z tym ryzyko kredytowe również pośrednio,

sytuacji ﬁnansowej niż pozostałe. Eksporterzy byli

poprzez kredytowanie ﬁrm leasingowych z własnej

też w grupie branż o najwyższej dynamice sprzeda-

grupy kapitałowej. Ekspozycje wobec ﬁrm leasingo-

ży, inwestycji oraz zatrudnienia. Czynnikiem ryzyka

wych są skoncentrowane w kilku bankach, jednak

kredytowego przedsiębiorstw jest konﬂikt rosyjsko-

stanowią one niewielką część (3–6%) ich aktywów.

ukraiński. Spadek eksportu do tych krajów mógłby

Wskaźnik kredytów zagrożonych dla tych ekspozycji

dotknąć przede wszystkim część ﬁrm z sekcji „prze-

wyniósł na koniec marca 2014 r. zaledwie 0,4%. Do-

twórstwo przemysłowe”, jak również z sekcji „rolnic-

datkowo należności ﬁrm leasingowych od przedsię-

two”. Potencjalne straty kredytowe nie powinny jed-

biorstw są najczęściej w pełni zabezpieczone środka-

nak dotknąć sektora bankowego w dużym stopniu.

mi trwałymi oddanymi w leasing. Ryzyko związane

Suma należności branż o największym eksporcie

z tymi należnościami jest więc ograniczone.

do Rosji i na Ukrainę (wyselekcjonowanych według
rodzajów produktów) stanowi około 11% należności

Perspektywy

sektora bankowego od przedsiębiorstw nieﬁnanso-

Można oczekiwać poprawy perspektyw ryzyka kre-

wych44 . Jeśli sytuacja partnerów handlowych pozo-

dytowego dla tej grupy klientów. Wskazują na to da-

stanie dobra, a kryzys na Ukrainie nie będzie miał

41

oraz dane ze sprawozdań ﬁnanso-

negatywnych skutków dla sektora przedsiębiorstw

wych przedsiębiorstw. Poprawiła się zdolność ﬁrm

(w tym w postaci zwiększonych cen paliw i energii),

do obsługi zadłużenia, a obciążenie długiem i odset-

można spodziewać się stopniowej poprawy jakości

kami obniżyło się. Ponadto, pierwszy raz od trzech

portfela kredytowego przedsiębiorstw.

ne ankietowe

40 Zob.

„Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
w I kw. 2014 r. oraz prognoz na II kw. 2014 r.”, 2014 r., NBP.
41 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2014 oraz prognoz
koniunktury na II kw. 2014 roku”, 2014 r., NBP.
42 Zob. „Raport Coface nt. upadłości ﬁrm w Polsce w I kwartale 2014 roku”, Coface.
43 Szerzej nt. sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych w: „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.”, 2014 r., NBP.
44 Szacowany efekt nie uwzględnia wpływu na przedsiębiorstwa współpracujące z wymienionymi branżami.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

47

Rozdział 3.

Ramka 1. Bariery i ograniczenia w redukowaniu należności przeterminowanych przez banki
Od początku globalnego kryzysu wzrost udziału kredytów ze stwierdzoną utratą wartości w portfelu kredytowym
polskich banków był umiarkowany. Na tle państw UE i CESEE Polska należy do grupy krajów o relatywnie niskim
poziomie tego wskaźnika (zob. wykres 1)1 . Pomimo poprawy koniunktury gospodarczej i spadku kosztów z tytułu
odpisów na utratę wartości kredytów, wartość kredytów z utratą wartości w portfelach banków pozostaje relatywnie stabilna, za wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych, notujących lekki spadek (zob. wykres 2 oraz 3.5 – w głównym
tekście). W niniejszej ramce przeanalizowano czynniki, które wpływają na utrzymywanie się podwyższonego poziomu kredytów z utratą wartości i utrudniają szybszą redukcję wartości tego portfela. W celu identyﬁkacji tych
czynników NBP przeprowadził ankietę skierowaną do 27 banków, których aktywa reprezentowały na koniec marca
2014 r. 84% sektora bankowego.
Wykres 1. Wskaźnik kredytów opóźnionych w spłacie o ponad 90 dni w krajach UE
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Uwagi: dane na koniec I połowy 2013 r., dla Niemiec i Bułgarii – na koniec 2012 r.
Oznaczenia krajów: AT – Austria, BE – Belgia, BG – Bułgaria, CR – Chorwacja , CY – Cypr, CZ – Czechy, DE – Niemcy,
DN – Dania, EE – Estonia, ES – Hiszpania, FR – Francja, GR – Grecja, HU – Węgry, IE – Irlandia, IT – Włochy, LT – Litwa, LU –
Luksemburg, LV – Łotwa, MT – Malta, NL – Holandia, PL – Polska, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SE – Szwecja, SI – Słowenia,
SK – Słowacja, UK – Wielka Brytania.
Źródło: MFW.

Wykres 2. Relacja odpisów z tytułu utraty wartości kredytów do wartości kredytów dla sektora nieﬁnansowego
2,0%

1,5%

1,0%

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

6-2010

3-2010

12-2009

9-2009

6-2009

3-2009

12-2008

0,5%

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
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W dalszej części ramki omówiono czynniki wpływające na wartość portfela kredytów z utratą wartości występujące
na poszczególnych etapach postępowania z tymi kredytami, tj. restrukturyzacji, windykacji i sprzedaży.
Restrukturyzacja
Prawidłowe wykorzystanie mechanizmu restrukturyzacji w celu polubownego rozwiązania sporów, tj. zawarcia porozumienia z dłużnikiem, redukcji i rozłożenia w czasie spłaty zobowiązania, mogłoby przyczyniać się do spadku
wartości portfela kredytów z utratą wartości. Podjęta odpowiednio wcześnie restrukturyzacja może dawać szansę
na ograniczenie ryzyka niewypłacalności klienta i powrót ekspozycji do kategorii kredytów obsługiwanych regularnie. Należy jednak zaznaczyć, że niewłaściwie prowadzona restrukturyzacja kredytu może skutkować nieodpowiednim - zaniżonym poziomem odpisów z tytułu utraty wartości, co skutkuje niepoprawnym odzwierciedleniem
zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach ﬁnansowych oraz podejmowaniem błędnych decyzji zarządczych.
Banki niechętnie podejmują działania restrukturyzacyjne w sytuacji gdy dany dłużnik ma większą ilość wierzycieli.
Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje się występującą często w praktyce ograniczoną wolę współpracy pomiędzy wierzycielami konkurującymi między sobą o zaspokojenie roszczeń z majątku dłużnika oraz preferowanie
windykacji należności poprzez przejęcie i sprzedaż zabezpieczeń rzeczowych (o ile takie występują), jako dającej
większe szanse na ich odzyskanie w porównaniu do restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku niektórych banków
czynnikiem zmniejszającym skłonność do podejmowania działań restrukturyzacyjnych z wyprzedzeniem może być
odkładanie w czasie momentu identyﬁkacji utraty wartości kredytu2 w celu prezentacji lepszych wyników ﬁnansowych. Może to skutkować zbyt późnym podjęciem działań restrukturyzacyjnych, gdy szanse na ich powodzenie są
małe.
Do działań restrukturyzacyjnych mogą zniechęcać również przepisy podatkowe, a w szczególności niekorzystne
skutki ﬁnansowe umorzenia kredytu zarówno po stronie dłużnika jak i banku. Co do zasady3 , szczególnie w przypadku dłużników – osób ﬁzycznych, wartość umorzonego zobowiązania jest przychodem podatkowym, co zmniejsza efektywną korzyść dla dłużnika z tytułu umorzenia. Z kolei dla banku, umorzenie części kredytu pociąga za sobą
konieczność rozwiązania utworzonych na niego odpisów. W takiej sytuacji bank zmuszony jest do odprowadzenia
podatku od rozwiązanych odpisów, o ile były one zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Skutki
podatkowe wpływają negatywnie na skłonność banku do redukcji zadłużenia w celu dostosowania kosztów jego
obsługi do sytuacji ﬁnansowej dłużnika.
Postępowania naprawcze, inicjowane przez dłużnika i skutkujące zawieszeniem spłat zadłużenia oraz ochroną
przed postępowaniami egzekucyjnymi, są obecnie rzadko wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Tego typu
działania mogą być efektywnym sposobem restrukturyzacji. Postępowania o takim charakterze mogą zyskać
na znaczeniu po wprowadzeniu rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
mających na celu uproszczenie i odformalizowanie działań restrukturyzacyjnych4 .
Proces windykacyjny
Przebieg procesu windykacji, a zwłaszcza jego czas trwania, ma wpływ na wartość portfela kredytów z utratą wartości, podobnie jak obowiązujące przepisy podatkowe, które zdaniem banków stanowią jedną z podstawowych
barier w redukcji portfeli tych kredytów. Ograniczenia wynikają głównie z zasad zaliczania odpisów z tytułu utraty
wartości kredytów w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
zaliczenie całości utworzonych odpisów do kosztów uzyskania przychodu wymaga udokumentowania nieściągalności kredytu, co uwarunkowane jest zakończeniem postępowań egzekucyjnych czy upadłościowych dotyczących
dłużnika5 i może być procesem długotrwałym.
Proces windykacji kredytów konsumpcyjnych jest relatywnie krótki, ze względu na wystandaryzowany charakter
kredytów i ich zabezpieczeń oraz stosunkową łatwość w dochodzeniu roszczeń (wystawienie bankowego tytułu

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

49

Rozdział 3.

egzekucyjnego oraz skierowanie sprawy do komornika). W wielu przypadkach banki zlecają część czynności windykacyjnych ﬁrmom zewnętrznym.
Kredyty dla przedsiębiorstw, z uwagi na ich skomplikowanie, są z reguły traktowane indywidualnie na etapie windykacji. Dochodzenie roszczeń wielokrotnie odbywa się w ramach długotrwałych postępowań prawnych (np. postępowanie upadłościowe). W opinii banków przewlekłość tych postępowań wynika m.in. z wykorzystywania przez
dłużników różnych możliwości ich przeciągania, w tym przepisów umożliwiających składanie różnorodnych wniosków, skarg lub odwołań. Ponadto często inne podmioty (np. urzędy skarbowe, gminy, inne banki) zgłaszają swoje
roszczenia, do których mogą mieć pierwszeństwo.
Stosunkowo trudne i czasochłonne są też działania komornicze w odniesieniu do przedsiębiorstw. W przypadku
zabezpieczeń rzeczowych obserwowane są trudności w ich zbyciu. Dzieje się tak z uwagi na cechy zabezpieczenia
(często są to środki produkcji lub specjalistyczne maszyny) oraz brak nabywców. W wielu przypadkach czynnikiem
uniemożliwiającym szybkie zbywanie zabezpieczeń jest zbyt niska cena, jaką można uzyskać na rynku w stosunku
do roszczenia banku lub faktycznej wartości zabezpieczenia.
Długotrwałość postępowań egzekucyjnych dotyczy również egzekucji z nieruchomości. W ankiecie niektóre banki
zwracały uwagę na niewielkie zainteresowanie nabywców licytacjami komorniczymi dotyczącymi nieruchomości
oraz - w przypadku kredytów na nieruchomości mieszkaniowe - brak odpowiednich przepisów umożliwiających
szybkie opróżnienie nabywanych mieszkań z lokatorów. Trudności ze zbyciem nieruchomości wynikają również
z przyczyn organizacyjnych, tj. potrzeby posiadania wyspecjalizowanych służb przez banki, a także rynkowych głównie braku zorganizowanego rynku obrotu oraz konieczności indywidualnego szukania nabywców.
Sprzedaż wierzytelności
Inną metodą zmniejszenia wartości kredytów z utratą wartości jest sprzedaż poszczególnych wierzytelności z tytułu
tych kredytów lub ich portfeli, które w wyniku transakcji opuszczają księgi rachunkowe banków.
Przepisy podatkowe w praktyce zawężają krąg nabywców wierzytelności bankowych tylko do tzw. funduszy sekurytyzacyjnych albo TFI tworzących takie fundusze6 , co jest uważane przez banki za jedną z barier rozwoju tego
rynku. Dodatkowo, nawet w przypadku sprzedaży wierzytelności do wymienionych podmiotów, straty z tytułu ich
sprzedaży po cenie niższej od wartości nominalnej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko
do wysokości zaliczonych wcześniej w te koszty odpisów z tytułu utraty wartości. Ponieważ udokumentowanie
nieściągalności wierzytelności może być procesem długotrwałym, przyczynia się to do wydłużenia okresu zalegania kredytów z utratą wartości w bilansach banków (do momentu kiedy sprzedaż jest bardziej opłacalna ze względów podatkowych). Zaznaczyć należy, że sprzedaż wierzytelności do tzw. funduszy sekurytyzacyjnych działających
w Polsce nie jest równoznaczna z sekurytyzacją, tj. emisją papierów wartościowych zabezpieczonych należnościami.
Sprzedaż wierzytelności z tytułu kredytów konsumpcyjnych oceniana jest obecnie przez banki działające w Polsce
jako stosunkowo łatwa z uwagi na prostotę ich wyceny opartą na metodach statystycznych oraz istnienie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw (ﬁrmy windykacyjne tworzące wyspecjalizowanie fundusze sekurytyzacyjne na potrzeby skupu wierzytelności) zajmujących się ich nabywaniem.
Niski stopień rozwoju rynku obrotu wierzytelnościami z tytułu kredytów przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych oraz niskie ceny oferowane przez nabywców na tym rynku stanowi zdaniem banków istotną barierę w redukcji tych portfeli kredytów z utratą wartości. Nabywcami portfeli należności od przedsiębiorców są najczęściej
inwestorzy zagraniczni. Przeprowadzenie takich transakcji jest jednak utrudnione z uwagi na ograniczoną ilość potencjalnych nabywców oraz relatywnie małe portfele wierzytelności do zbycia w stosunku do wielkości transakcji,
którymi są oni zainteresowani. Sytuacja taka powoduje konieczność budowy portfela wierzytelności o odpowiedniej wartości oraz doboru takich, które kwaliﬁkują się do zawarcia transakcji, co z uwagi na relatywnie niską wartość
poszczególnych wierzytelności jest trudne i czasochłonne.
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Wśród innych czynników ograniczających sprzedaż wierzytelności banki wymieniają także brak możliwości
przeniesienia bankowego tytułu egzekucyjnego na nabywcę wierzytelności.
Podsumowanie
Można wyróżnić kilka najważniejszych przyczyn utrzymywania przez banki relatywnie wysokiego poziomu kredytów ze stwierdzoną utratą wartości, które w uproszczeniu mogą być podzielone na wynikające z przyjętych przez
banki wewnętrznych zasad postępowania z trudnymi wierzytelnościami oraz na te będące wynikiem uwarunkowań
zewnętrznych, które determinują zachowania instytucji.
Do przyczyn leżących wewnątrz banków można zaliczyć:
ograniczone lub zbyt późne korzystanie przez banki z restrukturyzacji zadłużenia,
preferowanie windykacji poprzez wykorzystanie zabezpieczenia,
trudności organizacyjne związane z koniecznością utrzymywania i pozyskiwania wyspecjalizowanych służb
odpowiadających za windykację kredytów i sprzedaż zabezpieczeń.
Przyczyny zewnętrzne:
obowiązujące przepisy podatkowe, a w szczególności dotyczące dokumentowania nieściągalności długu,
długotrwałość postępowań upadłościowych, egzekucyjnych i innych postępowań sądowych,
słabo rozwinięty rynek obrotu przedmiotami pochodzącymi z windykacji,
konkurencja pomiędzy wierzycielami w procesie restrukturyzacji lub windykacji,
słabo rozwinięty rynek wtórny obrotu wierzytelnościami innymi niż z tytułu kredytów konsumpcyjnych.

1

Zob. „Raport European Banking Coordination Vienna Working Group on NPLs in Central, Eastern and Southeastern
Europe”, March, 2012, dostępne na: http://www.imf.org/external/region/eur/pdf/2012/030112.pdf i „Nonperforming loans in
CESEE-an even deeper deﬁnitional comparison”, S.Barisitz, „Focus on European Economic Integration Q3/2013”, na s. 67—84,
Oesterreichische Nationalbank, Wiedeń, 2013, dostępne na: http://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtscha/Focus-onEuropean-Economic-Integration/2013/Focus-on-European-Economic-Integration-Q3-13.html.
2 Zgodnie z MSSF/MSR problemy ﬁnansowe dłużnika, czy też przyznanie mu nadzwyczajnych udogodnień w spłacie kredytu
powinny skutkować rozpoznaniem utraty jego wartości.
3 Wyjątki obejmują m.in. umorzenie kredytu w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu
w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.
4 Informacje o projekcie oraz analizy stanowiące podstawę propozycji zmian w przepisach są dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/.
5 Wyjątki od tej reguły dotyczą m.in. przypadków, w których przewidywane koszty egzekucyjne i sądowe są wyższe od kwoty
kredytu oraz gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzył postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
6 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnym sprzedaż wierzytelności z tytułu kredytu nie jest przychodem
podatkowym wyłącznie w przypadku sprzedaży funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny. W przypadku sprzedaży wierzytelności innym podmiotom nie jest także możliwe
zaliczenie straty ze sprzedaży wierzytelności w koszty uzyskania przychodów.
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3.3.

Ryzyko rynkowe

Wykres 3.28. Otwarta pozycja walutowa do funduszy wła-

snych

Ryzyko rynkowe podejmowane przez krajowe banki

Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

1,5%

jest niskie. Średni wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego nie przekracza 1% funduszy własnych

1,0%

banków, zaś jego głównymi elementami są: ryzyko
walutowe oraz ryzyko stopy procentowej.
0,5%

Polski sektor bankowy charakteryzuje się długą bilansową pozycją walutową. Aktywa walutowe, z któ-

0,0%

rych największą część stanowi portfel kredytów

kredyty mieszkaniowe obniżały się w porównywalnym stopniu, co oznaczało, że długa walutowa pozycja bilansowa zmieniła się w relatywnie niewielkim
stopniu.

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

sie walutowe zobowiązania zagraniczne i walutowe

9-2011

sowe w walutach obcych. W analizowanym okre-

6-2011

-0,5%
3-2011

mieszkaniowych, przewyższają zobowiązania bilan-

Źródło: NBP.

Wykres 3.29. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka waluto-

wego i stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej
Łączne z tytułu ryzyka walutowego i stopy procentowej

Ryzyko powstania znacznych strat w wyniku zmian

Ryzyko walutowe (prawa oś)

3,0%

0,030%

wyceny pozycji walutowej jest ograniczone. Średnia

0,000%

kuje to tym, że mediana wartości zagrożonej z tytułu ryzyka walutowego w bankach komercyjnych
nie przekracza 0,01% funduszy własnych (zob. wykres 3.29). Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego jest obliczana przy założeniu utrzymania

3-2014

0,0%

ranych najczęściej z zagranicznymi bankami. Skut-

12-2013

0,005%

9-2013

0,5%

niem instrumentów takich jak fx swap i CIRS, zawie-

6-2013

0,010%

pozycja walutowa jest zabezpieczana z wykorzysta-

3-2013

1,0%

ków była bliska zeru (zob. wykres 3.28). Bilansowa

12-2012

0,015%

9-2012

1,5%

6-2012

1% funduszy własnych banków, a w większości ban-

3-2012

0,020%

12-2011

2,0%

9-2011

cje zabezpieczające) jest niewielka i nie przekracza

6-2011

0,025%

3-2011

2,5%

otwarta pozycja walutowa (uwzględniająca transak-

Uwagi: VaR na poziomie ufności 99% w horyzoncie 10-dniowym,
obliczony dla banków komercyjnych i wyrażony jako procent funduszy własnych; VaR z tytułu ryzyka stopy procentowej uwzględnia portfel bankowy i handlowy banków.
Źródło: NBP.

płynności rynku instrumentów zabezpieczających

Potencjalny wzrost marży na transakcjach zabezpie-

i pełnej możliwości odnowienia transakcji zabezpie-

czających przed ryzykiem walutowym może stano-

czającej. Szacunek ten nie obejmuje zatem innych

wić zagrożenie dla zyskowności portfela aktywów

rodzajów ryzyka, na które banki są w praktyce na-

walutowych. Ryzyko to jest szczególnie istotne dla

rażone: wzrostu kosztu transakcji, braku możliwości

niektórych banków, które w okresie największej

odnowienia transakcji oraz niewypłacalności kon-

konkurencji na rynku udzielały walutowych kredy-

trahenta.

tów mieszkaniowych przy bardzo niskich marżach
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Tabela 3.2. Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych w portfelach banków według emitenta (mld zł)
Emitent
Banki centralne (bony pieniężne)
Instytucje rządowe szczebla centralnego
-bony skarbowe
-obligacje skarbowe
Instytucje samorządowe
Instytucje sektora finansowego
Instytucje sektora niefinansowego
Razem

3-2013
123,0
137,0
7,8
129,1
13,9
7,4
12,4
293,6

Rezydent
9-2013
114,8
147,4
2,4
145,1
14,6
7,7
13,7
298,2

3-2014
96,4
157,9
3,0
154,9
17,1
6,7
17,3
295,4

3-2013
0,0
0,7
0,0
0,7
0,0
0,6
0,2
1,5

Nierezydent
9-2013
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,6
0,1
2,1

3-2014
0,0
2,9
0,2
2,6
0,0
0,6
0,1
3,6

Uwaga: stan na koniec marca 2014 r.
Źródło: NBP.

(rzędu 100–150 pkt bazowych), jednocześnie aktywnie konkurując o pozyskiwanie depozytów. Na koniec marca 2014 r. dla około 16% banków (pod
względem aktywów) szacowana zyskowność portfela kredytów mieszkaniowych była ujemna (zob. wykres 3.43).

lutach.
Ryzyko stopy procentowej związane z portfelem papierów papierów wartościowych jest ograniczone.
Zdecydowaną większość (około 86%) tego portfela stanowią krajowe skarbowe papiery wartościowe
oraz bony pieniężne NBP (zob. tabela 3.2). Około
91% papierów skarbowych znajduje się w portfelach,

Innym rodzajem ryzyka związanym z konieczno-

które wyceniane są według cen rynkowych. Jedno-

ścią zabezpieczenia pozycji walutowej jest ryzy-

cześnie większość z nich utrzymywana jest w port-

ko płynności. Deprecjacja złotego wpływa bowiem

felu bankowym, a zmiany ich wyceny ujmowane są

na wzrost wartości środków w złotych potrzebnych

w kapitałach, a nie w wyniku ﬁnansowym (zob. tabe-

do odnowienia kontraktów zabezpieczających pozy-

la 3.3). Ryzyko zmian cen skarbowych papierów war-

cje walutowe w bilansach banków. Deprecjacja mo-

tościowych jest w większości zabezpieczane przy wy-

że również pociągać za sobą konieczność zaangażo-

korzystaniu instrumentów pochodnych. Średnie du-

wania płynnych środków do uzupełnienia depozy-

ration portfela obligacji jest przy tym relatywnie ni-

tów zabezpieczających związanych z transakcjami

skie i wynosi około 1,9 lat.

domykającymi pozycję walutową. Ryzyko to zostało
uwzględnione w scenariuszu szokowym testów warunków skrajnych (zob. rozdział 3.7.2.). Wyniki symulacji wskazują, że dla niektórych banków (o oko-

Tabela 3.3. Skarbowe instrumenty dłużne w aktywach ban-

ków
Typ portfela

Udział

ło 10% udziale w aktywach sektora) wartość środków

Dostępne do sprzedaży

80,0%

złotowych potrzebnych do odnowienia kontraktów

Przeznaczone do obrotu

9,7%

zabezpieczających przewyższałaby ich bufor płynno-

Utrzymywane do wymagalności

6,3%

Kredyty i inne należności

2,4%

Wyceniane przez rachunek zysków i strat

1,5%

ści w postaci skarbowych papierów wartościowych
i bonów pieniężnych NBP. Dotyczy to w szczególności banków, które w przeszłości na znaczną skalę
udzielały kredytów walutowych nominowanych we

Uwaga: stan na koniec marca 2014 r. Dane dotyczą instrumentów
emitowanych przez rezydenta i nierezydentów.
Źródło: NBP.

franku szwajcarskim i euro przy jednocześnie nie-

Banki mogą być narażone na ryzyko związane

wielkiej skali ﬁnansowania bilansowego w tych wa-

z wahaniami spreadu między rentownością obligacji
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a oprocentowaniem zabezpieczających je swapów.

ESMA TR_KDPW może gromadzić i przechowy-

Wyniki symulacji przeprowadzonych w ramach sce-

wać informacje dotyczące wszystkich transakcji po-

nariusza szokowego makroekonomicznych analiz

chodnych zawieranych przez osoby prawne zarów-

szokowych (zob. rozdział 3.7.2.) wskazują, że ryzy-

no na rynku regulowanym, jak i OTC. Rejestracja

ko to nie jest duże. Ograniczona skala ryzyka wyni-

repozytoriów transakcji oznaczała wejście w życie

ka w znacznym stopniu z niskiego duration portfeli

12 lutego 2014 r. wymogu przekazywania do nich

skarbowych dłużnych papierów wartościowych pol-

szczegółowych raportów o zawartych transakcjach

skich banków (zob. tabela 3.3).

pochodnych i informacji o ich kontrahentach. Po-

Źródłem ryzyka stopy procentowej w księdze banko-

nadto od 11 sierpnia 2014 r. uczestnicy rynku ﬁnan-

wej banków, poza portfelem obligacji skarbowych,

sowego będą zobligowani do przekazywania infor-

jest też niedopasowanie terminów przeszacowania

macji na temat wyceny tych transakcji według war-

pozostałych aktywów i pasywów odsetkowych. Me-

tości rynkowej i ustanowionego zabezpieczenia.

diana szacunkowej miary wartości zagrożonej dla ryzyka stopy procentowej całego portfela (handlowe-

8 kwietnia 2014 r. KNF udzieliła KDPW_CCP ze-

go i bankowego) banków nie przekracza jednak 1%

zwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych

ich funduszy własnych (zob. wykres 3.29). Odnoto-

jako CCP w rozumieniu rozporządzenia EMIR.

wany w drugiej połowie 2013 r. wzrost szacunkowej

KDPW_CCP uzyskało autoryzację na prowadzenie

miary wartości zagrożonej dla ryzyka stopy procen-

rozliczeń transakcji pochodnych FRA, IRS i OIS no-

towej w niektórych bankach wynikał głównie z wyż-

minowanych w złotych, transakcji repo zabezpieczo-

szej zmienności rentowności polskich obligacji skar-

nych obligacjami skarbowymi oraz transakcji nastę-

bowych w okresie czerwiec–-wrzesień 2013 r. Było to

pującymi instrumentami ﬁnansowymi znajdującymi

związane z oczekiwaniami na wycofywanie się z pro-

się w obrocie zorganizowanym: akcjami, obligacja-

gramów luzowania ilościowego przez Fed. Po tym

mi, kontraktami futures i opcjami na akcje i indeksy

okresie rentowności polskich obligacji były stabilne

akcji, kontraktami futures na kursy walut, stawki re-

(zob. rozdział 2.2).

ferencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe.
***

Wspomniane zmiany przyczyniają się do wzmocnienia stabilności systemu ﬁnansowego46 . Podmioty

W analizowanym okresie nastąpiły istotne zmiany

krajowe będą bowiem mogły wypełniać wymogi re-

w infrastrukturze potransakcyjnej krajowego rynku

gulacji EMIR dotyczące handlu instrumentami po-

instrumentów ﬁnansowych, które będą miały duże

chodnymi OTC, korzystając z infrastruktury zlokali-

znaczenie dla zarządzania ryzykiem, w tym ryzy-

zowanej w Polsce. Transakcje IRS i FRA, wykorzy-

kiem rynkowym, w bankach.

stywane m.in. do zabezpieczania się przed zmiana-

7 listopada 2013 r. repozytorium transakcji prowa-

mi wartości portfeli obligacji, mogą stać się jednym

dzone przez KDPW, jako jedno z czterech pierw-

z pierwszych rodzajów instrumentów pochodnych

szych w UE, zostało zarejestrowane zgodnie z wy-

OTC kierowanych przez banki krajowe do rozlicza-

45

mogami rozporządzenia EMIR . Na mocy decyzji

nia w CCP.

45 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L201 z 2012 r., s. 1).
nt. wpływu CCP na stabilność systemu ﬁnansowego w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2013 r.”, 2013 r.,
NBP, ramka 3, s. 34.

46 Więcej
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stu depozytów gospodarstw domowych natomiast

3.4. Ryzyko płynności

systematycznie, ale bardzo powoli obniżało się i na

Poziom średniej luki ﬁnansowania w sektorze bankowym jest relatywnie niewielki i w ostatnich latach stopniowo się obniżał. W analizowanym okresie tempo wzrostu depozytów sektora nieﬁnansowego, rządowego i samorządowego było nieznacznie
wyższe niż tempo wzrostu udzielonych im kredytów. W rezultacie tendencja spadku luki ﬁnansowania była kontynuowana. Jednocześnie wzrosło zróżnicowanie banków pod względem luki, w szczegól-

koniec marca 2014 r. wyniosło 6%. Stopniowy spadek tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych mógł być związany z większym zainteresowaniem alternatywnymi formami oszczędzania w warunkach niskich stóp procentowych. Może o tym
świadczyć wzrost napływu środków gospodarstw domowych do funduszy inwestycyjnych w 2013 r.
Wykres 3.31. Tempo wzrostu (r/r) depozytów sektora nieﬁ-

nansowego

ności zwiększyła się grupa banków o relatywnie wy-

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe

sokich poziomach luki (zob. wykres 3.30). Dotyczy-

Sektor niefinansowy razem

ło to w większości zagranicznych oddziałów instytu-

15%

cji kredytowych i małych banków o specjalistycznym

13%

proﬁlu działalności.

10%
8%
5%

Wykres 3.30. Luka ﬁnansowania

3%

100%

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia

Średnia (stały kurs)

0%
-3%
-5%

80%

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

9-2011

12-2011

40%

6-2011

3-2011

-8%
60%

Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

20%
0%

Nie zaobserwowano wzrostu konkurencji banków
-20%

o depozyty. Średni spread między stawkami WIBOR
3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

-40%

Uwaga: w celu wyeliminowania wpływu różnic kursowych na wartość luki ﬁnansowania, wartości należności i zobowiązań w walutach obcych dla zmiennej średnia (stały kurs) przeliczono na złote
po stałym kursie walutowym z końca marca 2011 r.
Źródło: NBP.

Depozyty sektora nieﬁnansowego rosły w stabilnym
tempie (zob. wykres 3.31). Tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw wynosiło około 7–9%. Stabili-

a oprocentowaniem nowych depozytów terminowych i depozytów bieżących47 przestał się obniżać
(zob. wykres 3.32). Jednocześnie doszło do zmian
w strukturze terminowej depozytów gospodarstw
domowych. Po okresie wyraźnych spadków lokat terminowych (głównie w okresie łagodzenia polityki
pieniężnej) wzrosły one zdecydowanie szybciej niż
depozyty bieżące.

zacja ta nastąpiła po silnym przyspieszeniu wzrostu

Koszt ﬁnansowania całego portfela zobowiązań (zło-

w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. Tempo wzro-

towych i walutowych) banków istotnie się obniżył

47 W

ramach sprawozdawczości bankowej kategoria „depozyty bieżące” zawiera wszystkie depozyty, w ramach których środki są wypłacane na żądanie, a zatem zarówno rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe, jak i konta oszczędnościowe.
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Wykres 3.32. Spread między średnią stawką WIBOR a oprocentowaniem nowych terminowych depozytów złotowych (lewy

panel) i oprocentowaniem stanu depozytów bieżących (prawy panel)
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Uwagi: dane na podstawie próby 18 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych; spread oznacza różnicę między
stawką WIBOR a odpowiednim oprocentowaniem depozytów; dla nowych depozytów terminowych średniomiesięczną stawkę WIBOR
obliczono jako miesięczną średnią 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; dla depozytów bieżących użyto średniomiesięcznej
stawki WIBOR O/N.
Źródło: NBP.

(zob. wykres 3.33). Spadek ten nastąpił przy stabilnych stawkach rynku międzybankowego, co moż-

Wykres 3.33. Efektywne oprocentowanie zobowiązań
Odstęp międzykwartylowy

na wiązać głównie z zapadaniem zobowiązań zaciągniętych w okresie wyższych stóp procentowych

Mediana

rednia

redniokwartalny WIBOR 3M

6,0%

oraz ustabilizowaniem marż na nowych depozytach. W konsekwencji zahamowany został proces

5,0%

negatywnego wpływu zmian kosztów ﬁnansowania

4,0%

na wyniki odsetkowe banków (zob. rozdział 3.5.).

3,0%

Skala ﬁnansowania zagranicznego sektora bankowe-

2,0%

go (zob. wykres 3.34) stopniowo się obniżała. Spadek

1,0%

dotyczył większości banków komercyjnych, w szcze-

wych kredytów mieszkaniowych. Zobowiązania zagraniczne wzrosły natomiast w przypadku niektórych banków komercyjnych, dla których ﬁnansowa-

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

ści w dużym stopniu bazował na udzielaniu waluto-

0,0%
3-2011

gólności tych, których model biznesowy w przeszło-

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

nie zagraniczne stanowi relatywnie niewielkie źródło ﬁnansowania48 oraz większości oddziałów insty-

Nastąpił spadek udziału zobowiązań zagranicznych

tucji kredytowych.

w strukturze ﬁnansowania banków komercyjnych
(zob. wykres 3.35). Niemniej, wciąż istnieje grupa banków, dla których zobowiązania wewnątrz-

48 W
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większości były to banki nie będące częścią zagranicznych grup bankowych.
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grupowe stanowią dominującą formę ﬁnansowania.
W większości przypadków są to banki o znacznych
portfelach długoterminowych walutowych kredy-

Wykres 3.35. Relacja zobowiązań wobec zagranicznych in-

stytucji ﬁnansowych do sumy bilansowej

tów mieszkaniowych i relatywnie niskich portfelach

Oddziały instytucji kredytowych (prawa oś)

Banki komercyjne

aktywów płynnych, co może narażać je na ryzyko

20%

65%

wycofania środków zagranicznych.

19%

63%

18%

60%

Wykres 3.34. Kwartalna zmiana zobowiązań wobec banków

17%

58%

i oddziałów instytucji kredytowych

16%

55%

mld zł
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15

Źródło: NBP.
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Sytuacja banków w zakresie płynności krótkoter-

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

banków, z drugiej strony, banki zwiększyły portfel
12-2011

-20
9-2011

Spadł udział bonów pieniężnych NBP w bilansach
6-2011

minowej nie zmieniła się istotnie i była korzystna.

-15

3-2011

-10

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych; dane obejmują przyjęte depozyty i zaciągnięte kredyty.
Źródło: NBP.

Dla niespełna 9% banków szok płynnościowy49 zakładający głównie odpływ ﬁnansowania zagranicznego i materializację ryzyka rynkowego wynikającego z potrzeby ﬁnansowania aktywów walutowych (zob. rozdział 3.3.) stanowiłby poważne ry-

obligacji skarbowych. Utrzymuje się przy tym znaczne zróżnicowanie banków pod względem wartości
portfela papierów skarbowych (zob. wykres 3.36).
Duże portfele obligacji skarbowych utrzymują najczęściej największe banki i to głównie one w analizowanym okresie nabywały te instrumenty. Portfel
aktywów płynnych dla ponad 95% banków komercyjnych w całości pokrywał skorygowaną lukę płynności krótkoterminowej.

zyko dla ich stabilnego funkcjonowania ze wzglę-

Nadzorcze normy płynności, które muszą wypełniać

du na brak wystarczających buforów płynnych akty-

banki krajowe50 także wskazują, że sytuacja banków

wów (zob. rozdział. 3.7.2.). Wynik ten oznacza dalszą

była dobra. W przypadku płynności krótkotermino-

nieznaczną poprawę odporności banków w tym za-

wej, banki komercyjne zobowiązane są do przestrze-

kresie. Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest du-

gania limitów wskaźników M1 i M2, tj. do utrzy-

ży udział ﬁnansowania przez banki matki, który

mywania rezerw płynności przewyższających po-

w okresie kryzysu okazał się czynnikiem stabilizują-

ziom środków obcych niestabilnych. W analizowa-

cym sytuację w polskim sektorze bankowym.

nym okresie wszystkie banki komercyjne utrzymy-

49 W celu oszacowania skutków materializacji hipotetycznego szoku płynnościowego przeprowadzono symulację w ramach analiz szoko-

wych. Scenariusz szokowy tej symulacji zakłada m.in. odpływ części zobowiązań zagranicznych, deprecjację złotego i spadek wartości
bufora płynnych aktywów.
50 Zob. Uchwała Nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Szerzej na temat nadzorczych norm płynności
KNF w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego – grudzień 2009 r.”, 2009 r., NBP, ramka 2.
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wały wskaźniki M2 powyżej wymaganego minimum
1,00. Wszystkie banki komercyjne spełniały też wymóg dotyczący wskaźnika płynności długoterminowej M4. W analizowanym okresie średnie wskaźniki
M2 i M4 w bankach komercyjnych nie zmieniły się
istotnie (zob. wykres 3.37).

Perspektywy
Sytuacja płynnościowa banków jest dobra i nie stanowi istotnego ryzyka dla stabilności sektora bankowego. Obserwowany w ostatnich latach trend redukcji luki ﬁnansowania i wzrostu ﬁnansowania środkami krajowymi jest korzystny dla stabilności systemu

Wykres 3.36. Udział skarbowych papierów wartościowych

ﬁnansowego. Pozycja płynnościowa poszczególnych

w aktywach banków

banków jest wprawdzie mocno zróżnicowana, jed-

Odstęp międzykwartylowy

nak można oceniać, że sytuacja banków o relatywnie

Średnia

Mediana

14%

najwyższym proﬁlu ryzyka płynności systematycznie

12%

się poprawia.

10%

Sytuacja banków matek pozostaje głównym czynni-

8%

kiem ryzyka dla sytuacji płynnościowej polskich ban-

6%

ków. Ewentualne jej pogorszenie mogłoby negatywnie oddziaływać na polskie banki zarówno poprzez

4%

bezpośredni kanał ﬁnansowania, jak i poprzez spa-

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

tyczy jednak tylko części sektora bankowego.

9-2011

0%
6-2011

dek zaufania na rynkach ﬁnansowych. Ryzyko to do3-2011

2%

W dłuższym okresie wymogi dotyczące ﬁnansowania
długoterminowego (w szczególności wprowadzenie

Źródło: NBP.

normy NSFR) mogą stanowić czynnik zmieniający
stopniowo dotychczasowy proﬁl ﬁnansowania nieWykres 3.37. Współczynnik płynności M2 w bankach ko-

mercyjnych
Odstęp międzykwartylowy

których banków.

Średnia

Mediana

3,0

3.5.

Wyniki ﬁnansowe

2,5

Wyniki ﬁnansowe sektora bankowego w Polsce,
będące istotnym źródłem kapitału, utrzymały się

2,0

na wysokim poziomie (zob. wykres 3.38). Znacznie zmniejszyła się liczba banków, które odnotowa1,5

ły w ujęciu rocznym stratę ﬁnansową (do 26 z 33
na koniec września 2013 r.) oraz ich udział w akty-

Źródło: NBP.

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

1,0

wach sektora bankowego (z 7,3% do 2,5%)51 . Łączne
straty tych instytucji były bardzo małe (zob. wykres
3.38). Dla znacznej części ponoszących je banków

51 Straty

na koniec analizowanego okresu wykazywały dwa banki komercyjne (udział 2% w aktywach sektora), 10 oddziałów instytucji
kredytowych (0,3%) i 14 banków spółdzielczych (0,2%), wobec odpowiednio sześciu, 10 i 17 na koniec września 2013 r.
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były również niewielkie w zestawieniu ze skalą pro-

czynnikiem powodującym spadek ROE był wzrost

wadzonej działalności i wartością kapitału własne-

obciążenia wyniku działalności bankowej kosztami

go. W przypadku trzech banków, o łącznym udzia-

w I kwartale 2014 r. m.in. z tytułu wyższych odpi-

le w aktywach sektora około 1%, straty przekraczały

sów na kredyty, zwłaszcza na kredyty dla MSP oraz

jednak 15% ich średnich funduszy podstawowych.

inne niż konsumpcyjne i mieszkaniowe kredytów
dla gospodarstw domowych (zob. rozdział 3.2.). Nie-

Wykres 3.38. Kwartalny wynik ﬁnansowy sektora bankowe-

go

wielkie wzrosty dźwigni ﬁnansowej łagodziły spadek
ROE.

Zyski

Straty

Wynik finansowy netto

5

Marża odsetkowa netto sektora bankowego zaczę-

4

ła ponownie rosnąć (zob. tabela 3.4), a jej zwiększenie skompensowało dalszy spadek marży nieodset-

3

mld zł

kowej. Ten ostatni wynikał m.in. z działań regulacyj2

nych dotyczących produktów bancassurance53 oraz

1

z niższych zysków ze sprzedaży obligacji z portfe-

0

la „dostępne do sprzedaży”54 . Odwrócenie spadkowego trendu marży odsetkowej netto było związa-

-1

ne przede wszystkim ze znacznym zmniejszeniem
3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

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

-2

efektywnego oprocentowania zobowiązań banków.
Może to wskazywać, że bankom udało się (z pew-

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

nym opóźnieniem w stosunku do zmniejszenia się

Wskaźniki zyskowności sektora bankowego zmniej-

najważniejszym źródłem wyniku działalności banko-

szyły się, lecz w bardzo niewielkim stopniu (zob. wy-

wej, a na skutek spadku wyniku nieodsetkowego je-

kres 3.39 i 3.40) i pozostają wyraźnie wyższe niż

go udział w strukturze wyniku działalności banko-

52

w większości sektorów bankowych UE . Głównym

przychodów odsetkowych) dostosować koszty ﬁnansowania do niskich rynkowych stóp procentowych
(zob. rozdział 3.4.). Wynik odsetkowy pozostawał

wej zwiększył się (zob. wykres 3.41 i tabela 3.4).

52 Według

danych ze sprawozdań skonsolidowanych banków publikowanych przez EBC, na koniec 2013 r. ROA w polskim sektorze
bankowym wyniosło 1,12% przy 0,12% średnio w UE, a ROE odpowiednio 9,97% i 2,28%.
53 Według UNKF przychody banków z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powinny być w znacznej części rozliczane w czasie przez cały okres trwania umowy lub nawet, jeżeli produkty te są integralnie powiązane z kredytem,
przychody z nich powinny zostać zaliczone do efektywnej stopy procentowej (zob. „Stanowisko UKNF z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie sposobu ujmowania przez banki w przychodach prowizji ubezpieczeniowych”, dostępne w serwisie
http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/stanowiska/stanowiska_uknf_sektor_bankowy.html).
54 Na początku 2013 r. niektóre banki poprawiały swój wynik ﬁnansowy sprzedając obligacje z portfela „dostępne do sprzedaży”.
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Wykres 3.39. Zwrot z aktywów w bankach komercyjnych (lewy panel) i spółdzielczych (prawy panel)
Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia

Mediana

2,0%

2,5%

2,0%
1,5%

1,5%

1,0%

1,0%

0,5%
0,5%

0,0%

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

0,0%
3-2011

-0,5%

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

Wykres 3.40. Wskaźnik ROE krajowego sektora bankowego

Wykres 3.41. Źródła i rozdysponowanie wyniku działalności

i dekompozycja zmian

bankowej

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)

Pozostałe zyski i straty
oraz podatek

16
14

Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw

12
10

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

8

15%

15%

10%

14%

5%

13%

0%

12%

6

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

mld zł

4
2

Koszty operacyjne

0
-2

Pozostałe skadniki
wyniku działalności
bankowej
Wynik z tytułu opłat i
prowizji

-4
-6
-8

Uwagi: ROE – 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.
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-12

Wynik z tytułu odsetek

-14

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

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

10%
9-2011

-10%

6-2011

11%

3-2011

-5%

-10

Wynik finansowy netto

Uwaga: dane kwartalne.
Źródło: NBP.
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Tabela 3.4. Wybrane wskaźniki operacyjne i pozycje rachunku wyników sektora bankowego
2012
III kw.

2013
IV kw.

I kw.

II kw.

2014
III kw.

IV kw.

I kw.

Procent aktywów1
Wynik z tytułu odsetek

2,76

2,68

2,59

2,50

2,44

2,49

2,53

Wynik nieodsetkowy

1,75

1,76

1,73

1,69

1,62

1,49

1,43

Wynik działalności bankowej

4,51

4,45

4,32

4,20

4,06

3,98

3,96

Koszty operacyjne2

2,32

2,30

2,26

2,23

2,19

2,16

2,14

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

0,64

0,63

0,61

0,56

0,54

0,56

0,56

Wynik finansowy brutto

1,52

1,45

1,41

1,42

1,36

1,35

1,33

Wynik finansowy netto (ROA)

1,20

1,17

1,14

1,15

1,10

1,09

1,07

62,5

63,9

Procent wyniku z działalności bankowej1
Wynik z tytułu odsetek

61,3

Wynik nieodsetkowy

60,3

60,0

59,7

60,0

38,7

39,7

40,0

40,3

40,0

37,5

36,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Koszty operacyjne2

51,4

51,6

52,3

53,0

54,0

54,3

54,1

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

14,3

14,1

14,2

13,2

13,3

14,0

14,0

Wynik finansowy brutto

33,6

32,7

32,7

33,7

33,4

33,9

33,5

Wynik finansowy netto

26,6

26,3

26,4

27,3

27,1

27,5

27,0

Wynik działalności bankowej

Procent funduszy podstawowych1,3
Wynik finansowy brutto4
Wynik finansowy netto (ROE)

4

16,6

15,8

15,2

15,3

14,7

14,6

14,4

13,2

12,7

12,3

12,4

11,9

11,8

11,6

Kwoty5 (w mld zł)
Wynik z tytułu odsetek

26,8

35,4

8,2

16,3

24,9

34,6

9,2

Wynik nieodsetkowy

17,4

23,3

5,5

11,5

16,5

20,8

4,8

Wynik działalności bankowej

44,2

58,7

13,7

27,8

41,4

55,4

14,1

Koszty operacyjne2

22,5

30,3

7,3

14,9

22,4

30,1

7,4

6,3

8,3

1,7

3,5

5,5

7,7

1,8

Wynik finansowy brutto

15,0

19,2

5,1

10,1

14,5

18,8

5,0

Wynik finansowy netto

12,1

15,4

4,1

8,2

11,8

15,2

4,0

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

1
2

Dane annualizowane.
Koszty operacyjne = koszty działania banku i odpisy amortyzacyjne.
3 Fundusze podstawowe bez pomniejszeń o kwotę brakujących rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyjnych.
4 Pominięto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
5 Dane narastająco od początku roku.
Źródło: NBP.

Dzięki spadkowi efektywnego oprocentowania zo-

tem, do wzrostu marży przyczyniło się dodatkowo

bowiązań poprawiła się szacunkowa zyskowność

ich wyższe efektywne oprocentowanie. Natomiast

większości produktów kredytowych (zob. wykresy

w przypadku kredytów dla MSP skorygowana mar-

3.42–3.45). Zmniejszył się również udział w sektorze

ża odsetkowa netto zmniejszyła się pod wpływem

bankowym banków o niskiej zyskowności tych pro-

wspomnianego wcześniej wzrostu kosztów realizacji

duktów. W przypadku kredytów konsumpcyjnych,

ryzyka kredytowego.

które pozostawały najbardziej zyskownym produk-
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Wykres 3.42. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych

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

Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa

Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa

5%

16%

10%

4%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%

2%
1%
0%

-1%
-2%
-3%

6%
4%

2%
0%
-2%
-4%

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%
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

-4%
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

-12%

8%

3%

% innych kredytów dla GD

% kredytów mieszkaniowych

% kredytów konsumpcyjnych

Efektywne oprocentowanie kredytów

Uwagi: dane annualizowane.
Prezentowane wartości skorygowanej marży odsetkowej netto należy traktować jedynie jako przybliżenie faktycznej zyskowności poszczególnych produktów kredytowych. Przyjęto identyczny koszt ﬁnansowania („efektywne oprocentowanie zobowiązań”) dla każdej
kategorii kredytów. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów operacyjnych ani kosztu kapitału potrzebnego na pokrycie wymogów kapitałowych. Szacunek nie obejmuje także przychodów z prowizji i opłat (z wyjątkiem wliczanych do efektywnej stopy procentowej),
m.in. związanych z cross-sellingiem produktów bankowych, które mogą istotnie różnić się w zależności od rodzaju produktu. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut
(spread walutowy).
„Efekt zamknięcia pozycji walutowej” dla kredytów mieszkaniowych to szacowany wynik ﬁnansowy zamknięcia przez banki otwartej
bilansowej pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich) przy
założeniu wykorzystywania odnawianych 3-miesięcznych transakcji fx swap CHF/USD i USD/PLN. Do zamknięcia pozycji wykorzystywana jest wymiana końcowa (tzw. druga noga) transakcji fx swap (równoważna odpowiedniej transakcji forward), natomiast kwota
w walucie obcej otrzymana przez bank w wymianie początkowej (tzw. pierwszej nodze) jest wymieniana na rynku walutowym na złote.
Wynik takiej strategii zabezpieczającej został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków (średniej kwartalnej dodatnich różnic między wartością kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim a wartością zobowiązań wycenianych według
zamortyzowanego kosztu w tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy między stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M skorygowanej o implikowaną marżę w transakcji fx swap. Szacunek ten może być zawyżony, ponieważ nie uwzlędnia marży z tytułu ryzyka kontrahenta
płaconej przez polskie banki.
Źródło: NBP.
Wykres 3.43. Udział banków o danej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez sektor bankowy kredytach

konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych kredytach dla gospodarstw domowych (prawy
panel)
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Wykres 3.44. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytów dla małych i średnich

przedsiębiorstw (prawy panel)
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Wykres 3.45. Udział banków o określonej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez sektor bankowy kredy-

tach dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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nić się do zwiększenia jego zyskowności.
Perspektywy

Dalszy spadek marży nieodsetkowej. Przy-

W nadchodzących kwartałach można oczekiwać na-

chody banków obniży ustawowe zmniejszenie

stępujących zmian wpływających na zyskowność

opłaty interchange od lipca 2014 r.55 Dodatko-

polskiego sektora bankowego:

wo do spadku wyniku z tytułu prowizji może

Stabilizacja lub nieznaczny wzrost marży
odsetkowej netto. Wiele wskazuje na to,
że w analizowanym okresie znacznej czę-

przyczynić się wydana przez KNF Rekomendacja U określająca dobre praktyki w sprzedaży
produktów bancassurance56 .

ści sektora bankowego udało się dostosować

Spadek obciążenia wyników odpisami z ty-

koszty ﬁnansowania do środowiska niskich

tułu utraty wartości kredytów pod wpływem

stóp procentowych, nie należy jednak spodzie-

oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej.

wać się dalszego znacznego spadku efektyw-

W bankach, które złagodziły w ostatnim czasie

nego oprocentowania zobowiązań. Dodatko-

politykę kredytową (szczególnie w segmencie

wo nowe regulacje mające na celu podnie-

kredytów konsumpcyjnych), w dłuższym okre-

sienie udziału stabilnych źródeł ﬁnansowania

sie może jednak dojść do niewielkiego wzrostu

w strukturze zobowiązań mogą w dłuższej per-

kosztów realizacji ryzyka kredytowego.

spektywie oddziaływać w kierunku wzrostu
kosztów ﬁnansowania.
Brak oczekiwań co do wzrostu stopy WIBOR
w najbliższym okresie (zob. wykres 2.4 w rozdziale 2.2) sugeruje, że możliwości zwiększa-

Wzrost

opłat

wnoszonych

przez

banki

na rzecz BFG wynikający z wprowadzenia
opłaty ostrożnościowej57 oraz (w dalszej perspektywie) z projektu utworzenia funduszu
uporządkowanej likwidacji58 .

nia przez banki różnicy między oprocentowa-

Wzrost dźwigni ﬁnansowej. Większość sek-

niem aktywów i pasywów będą ograniczone.

tora bankowego spełnia kryteria nadzorcze59

Wzrost popytu na kredyty wynikający z ko-

umożliwiające wypłatę dywidendy w wysoko-

rzystnych perspektyw sytuacji ekonomicznej

ści do 100% zysku za 2013 r. Do zwiększania

może jednak umożliwić bankom niewielkie

dźwigni może przyczynić się także ożywienie

podniesienie marż kredytowych. Dodatkowo

akcji kredytowej.

ożywienie w segmencie kredytów konsumpcyjnych (charakteryzujących się wysokimi marża-

Zmiany te powinny prowadzić do stabilizacji lub

mi) powodujące wzrost ich udziału w łącznym

pewnego wzrostu zyskowności działalności banko-

portfelu kredytowym banków może przyczy-

wej mierzonej wskaźnikami ROA i ROE.

55 Zob.

ustawa z dnia z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1271.
U została przyjęta na posiedzeniu KNF w dniu 24 czerwca 2014 r., tekst Rekomendacji jest dostępny pod adresem
http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf
57 Zob. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1012).
58 Zob. projekt z dnia 23 kwietnia 2013 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie
niektórych innych ustaw dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
59 Zob. „Stanowisko KNF z 10 grudnia 2013 r. w sprawie polityki dywidendowej instytucji ﬁnansowych”, dostępne w serwisie
http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_polityka_dywidendowa_10_12_tcm75-36534.pdf.
56 Rekomendacja
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3.6. Pozycja kapitałowa banków

Wykres 3.47. Wybrane pozycje funduszy własnych i współ-

czynnik wypłacalności banków krajowych
Zobowiązania podporzadkowane
Fundusze podstawowe
Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności (fundusze podstawowe)

Sektor bankowy w Polsce dysponuje wysokimi funduszami własnymi, a jego stabilność potwierdza-
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Zobowiązania podporządkowane

Kapitał akcyjny i premia emisyjna

Zysk zatrzymany

Źródło: NBP.

18

Współczynniki wypłacalności większości banków by-

16

ły wysokie, a ich średnia wartość dla sektora utrzy-

14

mywała się na poziomie około 15,6%. Banki re-

12
mld zł

3-2011

Wykres 3.46. Zmiany (r/r) wybranych pozycji funduszy wła-

3-2014

6%

(zob. wykres 3.46).

9-2013

8%

60
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80

nie w wyniku podwyższenia kapitału akcyjnego

6-2013

10%

3-2013

ra bankowego nieznacznie wzrosły (o 0,3%), głów-

12-2012

12%
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9-2012
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6-2012

krajowego sekto-

śnia 2013 r. fundusze własne

3-2012

14%

60

9-2011

przy niskim poziomie dźwigni ﬁnansowej. Od wrze-

12-2011

16%
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ją wysokie wartości współczynników wypłacalności

prezentujące 95% aktywów banków komercyjnych

10
8

oraz 72% aktywów banków spółdzielczych posia-

6

dały współczynniki wypłacalności wyższe niż 12%

4

(zob. wykres 3.48).

2

Wysokość wymogów kapitałowych nieznacznie

0

wzrosła (zob. wykres 3.49), na co największy wpływ

-2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uwagi: dane nie uwzględniają: w 2009 r. – doﬁnansowania
państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego przez właściciela
kwotą 3,9 mld zł, w 2011 r. – Polbanku (wzrostu kapitałów w wyniku przekształcenie oddziału w bank krajowy), w 2012 r. – efektów
połączeń banków. Dane za 2014 r. dotyczą pierwszych trzech miesięcy roku.
Źródło: NBP.

Dominującą część funduszy własnych stanowią fun-

miał wzrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego,
będącego ich podstawowym składnikiem. Przyrost
ten wynikał ze wzrostu wartości portfela kredytowego. Z kolei wartość kapitałów wymaganych dla
pokrycia innych rodzajów ryzyka utrzymywała się
na niskim i stabilnym poziomie.

dusze podstawowe (zob. wykres 3.47). Świadczy

Relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów

to o wysokiej zdolności banków do absorbowania

w bankach krajowych utrzymywała się na wysokim

ewentualnych strat. Jedynie w bankach zrzeszają-

poziomie (zob. wykres 3.50). Wynika to ze stoso-

cych banki spółdzielcze struktura funduszy wła-

wania przez większość banków relatywnie konser-

snych była mniej korzystna – charakteryzowały się

watywnej metody wyliczania wymogów kapitało-

one istotnie wyższym od średniej udziałem fundu-

wych, tj. metody standardowej. Jedynie cztery ban-

szy uzupełniających w funduszach własnych (około

ki – o około 20% udziale w łącznych aktywach sek-

27%).

tora – wylicza wymogi kapitałowe metodami staty-

60 Fundusze

własne uwzględniane do wyliczania współczynnika wypłacalności banków.
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Źródło: NBP.

stycznymi (dwa z tych banków znajdują się w okresie przejściowym, w którym wartość ich wymogów
kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego wyliczonych metodami statystycznymi nie może być niższa
niż 80%/100% wartości wymogów wyliczonych metodą standardową). Średnia waga ryzyka kredytów
dla sektora nieﬁnansowego w bankach krajowych

wynosiła około 69%.
Polski sektor bankowy charakteryzuje się niskim poziomem dźwigni ﬁnansowej. W analizowanym okresie średni wskaźnik dźwigni ﬁnansowej61 nieznacznie wzrósł, do poziomu 10,9 na koniec marca 2014 r.
(zob. wykres 3.51) z powodu wzrostu wartości aktywów.
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61 Dźwignia

ﬁnansowa jest uzupełniającym wskaźnikiem obrazującym wyposażenie kapitałowe banków i jest równa relacji aktywów
do funduszy podstawowych przed pomniejszeniami regulacyjnymi.
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Wyposażenie kapitałowe sektora bankowego w Pol-

banków wystąpią dość wyraźne zmiany w wysoko-

sce jest znacznie lepsze niż średnio w UE. Współ-

ści współczynników kapitałowych, ale wszystkie bę-

czynnik wypłacalności dla funduszy podstawowych

dą spełniać wymagane minima. Zmiany te nie wpły-

jest co prawda jedynie nieznacznie wyższy od śred-

wają istotnie na ocenę adekwatności kapitałowej ca-

niej dla banków w UE (odpowiednio 14,1% wobec

łego sektora.

62

13,9%) , jednak udział funduszy własnych w sumie
bilansowej w polskim sektorze bankowym jest niemal dwukrotnie wyższy (odpowiednio 9,2% wobec
5,7%). Podobnie relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów jest w polskim sektorze banko-

3.7. Odporność sektora
bankowego na szoki

wym znacznie wyższa (odpowiednio 63,8% i 37,5%),
co oznacza, że wagi ryzyka stosowane przez banki

3.7.1. Symulacje zdolności
absorbowania strat kredytowych

w Polsce są bardziej konserwatywne.
Wykres 3.51. Wskaźnik dźwigni ﬁnansowej w krajowych

W celu określenia, w jakim zakresie kapitały banków

bankach komercyjnych
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Odstęp międzykwartylowy

z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, przepro-
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kowych65 .
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adekwatności kapitałowej tzn. bez spadku współczynnika wypłacalności poniżej 8% oraz przy założeniu, że fundusze własne będą wyższe niż wymogi ka-

Powyższa analiza została przeprowadzona na pod-

pitałowe szacowane wewnętrznie przez banki w ra-

stawie danych dotyczących adekwatności kapitało-

mach procesu ICAAP. Wyniki symulacji pozwala-

wej banków zgodnych z wymogami sprzed wprowa-

ją uszeregować banki według odporności na pogor-

dzenia nowych regulacji UE (pakiet CRDIV/CRR)63 .

szenie jakości ich portfela kredytowego. Jako miarę

Wstępne dane wskazują, że w przypadku niektórych

wrażliwości sektora bankowego analizuje się w niej

62 Obliczenia

przedstawione w niniejszym akapicie zostały wykonane na podstawie danych ze sprawozdań skonsolidowanych banków
na koniec 2013 r. publikowanych przez EBC.
63 Dane sprawozdawcze banków dotyczące adekwatności kapitałowej zgodne z pakietem CRDIV/CRR nie były dostępne podczas przygotowywania Raportu. Banki były zobowiązane do zaraportowania tych danych do końca czerwca 2014 r., czyli już po cut-oﬀ date tej
edycji Raportu.
64 Symulacje zostały przeprowadzone na danych krajowych banków komercyjnych i banków spółdzielczych. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych.
65 Badano wpływ upadłości pierwotnej krajowych banków komercyjnych na krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze. Z analizy
wyłączono wzajemne ekspozycje banków komercyjnych z jednej grupy kapitałowej.
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udział w aktywach sektora banków, które byłyby
66

Udział w aktywach krajowych banków komercyj-

w stanie zaabsorbować jedynie 7% pogorszenie ja-

nych grupy banków komercyjnych, które w tym sce-

kości portfela kredytów.

nariuszu odnotowały spadek współczynnika wypła-

Symulacja przeprowadzona na danych z marca
2014 r. wskazuje na niewielki wzrost wrażliwości
sektora bankowego. W przypadku krajowych banków komercyjnych pogorszenie jakości 7% kredytów spowodowałoby naruszenie norm adekwatności kapitałowej w bankach o 3,9% udziale w aktywach. We wrześniu 2013 r. identyczny szok spowodowałby naruszenie tych norm w bankach posiadających 1,8% aktywów krajowych banków komercyjnych. Natomiast dla banków spółdzielczych założo-

calności poniżej 8% wynosi około 8,3% (zob. wykres
3.54), w porównaniu do 7,5% na koniec III kwartału
2013 r. W przypadku banków spółdzielczych wrażliwość na pogorszenie się jakości kredytów o stwierdzonej utracie jakości nieznacznie się zmniejszyła.
Realizacja scenariusza opisanego w symulacji obniżyłaby współczynnik wypłacalności do poziomu poniżej 8% w bankach posiadających około 14,1% aktywów wszystkich banków spółdzielczych, w porównaniu z 18% we wrześniu 2013 r.

ny szok spowodowałby obniżenie wskaźnika wypła-

Symulacja III miała na celu zbadanie znacze-

calności poniżej 8% w bankach posiadających 6,0%

nia ryzyka koncentracji ekspozycji kredytowych

aktywów wszystkich banków spółdzielczych, w po-

w sektorze bankowym. W symulacji zbadano, ja-

równaniu z 5,8% we wrześniu 2013 r.

ki wpływ na banki wywarłaby jednoczesna upa-

Symulacja II miała na celu wyznaczenie poziomu
współczynnika wypłacalności w sytuacji braku możliwości odzyskania niezabezpieczonej części kredytów o stwierdzonej utracie wartości oraz spadku
wartości zabezpieczeń tych kredytów (przy scenariuszach spadku o 25%, 50% i 100%). Wyniki tej symulacji mogą wskazać w jakim stopniu obecny portfel kredytów o zidentyﬁkowanej utracie wartości jest
zagrożeniem dla wypłacalności banków. Banki, które w symulacji notują spadek współczynnika wypłacalności poniżej 8% można uznać za cechujące się
relatywnie wysoką – w stosunku do kapitałów i bieżącego wyniku ﬁnansowego – wartością kredytów
ze stwierdzoną utratą wartości.
Wyniki symulacji dla krajowych banków komercyjnych w scenariuszu spadku wartości zabezpieczeń o 100% wskazują, że w analizowanym okresie znaczenie portfela kredytów o stwierdzonej utracie wartości dla wypłacalności banków nieznacznie się zwiększyło (zob. wykres 3.53, lewy panel).

dłość trzech największych nieﬁnansowych kredytobiorców (w skali całego sektora). Należności od tych
przedsiębiorstw znajdują się w portfelach 35 banków. W symulacji przyjęto, że w przypadku wszystkich tych należności zostaje stwierdzona 100% utrata wartości oraz że koszty utworzonych odpisów pomniejszają najpierw bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej
kolejności fundusze własne banków. W analogiczny sposób zbadano skutki hipotetycznej upadłości
trzech największych kredytobiorców z sektora ﬁnansowego (innych niż banki). W symulacji nie brano
pod uwagę ekspozycji wobec krajowych podmiotów
zależnych i powiązanych.
W symulacji IV zbadano koncentrację ekspozycji
kredytowych w poszczególnych bankach komercyjnych poprzez oszacowanie wpływu hipotetycznej
upadłości trzech największych kredytobiorców każdego banku.
Wyniki symulacji III wskazują, że kwota potencjal-

66 Takie

w przybliżeniu pogorszenie jakości portfela kredytowego nastąpiło po wybuchu światowego kryzysu ﬁnansowego w 2008 r.
(w okresie od końca 2008 r. do końca marca 2013 r., kiedy współczynnik kredytów zagrożonych osiągnął najwyższy poziom).
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Wykres 3.52. Symulacja I: aktywa krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)

uszeregowane według odsetka kredytów bez stwierdzonej utraty wartości, których pogorszenie jakości spowodowałoby
naruszenie norm adekwatności kapitałowej
12-2013
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Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw
bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku. 3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%. 4. Brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

Wykres 3.53. Symulacja II: przeciętny współczynnik wypłacalności krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i ban-

ków spółdzielczych (prawy panel) w scenariuszach pogorszenia się jakości należności o stwierdzonej utracie wartości
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Dane rzeczywiste
Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%
Scenariusz 4 - spadek wartości zabezpieczeń o 100%

3-2010

Dane rzeczywiste
Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%
Scenariusz 4 - spadek wartości zabezpieczeń o 100%

Założenia symulacji:
1. We wszystkich scenariuszach banki ponoszą koszty ryzyka kredytowego (pomniejszające najpierw bieżący wynik ﬁnansowy banku
niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku) równe wartości niezabezpieczonej części należności
ze zidentyﬁkowaną utratą wartości. 2. Portfel kredytów bez stwierdzonej utraty wartości pozostaje bez zmian. 3. W przypadku scenariuszy 2., 3. i 4. odpisy na utratę wartości są powiększane o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości zabezpieczeń w scenariuszu
2., 50% w scenariuszu 3. i 100% w scenariuszu 4.).
Źródło: NBP.
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Wykres 3.54. Symulacja II: rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel) w scenariuszach pogorszenia się jakości należności o stwierdzonej utracie wartości (według danych na marzec
2014 r.)

Uwaga: scenariusze zdeﬁniowane w objaśnieniach pod wykresem 3.53.
Źródło: NBP.

Tabela 3.5. Symulacje III i IV: wpływ hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców sektora bankowego
i trzech największych kredytobiorców każdego banku (według danych na marzec 2014 r.)

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

Wartość strat kredytowych (mld zł)
Udział1 banków o współczynniku wypłacalności poniżej 8%
lub mających fundusze własne niższe niż kapitał wewnętrzny

Kredytobiorcy
z sektora niefinansowego
35
76,3%
12,0

Kredytobiorcy
z sektora finansowego
12
62,3%
8,4

0,1%

0,0%

Trzech największych kredytobiorców danego banku
25,1
3,6%
a

1

Udział w aktywach krajowego sektora bankowego.
Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do funduszy własnych,
a w dalszej kolejności fundusze własne banku.
Źródło: NBP.
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nych strat z powodu upadłości trzech największych
kredytobiorców w skali całego sektora bankowego
wzrosła w porównaniu z wrześniem 2013 r. Jednocześnie dla większości banków potencjalne straty nie
byłyby na tyle wysokie, aby zagrozić ich wypłacalności. Niedobór funduszy własnych przy tak restrykcyjnych założeniach symulacji, byłby relatywnie niewielki i wynosiłby około 1,4% wartości funduszy własnych całego sektora.

cji Raportu.
Niewielkie ryzyko wystąpienia efektu domina w sektorze krajowych banków komercyjnych wynika
z małej skali transakcji lokacyjnych pomiędzy krajowymi bankami i niskiej wartości ekspozycji w relacji do funduszy własnych banków. Relatywnie wysoka ekspozycja banków spółdzielczych wobec banków zrzeszających wynika natomiast ze specyﬁki ich
działalności, w tym przeprowadzania rozrachunków

W przypadku upadłości trzech największych kredy-

pieniężnych za pośrednictwem banków zrzeszają-

tobiorców w każdym banku (symulacja IV) poten-

cych i lokowania w nich nadwyżek płynnościowych.

cjalna kwota strat w skali sektora bankowego nieznacznie spadła w porównaniu z wrześniem 2013 r.
Banki, w których pojawiłby się niedobór funduszy
własnych reprezentują 3,6% aktywów sektora bankowego.

3.7.2. Testy warunków skrajnych
Do oceny odporności banków67 na zewnętrzne negatywne szoki zastosowano testy warunków skraj-

Wyniki opisanych powyżej symulacji wskazują

nych obejmujące szok makroekonomiczny, rynkowy

na utrzymujące się zróżnicowanie sytuacji banków.

i płynności. Jako scenariusz referencyjny wykorzysta-

Zdecydowana większość banków posiada wystarcza-

no centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej

jące kapitały, aby zaabsorbować skutki zgodnego

NBP z „Raportu o inﬂacji – Lipiec 2014 r.”, sporzą-

z założeniami ww. symulacji pogorszenia się jakości

dzoną przy założeniu stałych stóp procentowych. Ce-

portfela. Istnieje jednak grupa kilku średnich i ma-

lem analizy była kwantyﬁkacja skutków hipotetycz-

łych banków, które posiadają mniejszą odporność

nych szoków dla banków w okresie od II kwartału

na potencjalne szoki i powinny dążyć do wzrostu

2014 r. do końca 2016 r. Wyniku symulacji dla sce-

funduszy własnych.

nariusza referencyjnego ani innych symulacji zawar-

Symulacja V wykazała, że efekt domina skutkujący
upadkami wtórnymi banków byłby wywołany przez

tych w tym rozdziale nie należy traktować jako prognozy sytuacji sektora bankowego.

upadek pierwotny 3 z 40 działających na koniec mar-

Analiza została przeprowadzona w trzech etapach.

ca 2014 r. krajowych banków komercyjnych. Upa-

W pierwszym zbadany został wpływ dwóch scenariu-

dek wtórny dotyczyłby tylko dwóch małych ban-

szy makroekonomicznych (referencyjnego i szoko-

ków komercyjnych o aktywach nieprzekraczających

wego) na koszty realizacji ryzyka kredytowego i na

0,2% aktywów krajowego sektora bankowego. Hi-

wyniki odsetkowe banków oraz na ich adekwatność

potetyczny upadek banków zrzeszających mógłby

kapitałową. Dzięki zastosowaniu wielorównaniowe-

natomiast wywołać upadek wtórny znacznej grupy

go modelu makroekonomicznego zakładany sce-

banków spółdzielczych o 5% udziale w aktywach kra-

nariusz szokowy w możliwie kompletnym stopniu

jowego sektora bankowego i 67% udziale w akty-

uwzględnia łączny wpływ poszczególnych szoków

wach banków spółdzielczych. Zbliżone wyniki wyka-

na sytuację ekonomiczną. W przeciwieństwie do sy-

zała symulacja przeprowadzona w poprzedniej edy-

mulacji jednoczynnikowych (zob. rozdział 3.7.1.),

67 Symulacja

dotyczy krajowych banków komercyjnych. Z symulacji wyłączono Bank Gospodarstwa Krajowego.
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które obrazują wrażliwość banków na pojedyncze,

żała od wysokości nadwyżki współczynników wypła-

wyizolowane szoki, testy warunków skrajnych po-

calności ponad założone minima. Zmiany aktywów

zwalają na możliwie kompletne oszacowanie wpły-

banków były bilansowane przez zmiany zobowią-

wu wielu współoddziałujących szoków na sytuację

zań wycenianych według zamortyzowanego kosztu,

ﬁnansową banków. W drugim etapie do analizy szo-

m.in. depozytów.

ku makroekonomicznego dołączono wpływ dodat-

W makroekonomicznym scenariuszu szokowym

kowego negatywnego szoku rynkowego na pozycję

przyjęto następujące założenia:

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

Czynnikiem powodującym zahamowanie oży-

banków.

wienia w gospodarce strefy euro będzie nasi-

Hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków w obu
scenariuszach wyznaczono przy założeniu, że banki muszą dysponować funduszami regulacyjnymi
w wysokości zapewniającej utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie 12%, a współczyn-

lenie awersji do ryzyka na globalnych rynkach
ﬁnansowych, który przyczyni się do obniżenia
tempa wzrostu gospodarek wschodzących i pogorszenia sytuacji sektorów bankowych w krajach rozwiniętych.

nika wypłacalności obliczanego na bazie funduszy

Do wydłużenia kryzysu przyczyni się zagro-

podstawowych na poziomie 9%, oraz że fundusze

żenie deﬂacją prowadzącą do wzrostu realnej

własne muszą być wyższe niż wymogi kapitałowe

wartości długów rządowych i prywatnych.

szacowane wewnętrznie przez banki w ramach procesu ICAAP68 .

Dodatkowo na sytuację ekonomiczną Polski
negatywnie wpłynie zaostrzenie napięć o cha-

W testach warunków skrajnych przyjęto, że ban-

rakterze politycznym w Europie skutkujące

ki spełniające wyżej wymienione założone kryteria

utrudnieniami w eksporcie oraz wzrostem cen

wypłacalności na koniec danego kwartału w kolej-

importowanych surowców energetycznych.

nym kwartale zwiększały portfele kredytów i papierów wartościowych oraz pozostałe aktywa w tempie

Przy takich założeniach w Polsce nastąpiłoby znacz-

kwartalnego wzrostu nominalnego PKB69 . Na war-

ne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego (zob. ta-

tość bilansową portfela kredytów wpływały również

bela 3.6). Prawdopodobieństwo wystąpienia tak głę-

odpisy tworzone z tytułu utraty wartości kredytów,

bokiego i długiego spowolnienia tempa wzrostu go-

a na wartość portfela dłużnych papierów wartościo-

spodarczego w Polsce, jak to wynikające ze scena-

wych – szok rynkowy. Dla niemodelowanych pozy-

riusza szokowego, można oceniać jako niewielkie

cji rachunku zysków i strat przyjęto założenie sta-

(zob. wykres 3.55).

łej relacji do aktywów. Dopuszczono również moż-

W celu oceny wpływu potencjalnego spadku za-

liwość wypłaty przez banki spełniające minima ade-

ufania inwestorów zagranicznych do polskiej go-

kwatności kapitałowej dywidendy z zysku wypraco-

spodarki (skutkującego odpływem kapitału z Pol-

wanego w okresie symulacji. Stopa dywidendy zale-

ski) na pozycję kapitałową banków do makroeko-

68 Podczas

przeprowadzania testów nie były jeszcze dostępne dane nt. adekwatności kapitałowej banków zgodne z wymogami wprowadzonymi przez pakiet CRDIV/CRR. Szacunki NBP wskazują jednak, że nie ma to istotnego wpływu na wiarygodność otrzymanych
wyników. Ponadto, przyjęte w teście wartości minimalne współczynników adekwatności kapitałowej są wyższe niż minimalne wymagane przez regulacje UE w pakiecie CRDIV/CRR.
69 O ile tempo wzrostu PKB było dodatnie; w przeciwnym przypadku związek aktywów banków z PKB był wyłączany. Dodatkowo stopy
wzrostu dla poszczególnych banków były ograniczane nadwyżką ich wskaźników adekwatności kapitałowej ponad założone kryteria.
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nomicznego scenariusza szokowego dołączono szok
rynkowy. Odpływ kapitału znalazłby odzwierciedlenie we wzroście rentowności polskich skarbowych
dłużnych papierów wartościowych oraz w deprecja-

Wykres 3.55. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle

wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inﬂacji – Lipiec
2014 r.”
7

cji złotego. Deprecjacja złotego z kolei wpłynęła-

6

by na wzrost wymogów kapitałowych i pogorsze-

5

wzrostu wartości złotowej kredytów nominowanych
w walutach obcych i związanego z nim wzrostu ob-

PKB (r/r) %

nie jakości portfela kredytowego banków na skutek
4
3

ciążenia kredytobiorców spłatami kredytów. W sy-

2

mulacji założono wzrost rentowności obligacji o 300

1

pkt bazowych oraz deprecjację złotego wobec euro

0

o 30%70 .
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Tabela 3.6. Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważa-

12-2012

-1

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

2014

2015

2016

scenariusz referencyjny

3,6

3,6

3,5

Ostatnim elementem symulacji była analiza wpływu

scenariusz szokowy

2,7

0,7

0,0

potencjalnego upadku banku w obu scenariuszach

9,7

8,8

8,0

10,1

10,2

12,1

scenariusz referencyjny

0,2

1,4

2,3

scenariusz szokowy

1,7

3,2

1,1

scenariusz referencyjny

2,7

2,7

2,7

lającą na spełnienie przyjętych kryteriów adekwat-

scenariusz szokowy

2,8

3,4

2,2

ności kapitałowej oraz rozwój działalności. Szaco-

Tempo wzrostu PKB r/r

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny
scenariusz szokowy

makroekonomicznych na sytuację pozostałych ban-

Inflacja CPI r/r

ków poprzez tzw. efekt domina.
Większość banków zarówno w przypadku realizacji

WIBOR3M

Źródło: NBP.

scenariusza referencyjnego, jak i szokowego, zachowałaby nadwyżkę funduszy regulacyjnych pozwa-

wana wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy

Oddzielnie przeanalizowano wpływ szoku płynno-

regulacyjnych przez banki, które byłoby wymaga-

ściowego. Celem symulacji było sprawdzenie, czy

ne w przypadku realizacji scenariusza szokowego,

banki posiadają adekwatny bufor płynnych akty-

na koniec okresu symulacji wyniosłaby 2,1 mld zł

wów na wypadek wystąpienia założonej w scenariu-

(zob. tabela 3.7). Straty z tytułu ekspozycji na ryn-

szu szokowym deprecjacji złotego, wzrostu rentow-

ku międzybankowym nie spowodowałyby zwiększe-

ności polskich obligacji skarbowych oraz dodatkowo

nia potrzeb kapitałowych banków. Udział banków,

odpływu części ﬁnansowania zagranicznego i spad-

które musiałyby podnieść fundusze regulacyjne, aby

ku zaufania zarówno ze strony innych krajowych in-

spełnić kryteria przyjęte do analizy, w aktywach sek-

stytucji ﬁnansowych, jak i podmiotów sfery realnej

tora bankowego wyniósłby w przypadku scenariusza

71

skutkującego wycofaniem części ich depozytów .

szokowego 7,8%, a w przypadku scenariusza referen-

70 W

stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca marca 2014 r.
m.in. wycofanie 100% depozytów, 10% kredytów i 25% pozostałych zobowiązań wobec zagranicznych instytucji ﬁnansowych oraz odpływ niestabilnej części (niezaliczonej do tzw. osadu) depozytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i podmiotów
sektora rządowego i samorządowego oraz dodatkowo odpowiednio 5%,10% i 10% ich pozostałych depozytów.

71 Założono

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

73

Rozdział 3.

Tabela 3.7. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne
za okres
II kw. 2013 – I kw. 2014

Wyniki symulacji za okres
II kw. 2014 – IV kw. 2016
scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

-0,6
2,3
1,2

-0,5
2,4
1,3

-0,9
2,1
0,6

0,4
n/d
Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł)
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w wyniku finansowym
n/d
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach
n/d

0,2
–

2,1
–

n/d
n/d

-1,0
-7,2

n/d

-2,5

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik odsetkowy2
Wynik finansowy netto
Potrzeby kapitałowe3 (w mld zł)
Szok makroekonomiczny i rynkowy
Efekt domina

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

n/d

1
2

Scenariusz oparty na centralnej ścieżce projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inﬂacji – Lipiec 2014 r.”.
Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych
od dłużnych papierów wartościowych.
3 Wartość dokapitalizowania banków konieczna do utrzymania współczynników wypłacalności powyżej 12%, współczynników wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9% oraz utrzymania funduszy własnych w wartości nie niższej niż wewnętrzna ocena potrzeb kapitałowych na koniec okresu symulacji.
Uwagi: dane dla krajowych banków komercyjnych bez BGK.
Wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.

Wykres 3.56. Skumulowane zmiany współczynnika wypłacalności w scenariuszu szokowym (w % aktywów ważonych ry-

zykiem)
20%

18%

16%

14%

12%
czynniki wpływające na zmianę współczynnika wypłacalności w
okresie symulacji

10%

8%

współczynnik
wypłacalności 3-2014

wynik finansowy
przed odpisami

odpisy z tytułu
utraty wartości
kredytów

wypłacona
dywidenda

inne zmiany
zmiana aktywów
funduszy własnych
ważonych
ryzykiem

współczynnik
wypłacalności 12-2016

Uwagi: dane dla krajowych banków komercyjnych bez BGK.
Niebieskie słupki oznaczają wysokość współczynnika wypłacalności analizowanych banków na początku i na końcu okresu symulacji
w scenariuszu szokowym. Zielonymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie przeciętnego współczynnika wypłacalności w okresie symulacji, a czerwonymi – czynniki wpływające na jego spadek. Wpływ tych czynników przedstawiono w punktach
procentowych.
„Wynik ﬁnansowy przed odpisami” to wynik działalności bankowej pomniejszony m. in. o koszty operacyjne.
W symulacji przyjęto, że banki osiągające zysk i spełniające założone kryteria adekwatności kapitałowej (tj. współczynnik wypłacalności powyżej 12%, współczynnik wypłacalności obliczony na bazie funduszy podstawowych powyżej 9% oraz fundusze własne nie niższe
niż wewnętrznie oszacowane potrzeby kapitałowe) wypłacają dywidendę, której stopa zależy od wysokości nadwyżki współczynników
wypłacalności nad przyjętymi kryteriami.
Źródło: NBP.
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cyjnego 1,5%72 .

***

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdol-

szokowego grupa banków o około 9% udziale w ak-

ności absorbowania strat wskazują, że odporność

tywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich

banków na szoki jest wysoka, a ponadto dodatkowo

buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowią-

poprawiła się od ostatniej edycji Raportu. Większość

zań związanych z odpływem kapitału zagraniczne-

banków mogłaby bezpiecznie funkcjonować i zaab-

go, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klien-

sorbować skutki materializacji restrykcyjnego scena-

tów (zob. wykres 3.57). Większość z tych banków ﬁ-

riusza znacznego spowolnienia wzrostu gospodar-

nansuje się w dużym stopniu środkami z zagranicy

czego.

bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych.
Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach
wyniósłby około 25 mld zł.

Jednocześnie występuje zróżnicowanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami, a kilka z nich cechuje się relatywnie niską odpornością. Banki te po-

Wykres 3.57. Aktywa krajowych banków komercyjnych we-

winny dążyć do zwiększenia buforów kapitałowych

dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych akty-

w celu obniżenia wrażliwości na potencjalne szoki.

wów w scenariuszu szokowym

Ponadto, banki spełniające szczególnie istotną rolę w systemie ﬁnansowym powinny mieć – zgodnie

30%

z zaleceniami Financial Stability Board (FSB) – podwyższoną zdolność do absorpcji potencjalnych strat.

20%

Istotne jest, aby banki o wystarczających buforach
15%

kapitałowych nie zmniejszały ich nadmiernie w nad-

10%

chodzących okresach. W szczególności wzrost dy-

5%

namiki akcji kredytowej w warunkach stopniowego
ożywienia gospodarczego nie powinien prowadzić

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Powyżej 200%

175 - 200%

150 - 175%

125 - 150%

100- 125%

75 - 100%

50 - 75%

25 - 50%

0%
0 - 25%

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

25%

Źródło: NBP.

do nadmiernego wzrostu dźwigni ﬁnansowej. Utrzymaniu nadwyżek adekwatności kapitałowej powinna służyć m.in. właściwie prowadzona polityka dywidendowa.

W porównaniu z wynikami symulacji przeprowa-

Wyniki symulacji szoku płynności wykazały konty-

dzonej w poprzedniej edycji Raportu udział ban-

nuację wzrostu odporności banków. Dla stabilne-

ków o niewystarczających buforach płynnościowych

go funkcjonowania krajowego systemu ﬁnansowego

oraz skala niedoboru środków płynnych w tych ban-

pożądane jest, aby banki posiadały zdywersyﬁkowa-

kach nieznacznie się obniżyły. Świadczy to o dalszej

ne źródła ﬁnansowania, a co za tym idzie, nie polega-

stopniowej poprawie odporności sektora bankowe-

ły w zbyt dużym stopniu na ﬁnansowaniu ze strony

go na szoki o charakterze płynnościowym.

zagranicznych podmiotów dominujących.

72 Mimo,

że na koniec marca 2014 r. wszystkie banki spełniały ustawowe normy kapitałowe, to udział banków, które nie spełniały zaostrzonych kryteriów kapitałowych przyjętych do ww. analizy (tj. współczynnik wypłacalności na poziomie 12% i współczynnik wypłacalności obliczony na bazie funduszy podstawowych na poziomie 9%) wynosił 4,2%.
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Ramka 2. Potencjalne skutki proponowanych działań w zakresie przewalutowania kredytów
mieszkaniowych
Na skutek deprecjacji złotego po zaostrzeniu globalnego kryzysu ﬁnansowego w II połowie 2008 r. wzrosła wyrażona w złotych wartość zadłużenia kredytobiorców posiadających kredyty nominowane w walutach obcych. Wzrosła
także wysokość kosztów obsługi tych kredytów, jak również relacja wartości kredytu do wartości zabezpieczenia.
Z punktu widzenia stabilności systemu bankowego istotną kwestią jest portfel walutowych kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim w związku z wysoką wartością tego portfela i szczególnie dużą skalą
aprecjacji tej waluty w relacji do złotego.
Deprecjacja złotego oraz będący jej wynikiem wzrost złotowej wartości zadłużenia kredytobiorców nie były i nie
są źródłem dodatkowych zysków dla banków. Banki nie utrzymują bowiem otwartej pozycji walutowej. Ryzyko
walutowe, którego źródłem jest portfel kredytów walutowych, banki równoważą zobowiązaniami zaciągniętymi
w walutach obcych (m.in. pożyczkami od nierezydentów z grupy kapitałowej) lub z wykorzystaniem instrumentów
takich jak fx swap i CIRS. W rezultacie w okresie deprecjacji złotego, kiedy zwiększała się wartość aktywów banków
w wyrażeniu złotowym (m.in. w związku ze wzrostem wartości kredytów walutowych), jednocześnie zwiększała
się wartość walutowych zobowiązań banków oraz zobowiązań wynikających z transakcji instrumentami służącymi
do zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Ewentualne przewalutowanie walutowych kredytów mieszkaniowych na złote po kursie niższym niż rynkowy,
na przykład kursie z dnia udzielenia kredytu, skutkowałyby poniesieniem przez banki wysokich strat. Zgodnie
z zasadami sporządzania sprawozdań ﬁnansowych, należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są w bilansach banków po kursach walut obcych na dzień ich sporządzenia. W okresie ostatniego roku
kurs franka szwajcarskiego (CHF) był względnie stabilny i wynosił średnio około 3,4 zł. Dominująca część kredytów mieszkaniowych nominowanych w CHF została udzielona w latach 2005–2008, kiedy kurs CHF był znacznie
niższy i wynosił średnio około 2,4 zł. Wysokość tej różnicy oraz duża wartość portfela walutowych kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim (135,1 mld zł, czyli około 40 mld CHF na koniec I kwartału 2014 r.), powodują,
że skutkiem zamiany kredytów nominowanych w tej walucie na złote po kursach z dnia udzielenia kredytu byłoby
znaczne obniżenie wartości aktywów banków. Ponieważ spadek ten nie zostałby w żaden sposób zrekompensowany, tj. nie zmniejszyłyby się z tego tytułu zobowiązania banków, ani nie wzrosłyby inne pozycje aktywów, banki
odnotowałyby z tytułu takiej operacji straty ﬁnansowe.
Straty poniesione przez banki w wyniku przewalutowania kredytów na złote po kursie z dnia udzielenia kredytu
byłyby tak duże, że mogłyby stanowić zagrożenie dla stabilności banków i silnie ograniczać rozwój gospodarki.
Z szacunków KNF1 wynika, że w kilku bankach, w których wartość portfela kredytów mieszkaniowych w CHF jest
wysoka w stosunku do ich kapitałów, skala strat mogłaby skutkować niewypłacalnością tych banków (tj. wartość zobowiązań banków przekroczyłaby wartość ich aktywów). W kilku kolejnych bankach fundusze własne po operacji
przewalutowania kredytów mieszkaniowych na złote po kursie z dnia ich udzielenia byłyby wprawdzie dodatnie,
jednak niewystarczające do bezpiecznego prowadzenia działalności. Zgodnie z szacunkami KNF, po przeprowadzeniu operacji przewalutowania banki musiałyby zostać dokapitalizowane kwotą około 13 mld zł, aby posiadały
minimalny wymagany przepisami prawa poziom funduszy własnych. Aby poziom funduszy własnych był zgodny
z zaleceniami KNF2 , łączne dokapitalizowanie tych banków musiałoby wynieść około 24 mld zł. Skala zjawiska
mogłaby spowodować konieczność dużej pomocy publicznej.
Powstanie niedoborów kapitału w bankach na skutek przewalutowania kredytów walutowych miałoby istotny negatywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo depozytów bankowych, jak i na podaż kredytu. W bankach, które
wymagałyby dokapitalizowania na skutek przewalutowania kredytów walutowych zgromadzonych jest około 20%
depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a ich udział w kredytach dla sektora nieﬁnansowego przekra-
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cza 25%. Powstanie niedoborów kapitału zmusiłoby te banki również do ograniczenia akcji kredytowej, co byłoby
dodatkowym negatywnym impulsem dla wzrostu gospodarczego.
Skutki realizacji opisanego powyżej hipotetycznego scenariusza wskazują, że przy rozwiązywaniu kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych należałoby koncentrować się na innych działaniach. Walutowe kredyty mieszkaniowe są obecnie produktem niszowym, co jest zjawiskiem pozytywnym i powinno być utrzymane. W odniesieniu
do zakumulowanego w przeszłości zasobu kredytów walutowych, banki powinny wykazywać się elastycznością
w restrukturyzacji tych kredytów w wypadku wystąpienia problemów w ich obsłudze. Banki nie powinny również
utrudniać wcześniejszej spłaty klientom, którzy chcą spłacić kredyt walutowy.

1

Szacunki strat, jakie poniósłby sektor bankowy w wyniku przewalutowania kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim
na złote po kursie z dnia ich udzielenia zostały przedstawione w opracowaniu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3.10.2013 r.
„Ocena wpływu na sytuację sektora bankowego i polskiej gospodarki propozycji przewalutowania kredytów mieszkaniowych
udzielonych w CHF na PLN według kursu z dnia udzielenia kredytu”. Dotyczyły one 18 banków posiadających największe
portfele kredytów we franku szwajcarskim, których udział w portfelu kredytów mieszkaniowych w CHF udzielonych przez
cały sektor bankowy wyniósł prawie 100%. Według tych szacunków, łączna strata sektora bankowego z tytułu przewalutowania
kredytów, obliczona jako różnica pomiędzy wynikiem ﬁnansowym za I półrocze 2013 r. a wynikiem jaki powstałby po
przewalutowaniu, wyniosłaby 44,4 mld zł (zob. https://www.knf.gov.pl/Images/PRZEWALUTOWANIE_tcm75-35881.pdf).
2 Zgodnie z zaleceniem KNF minimalny poziom współczynnika wypłacalności powinien wynosić 12%, a współczynnika
opartego na kapitałach Tier 1 9% (zob.
https://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko__ws_minimalnego_Tier_1_i_wspolczynnika_wyplacalnosci_tcm75-37408.pdf).

3.8. Rynkowa ocena polskich
banków

łowie 2013 r. związana z niepewnością dotyczącą
ograniczenia tempa skupu aktywów przez Fed miała tylko przejściowy wpływ na rentowności obligacji
dużych polskich banków. Na początku 2014 r, nie-

Notowania giełdowe polskich banków oraz ich

które duże polskie banki wykorzystały korzystne wa-

spółek-matek (zob. wykres 3.58) wskazują na popra-

runki rynkowe to przeprowadzania nowych emisji

wę ich oceny ze strony inwestorów.

obligacji nominowanych w euro.

Wartość wskaźnika „cena do wartości księgowej”

Wykres 3.58. Kursy indeksów polskich i europejskich ban-

dla większości polskich banków pozostaje stabilna

ków

i utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie,

WIG Banki

co świadczy o tym, że inwestorzy pozytywnie oce-

140

niają polskie banki (zob. wykres 3.59). W analizo-

120

wanym okresie rosły także oczekiwania analityków

100

rynkowych co do spodziewanych wyników ﬁnanso-

Euro Stoxx Banks

80

wych polskich banków w latach 2014–2015. (zob. wykres 3.60).

60
40

Korzystnie przedstawia się ocena emisji zagranicz-

niem swapów procentowych w tych walutach zawęził się. Podwyższona zmienność na rynkach w II po-
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nych obligacji polskich banków. Spread między ren-

Uwaga: kursy indeksów przeskalowane na 100 na początek marca
2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

77

Rozdział 3.

Wykres 3.59. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” indek-

Wykres 3.60. Historyczny i prognozowany wynik na akcję

sów polskich i europejskich banków
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Źródło: Thomson Reuters.

Uwaga: prognozowany wynik ﬁnansowy na akcję w latach
2014–2015 obliczany jako mediana z wszystkich prognoz rynkowych dla danego banku, znormalizowany na początek 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

Ratingi i ich perspektywy dla banków krajowych bę-

W przypadku banków, które nie mają dominującego

dących częścią zagranicznych grup bankowych wy-

właściciela zagranicznego, pogorszenie perspektyw

nikały przede wszystkim z oceny ich banków matek.

miało związek z pracami nad BRRD (Bank Recovery

W omawianym okresie agencja Fitch obniżyła z te-

and Resolution Directive73 ), która zdaniem agencji ra-

go powodu perspektywy ratingu dla mBanku. Z ko-

tingowych ograniczy ewentualne wsparcie tych ban-

lei agencja Moody’s obniżyła ratingi depozytowe dla

ków przez państwo w sytuacji kryzysowej. Agencja

banku BGŻ z powodu ogłoszonych planów sprzeda-

Fitch obniżyła perspektywy ratingu bankowi BOŚ,

ży banku przez jego głównego akcjonariusza – grupę

agencja S&P – bankowi PKO BP, a agencja Moody’s

Rabobank (zob. tabela 3.8).

– bankowi Getin Noble.

73 Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia
działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE,
2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 684/2012, Dz. U. UE L 173/190 z dnia 12.06.2014 r.
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Tabela 3.8. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s, Fitch oraz S&P

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

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

S&P
PKO BP
Pekao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEG (STA)
STA (STA)

Perspektywa

Perspektywa

Perspektywa

Uwagi: w nawiasie stan na koniec marca 2014 r. Deﬁnicje ratingów w Słowniczku. Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów.
Tabela nie obejmuje ratingów agencji Standard and Poors nadanych jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych. SACP - standalone credit proﬁle.
Źródło: www.moodys.com, www.ﬁtchpolska.com., www.standardandpoors.com

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

79

Rozdział 3.

3.9.

Wybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego
2013
w%

I kw.

II kw.

2014
III kw.

IV kw.

I kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

1,14

1,15

1,10

1,09

Zyskowność funduszy podstawowych (ROE)1,2

12,3

12,4

11,9

11,9

11,7

Marża odsetkowa netto (NIM)1,3

2,59

2,50

2,44

2,49

2,53

Koszty operacyjne3 do wyniku działalności bankowej3 (C/I)1

52,3

53,0

54,0

54,3

54,1

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3 do wyniku na działalności

14,2

13,2

13,3

13,9

14,0

2,2

2,1

2,3

2,9

4,4

2,7

2,5

3,6

4,2

4,9

kredyty konsumpcyjne

-3,8

-2,9

0,4

2,4

3,8

kredyty mieszkaniowe

4,6

4,2

4,2

4,4

4,6

1,07

bankowej1
Tempo wzrostu kredytów (r/r)4
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

przedsiębiorstwa

1,1

1,0

-0,5

0,0

3,3

duże przedsiębiorstwa

0,1

3,8

4,1

5,2

6,7

MSP

2,5

1,1

-1,3

-1,0

1,8

8,9

8,7

8,5

8,5

8,4

7,5

7,2

7,1

7,1

7,0

kredyty konsumpcyjne

17,3

16,0

15,5

14,6

14,4

kredyty mieszkaniowe

2,9

2,9

3,0

3,1

3,1

11,8

11,8

11,5

11,6

11,3

9,8

9,6

9,1

9,6

9,4

13,1

13,3

13,1

13,0

12,7

1,07

0,98

0,96

0,99

1,00

Wskaźniki kredytów zagrożonych3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

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

0,92

0,79

0,74

0,80

0,79

kredyty konsumpcyjne

2,11

1,90

1,56

1,48

1,42

kredyty mieszkaniowe

0,35

0,27

0,29

0,34

0,33

1,36

1,34

1,39

1,36

1,39

duże przedsiębiorstwa

1,57

1,42

1,25

1,09

1,06

MSP

1,17

1,22

1,46

1,58

1,67

Luka finansowania3

10,9

10,7

9,4

10,1

8,6

Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5

1,51

1,47

1,45

1,45

1,47

Współczynnik płynności długoterminowej M43,5

1,19

1,18

1,19

1,19

1,19

Współczynnik wypłacalności2

15,4

15,2

15,7

15,7

15,6

Współczynnik wypłacalności na bazie funduszy podstawowych2

14,0

13,8

14,2

14,1

14,1

10,63

10,80

10,78

10,73

10,88

przedsiębiorstwa

Dźwignia finansowa (krotność)2,3

1
2

Dane annualizowane.
Krajowy sektor bankowy.
3 Deﬁnicja w Słowniczku.
4 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
5 Banki z krajowego sektora bankowego o sumie aktywów przekraczającej 200 mln zł.
Źródło: NBP.
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3.10. Wybrane pozycje bilansu sektora bankowego
2013
w mld zł

I kw.

II kw.

2014
III kw.

IV kw.

I kw.

Aktywa – wybrane pozycje
Należności od sektora niefinansowego

814,6

831,9

838,9

835,6

850,3

8,2

10,0

10,0

10,0

9,1

97,3

99,9

114,4

100,7

102,2

26,3

27,8

34,4

25,8

23,5

78,8

78,4

77,9

78,5

78,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

w tym od nierezydentów
Należności od sektora finansowego
w tym od nierezydentów
Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych
w tym od nierezydentów
Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów, w tym:

300,7

321,6

304,5

302,4

303,4

skarbowe papiery wartościowe

125,0

133,3

116,2

115,5

156,2

bony pieniężne

134,9

146,1

146,1

138,5

98,0

1,5

1,7

2,2

3,4

3,7

740,2

749,8

752,7

780,2

783,5

13,0

13,3

15,7

14,2

14,7

269,7

276,5

283,4

273,4

267,6

169,2

180,2

175,8

169,9

169,2

68,6

76,1

90,6

56,9

80,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

48,5

48,2

47,5

48,3

48,3

144,2

149,8

152,2

152,3

152,6

7,7

7,8

8,0

7,7

7,8

Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów
Pasywa - wybrane pozycje
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
w tym wobec nierezydentów
Zobowiązania wobec sektora finansowego
w tym wobec nierezydentów
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
w tym wobec nierezydentów
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
Kapitały i zobowiązania podporządkowane1
w tym zobowiązania podporządkowane wobec nierezydentów1
1

Krajowy sektor bankowy.
Uwaga: dane ze statystyki monetarnej, wartość nominalna.
Źródło: NBP.
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Sektory niebankowych instytucji
ﬁnansowych

Niewielka skala powiązań niebankowych instytucji ﬁnansowych (NIF) – zakładów ubezpieczeń,
powszechnych towarzystw emerytalnych, otwartych funduszy emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych – z bankami sprawia, że ich wpływ na sektor
bankowy poprzez kanał właścicielski, kredytowy oraz ﬁnansowania jest ograniczony. Zarówno słabe związki z bankami, jak i stabilna sytuacja ﬁnansowa oraz działalność NIF powodują, że sektor
ten nie generuje ryzyka systemowego i nie stwarza zagrożenia dla stabilności systemu ﬁnansowego
w Polsce.

Aktywa niebankowych instytucji ﬁnansowych obni-

(0,9% na koniec 2013 r.), a ich udział w składce przy-

żyły się (zob. tabela 1.1), co wynikało z istotnego

pisanej brutto (dalej: składce) ważonej kapitałami

zmniejszenia aktywów OFE w lutym 2014 r. Zmniej-

wyniósł 1,2%. Największy udział miał Bank Zachod-

szenie to było związane ze zmianami w regulacjach

ni WBK w zakładach należących do grupy Aviva (po

prawnych dotyczących sektora otwartych funduszy

10% w TU Aviva i TUO Aviva oraz po 66% w BZ WBK-

emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytal-

Aviva TUnŻ i BZ WBK-Aviva TU Ogólnych).

nych.
Cztery banki krajowe oraz pięć krajowych zakładów
Wpływ niebankowych instytucji ﬁnansowych na sek-

ubezpieczeń było bezpośrednimi akcjonariuszami

tor bankowy poprzez kanał właścicielski był nie-

PTE. Od publikacji ostatniej edycji Raportu nastą-

wielki. Banki były akcjonariuszami lub udziałow-

piły zmiany w strukturze właścicielskiej powszech-

cami dziewięciu zakładów ubezpieczeń, jednak ich

nych towarzystw emerytalnych. Było to związane

udział w kapitałach podstawowych był niewielki

z przejęciem OFE WARTA przez PTE Allianz Polska
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SA74 . W konsekwencji wzrósł udział zakładów ubez-

przez banki na koniec marca 2014 r. nie przekraczał

pieczeń w kapitałach własnych towarzystw emery-

0,1%, natomiast udział kredytów dla funduszy inwe-

talnych.

stycyjnych wyniósł 1,3% (zob. tabela 4.2). Ograniczo-

Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

(OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyj-

na jest również rola NIF w ﬁnansowaniu banków.
Relacja depozytów złożonych przez zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i fundusze inwestycyj-

nych (FI) i banków (w mld zł)

ne do sumy depozytów w sektorze bankowym wyNIF

NIF /

niosła odpowiednio 1,5%, 0,7% i 1,8%.

NIF

Banki

121,8

488,3

1 158,5

42,1%

Tabela 4.2. Zaangażowanie funduszy emerytalnych (FE),

117,8

488,7

1 293,9

37,8%

zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych

162,9

151,3

583,8

1 349,5

43,2%

(FI) wobec banków (w mld zł)

292,0

167,6

195,0

654,6

1 405,4

45,8%

151,4

167,6

200,0

519,0

1 443,2

36,0%

OFE

ZU

FI

2010

221,3

145,2

2011

224,7

146,2

2012

269,6

2013
3-2014

Banki

Kredyty i inne należności banków od NIF

Uwaga: ZU – dane na koniec grudnia 2013 r.; OFE i FI dane dotyczą aktywów netto.
Źródło: UKNF, NBP.

Kredyty NIF/

ZU

FE

FI

NIF

12-2010

0,2

0,4

6,9

7,5

0,9%

W przypadku sześciu TFI jedynymi akcjonariusza-

12-2011

1,0

0,7

2,2

3,9

0,4%

mi były zakłady ubezpieczeń. Ich udział w kapita-

12-2012

0,3

1,9

4,6

6,8

0,7%

łach podstawowych sektora wyniósł 19,5%. Aktywa

12-2013

0,5

0,9

9,3

10,7

1,0%

3-2014

0,8

0,1

13,6

14,5

1,3%

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez te to-

Kredyty ogółem

Depozyty i inne zobowiązania banków wobec NIF

warzystwa stanowiły 21,1% aktywów wszystkich funZU

duszy. Banki były jedynymi akcjonariuszami czte-

FE

FI

NIF

Depozyty NIF/
Depozyty ogółem

rech towarzystw i należało do nich 8,1% kapitałów

12-2010

19,3

9,7

7,7

36,7

3,6%

zakładowych sektora. Udział aktywów funduszy za-

12-2011

21,6

12,0

10,4

44,0

3,9%

12-2012

24,7

21,2

17,5

63,4

5,4%

12-2013

20,9

18,4

22,0

61,3

5,0%

3-2014

19,1

8,7

22,2

50,1

4,0%

rządzanych przez te TFI w sumie aktywów funduszy inwestycyjnych wyniósł 9,4%. Powiązania kapitałowe pomiędzy TFI a bankami miały jednak często

Źródło: NBP.

charakter pośredni poprzez przynależność do bankowych grup kapitałowych. Dla pięciu towarzystw
jedynymi akcjonariuszami były domy maklerskie75 .
Ich udział w sumie kapitałów podstawowych TFI wy-

4.1.

Zakłady ubezpieczeń

niósł 7,5%. Aktywa funduszy inwestycyjnych zarzą-

Zakłady ubezpieczeń ze względu na specyﬁkę dzia-

dzanych przez te towarzystwa stanowiły 12,2% akty-

łalności w niewielkim stopniu narażone są na ry-

wów wszystkich funduszy.

zyko utraty płynności. Składka ubezpieczeniowa

Ryzyko banków związane z kredytowaniem nie-

za udzielaną ochronę ubezpieczeniową płacona jest

bankowych instytucji ﬁnansowych jest niewielkie.

z góry jednorazowo lub w ratach. Środki pocho-

Udział kredytów dla zakładów ubezpieczeń i fun-

dzące ze składek przeznaczone są na bieżące wy-

duszy emerytalnych w sumie kredytów udzielonych

płaty odszkodowań oraz na pokrycie zobowiązań

74 KNF wydała zezwolenie na przejęcie w dniu 25 marca 2014 r., a połączenie aktywów OFE WARTA i Allianz Polska OFE nastąpi 19 wrze-

śnia 2014 r.
ewentualne niepożądane konsekwencje sytuacji, w których ﬁrmy inwestycyjne są podmiotami dominującymi wobec towarzystw
zwrócił uwagę KNF w stanowisku z dnia 17 marca 2014 r. skierowanym do TFI.

75 Na
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ze zdarzeń, które już wystąpiły, lecz nie zostały jeszcze wypłacone lub zobowiązań ze zdarzeń,
które mogą wystąpić w przyszłości. Zobowiązania te w rachunkowości nazywane są rezerwami
techniczno-ubezpieczeniowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strukturę terminową i walutową lokat dostosowuje się do struktury zobowiązań
z tytułu zawartych umów ubezpieczeń.

centowej stosowanej do dyskonta.
Koncentrację sektora ubezpieczeń można mierzyć wykorzystując różne agregaty, między innymi wartość aktywów, lokat lub rezerw technicznoubezpieczeniowych. Jednak najczęściej stosowaną
miarą koncentracji sektora ubezpieczeń jest udział
poszczególnych podmiotów w składce. W 2013 r.
koncentracja sektora ubezpieczeń, mierzona warto-

Taka polityka inwestycyjna sprawia, że krajowe za-

ścią zebranej składki, nie uległa istotnym zmianom.

kłady ubezpieczeń w mniejszym stopniu niż inne

Krajowy sektor ubezpieczeń zdominowany był przez

instytucje ﬁnansowe narażone są na wahania cen

duże zakłady ubezpieczeń należące do krajowych

na rynkach ﬁnansowych i dlatego też zakłady ubez-

i zagranicznych grup kapitałowych. W 2013 r. naj-

pieczeń są w stosunkowo niewielkim stopniu na-

większy krajowy zakład ubezpieczeń zebrał 15,3%

rażone na ryzyko płynności. Ponadto napływ środ-

składki, a grupa kapitałowa PZU – 29,5% składki

ków pochodzących ze składek (składki zainkasowa-

sektora (zob. wykres 4.1).

ne lub raty składek), podobnie jak wypłaty odszkodowań (determinowane zdarzeniami losowymi), są
równomiernie rozłożone w czasie. Wyjątkiem mogą
być zdarzenia o charakterze katastroﬁcznym, ale ich
wpływ na stabilność sektora jest niwelowany przez

Wykres 4.1. Największe krajowe zakłady ubezpieczeń

(udział w składce)
PZU Życie

PZU

Warta

Ergo Hestia

Open Life

Warta Życie

ING TUnŻ

Amplico Life

Aviva Życie

pozostałe

programy reasekuracji.
Krajowe zakłady ubezpieczeń w niewielkim stop-

15,3%

niu narażone są na ryzyko stóp procentowych. Za-

40,8%
14,3%

kłady ubezpieczeń na życie mają niewielki udział
produktów ubezpieczeniowych z gwarantowaną sto-

5,9%

pą zwrotu, a udział ubezpieczeń kredytów w zakładach ubezpieczeń majątkowych nie odgrywa istot-

5,2%
3,2%
4,6%
3,4%3,5% 3,8%

nej roli z punktu widzenia stabilności całego systemu. Zobowiązania rentowe z tytułu ubezpieczeń
OC, które mogłyby być postrzegane jako potencjalne

Źródło: UKNF.

źródło zagrożenia dla systemu ubezpieczeniowego,

Cztery największe zakłady ubezpieczeń na życie

także w niewielkim stopniu narażone są na ryzyko

i trzy ubezpieczeń majątkowych zebrały łącznie po-

stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu rent in-

nad 50% składki. Połowa działających w Polsce krajo-

walidzkich, wypłacanych osobom poszkodowanym

wych zakładów ubezpieczeń – 14 podmiotów działa-

w wypadkach komunikacyjnych, ustala się stosując

jących w dziale na ubezpieczeń na życie i 15 w dzia-

sprawdzone od wielu lat metody statystyczne oraz

le majątkowych – zebrała łącznie ponad 90% składki

konserwatywne założenia dla technicznej stopy pro-

(zob. wykres 4.2).
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Wykres 4.2. Rozkład składki przypisanej brutto w ubezpie-

czeniach na życie i ubezpieczeniach majątkowych
Ubezpieczenia na życie

W 2013 r. do UFG wpłynęło 6,1 tys. spraw od osób poszkodowanych (przez niezidentyﬁkowanych kierowców lub przez kierowców, którzy nie posiadali obo-

Ubezpieczenia majątkowe

wiązkowego ubezpieczenia OC), a Fundusz wypłacił
5,3 tys. odszkodowań (wzrost o 8%).

100%

Udział w składce

90%
80%

Wykres 4.3. Składka przypisana brutto w sektorze ubezpie-

70%

czeń

60%

Ubezpieczenia na życie

50%

Ubezpieczenia majątkowe
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40%
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30%
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0%
0

5

10

15

20

25

30

mld zł
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8
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6

Źródło: UKNF.

4
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Składki i odszkodowania

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

W 2013 r. odnotowano spadek składki w dziale ubez-

6-2011

3-2011

0

pieczeń na życie (-14,1%) (zob. wykres 4.3). Spadek ten wynikał głównie z ograniczenia dystrybucji

Źródło: UKNF.

polisolokat i produktów strukturyzowanych, na co

Wykres 4.4. Odszkodowania wypłacone brutto

wskazuje wyraźny spadek składki dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie

na życie i dożycie ze składką jednorazową (spadek

Ubezpieczenia majątkowe

12

z 14,0 mld zł do 7,7 mld zł), sprzedawanych głównie
10

za pośrednictwem banków.
więcej niż w I półroczu 2012 r. (zob. wykres 4.3).
Na niską dynamikę największy wpływ miała mniej-

8
mld zł

W 2013 r. dział majątkowy zebrał o 1,3% składki

6
4

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

oraz (w mniejszym stopniu) spadek cen ubezpieczeń

6-2012

szenie liczby i wartości ubezpieczonych pojazdów

3-2012

0
12-2011

do 32,7% i z 21,9% do 20,5%. Złożyło się na to zmniej-

9-2011

2

3-2011

i AC, których udział zmalał odpowiednio z 34,8%

6-2011

sza składka w ubezpieczeniach samochodowych OC

(głównie ﬂotowych). Na koniec 2013 r. zawartych by-

Źródło: UKNF.

ło 19,3 mln ubezpieczeń OC właścicieli pojazdów sa-

Mniejsza liczba polisolokat i ubezpieczeń struktury-

mochodowych oraz 5,1 mln ubezpieczeń AC (na ko-

zowanych w 2013 r. sprawiła, że w dziale ubezpie-

niec 2012 r. odpowiednio 19,2 mln i 5,0 mln).

czeń na życie wysokość wypłaconych odszkodowań

Według szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu

spadła o 10,8%. W dziale ubezpieczeń majątkowych

Gwarancyjnego nadal wielu właścicieli (ok. 250

wypłaty odszkodowań spadły o 2,6% (zob. wykres

tys.) nie zawiera obowiązkowego ubezpieczenia OC.

4.4).
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Wykres 4.5. Wskaźnik szkodowości brutto i na udziale wła-

snym w ubezpieczeniach majątkowych
Wskaźnik szkodowości brutto

W 2013 r. wyniki techniczny i ﬁnansowy zakła-

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym

dów ubezpieczeń na życie obniżyły się odpowiednio o 4,0% i 4,9%. Na wyniki te wpływ miał spadek

69%

przychodów ze składek i mniejsze przychody z lo-

67%

kat. W 2012 r. zyski z lokat netto w tym dziale ubez-

65%

pieczeń wyniosły 7,7 mld zł, natomiast w 2013 r.

63%

dział ten zanotował zysk na działalności lokacyjnej

61%

w wysokości 4,2 mld zł. Dzięki równoczesnej obniż-

59%

obniżyły się kapitały własne sektora ubezpieczeń,
wskaźnik ROE nieznacznie wzrósł do 23,3% (zob. ta-

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

działu spadł do 2,8 mld zł. Ponieważ równocześnie

55%
6-2011

kosztów administracyjnych, wynik ﬁnansowy tego

57%

3-2011

ce kosztów związanych z wypłatą odszkodowań oraz

9-2011

Wyniki ﬁnansowe zakładów ubezpieczeń

Źródło: UKNF.

bela 4.3).

Lokaty zakładów ubezpieczeń

Wynik techniczny działu ubezpieczeń majątkowych

Wartość lokat na koniec 2013 r. była wyższa niż

wzrósł do 1,3 mld zł. Natomiast zysk netto osiągnął

na początku roku i wyniosła 148,8 mld zł. W struk-

najwyższy w historii poziom 6,1 mld zł. Na tak wyso-

turze lokat nadal obserwowany jest wzrost udzia-

ki wynik miały wpływ przede wszystkim przychody

łu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

w I półroczu 2013 r. z akcji i udziałów w jednostkach

(przede wszystkim funduszy PZU).

podporządkowanych, które wyniosły 4,0 mld zł,

Na skutek wycofania się niektórych podmiotów

w tym dywidenda wypłacona przez PZU Życie dla

ze sprzedaży polisolokat na koniec 2013 r. spa-

PZU – 3,8 mld zł. Wysoki wynik ﬁnansowy oraz ob-

dła wartość lokat zakładów ubezpieczeń na życie

niżenie kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń

(z 49,7 mld zł do 45,7 mld zł – bez lokat UFK), zwłasz-

majątkowych wpłynęły na wzrost wskaźnika ROE te-

cza lokat terminowych (z 8,6 mld zł do 5,7 mld zł).

go działu do rekordowego w historii poziomu 29,8%

W lokatach tego działu dominowały dłużne papiery

(zob. tabela 4.3).

wartościowe (28,6 mld zł).

W 2013 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych relacja kosztów wypłat odszkodowań do przychodów
ze składek w okresie sprawozdawczym (tzw. wskaźnik szkodowości na udziale własnym) obniżyła się
o 3,4 pkt proc. w porównaniu do 2012 r. i wyniosła

Krajowe zakłady ubezpieczeń na życie cechuje awersja do inwestowania w akcje spółek notowanych
na rynku regulowanym. Akcje te (z wyłączeniem
portfela UFK) stanowiły mniej niż 0,1% lokat tego
działu (zob. wykres 4.6).

na koniec 2013 r. 60,8%.(zob. wykres 4.5). Wskaźnik

W strukturze lokat ubezpieczeń majątkowych po-

ten od trzech lat charakteryzuje się trendem spadko-

nownie zaobserwowano znaczny wzrost udzia-

wym, co wskazuje na poprawę rentowności działal-

łu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

ności ubezpieczeniowej i wpływa na poprawę wyni-

z 9,1 mld zł na koniec 2012 r. do 11,9 mld zł na ko-

ku technicznego tego działu (zob. tabela 4.3).

niec I półrocza 2013 r. i 14,7 mld zł na koniec
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Tabela 4.3. Wyniki ﬁnansowe sektora ubezpieczeń
12-2011
(w mln zł)
Ubezpieczenia na życie (Dział I)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
ROE (w %)
Ubezpieczenia majątkowe (Dział II)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
ROE (w %)

12-2012
(w mln zł)

12-2013
(w mln zł)

12-2013/12-2012
(w %)

31 832
3 347
2 919
23,9

36 377
3 127
2 968
23,2

31 264
3 001
2 823
23,3

-14,1
-4,0
-4,9
0,1 pp.

25 291
298
3 085
17,9

26 250
665
3 333
16,8

26 599
1 330
6 140
29,8

1,3
100,1
84,2
13,0 pp.

Źródło: UKNF.

2013 r. Wpływ na to miała polityka lokacyjna grupy

oraz dodatnich wyników inwestycyjnych (przycho-

PZU, która zwiększyła swoje zaangażowanie w tytu-

dy netto 1,8 mld zł), wartość lokat ubezpieczenio-

ły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W struk-

wych funduszy kapitałowych na koniec 2013 r. wzro-

turze lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych po-

sła do 48,9 mld zł (na koniec 2012 r. 43,8 mld zł).

nad połowę stanowiły dłużne papiery wartościowe

Największy udział w tych lokatach miały jednost-

(25,3 mld zł). Krajowe zakłady ubezpieczeń majątko-

ki uczestnictwa i certyﬁkaty inwestycyjne funduszy

wych praktycznie nie inwestują w akcje spółek no-

inwestycyjnych oraz dłużne papiery wartościowe.

towanych na rynku regulowanym, które stanowiły

Ubezpieczenia z UFK nie wpływają bezpośrednio

mniej niż 0,8% lokat tego działu.

na stabilność sektora ubezpieczeń, ponieważ ryzyko
inwestycyjne ponoszą osoby, które zawarły umowę

Wykres 4.6. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
Dłużne papiery wartościowe
Lokaty w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały
Lokaty terminowe
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Nieruchomości
Inne lokaty

100%

ubezpieczenia.

Wypłacalność sektora ubezpieczeń
Kapitały własne zakładów ubezpieczeń na życie spa-

80%

dły z 14,8 mld zł na koniec 2012 r. do 12,8 mld zł

60%

na koniec 2013 r., a zakładów ubezpieczeń majątkowych z 21,4 mld zł do 20,8 mld zł. Spadki te były zwią-

40%

zane z przyjętą przez grupę PZU polityką kapitałową

20%

i dywidendową76 .

0%
6-2013

12-2013

Ubezpieczenia na życie

12-2013

W I półroczu 2013 r. grupa PZU podjęła decyzję

Ubezpieczenia majątkowe

o rozwiązaniu części kapitałów własnych oraz prze-

6-2013

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

kazaniu tych środków akcjonariuszom w formie dywidendy. PZU Życie wypłaciło PZU (jedynemu ak-

W wyniku napływu środków (składki 13,1 mld zł,

cjonariuszowi PZU Życie) dywidendę w wysokości

wypłaty 7,4 mld zł) do UFK (w przypadku któ-

3,8 mld zł oraz zaliczki na poczet dywidendy w kwo-

rych ryzyko inwestycyjne ponosili ubezpieczający)

cie 1,7 mld zł.

76 „Polityka
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Obniżenie kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2013 r. spowodowało znaczny spadek środków własnych (zob. wykres 4.7). Poprawa

Wykres 4.8. Wskaźnik monitorowania działalności w sekto-

rze ubezpieczeń
Ubezpieczenia na życie

wyników ﬁnansowych w II półroczu 2013 r. (skutkująca wzrostem kapitałów i środków własnych) po-

Ubezpieczenia majątkowe

500%
450%

nownie zwiększyła wypłacalność sektora.

400%

Wykres 4.7. Kapitały własne w sektorze ubezpieczeń
Ubezpieczenia na życie

350%
300%
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200%
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12-2013

6-2013

9-2013

3-2013
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3-2012
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6-2011

3-2011
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12-2010

mld zł

150%
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Źródło: UKNF.
5

Wykres 4.9. Rozkład wskaźnika monitorowania działalności
12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

6-2011

3-2011

0

w ubezpieczeniach na życie
6-2013

12-2013

45%
40%

Na koniec 2013 r. w dziale ubezpieczeń na życie wiel-

35%

10%
5%

na koniec 2012 r. wyniosła około 200%, a w ubezpie-

Wskaźnik monitorowania

czeniach majątkowych – około 275%.
Na poprawę wypłacalności sektora wskazuje tak-

>300%

0%

pieczeń jest wyższa od średniej europejskiej77 , która

250-300%

tość tego wskaźnika dla krajowych zakładów ubez-

15%

200-250%

ponad czterokrotnie wyższa (zob. wykres 4.8). War-

20%

150-200%

a w dziale ubezpieczeń majątkowych (16,6 mld zł)

25%

100-150%

wyższa niż poziom wymagany przez przepisy prawa,

30%

<100%

kość środków własnych (11,8 mld zł) była trzykrotnie

Udział w składce

Źródło: UKNF.

Źródło: UKNF.

że rozkład wskaźnika monitorowania działalności

Na koniec 2013 r. pokrycie zobowiązań (z tytułu

ubezpieczeniowej. W dziale ubezpieczeń na życie

zawartych umów ubezpieczeń) lokatami zakładów

zwiększył się udział zakładów (mierzony składką),

ubezpieczeń na życie wyniosło 113,8%, a zakładów

dla których współczynnik ten był wyższy od 200%.

ubezpieczeń majątkowych 124,4%. Na udziale wła-

W dziale ubezpieczeń majątkowych zakłady ubez-

snym wskaźniki te wyniosły odpowiednio 114,5%

pieczeń, które zebrały więcej niż połowę składki

oraz 143,7%.

miały wskaźnik wyższy niż 300% (zob. wykres 4.9

W 2013 r. w ramach programów reasekuracyj-

i 4.10).

nych zakłady ubezpieczeń majątkowych przekaza-

77 EIOPA

Risk Dashboard – 12 September 2013, Appendix – Solvency I ratios, s. 9, www.eiopa.europa.eu.
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ły 3,8 mld zł składki, a reasekuratorzy wypłaci-

tów działalności ubezpieczeniowej i odszkodowań

li 2,5 mld zł odszkodowań. Udział reasekuratorów

do składki zarobionej) dla krajowych zakładów ubez-

w składce wyniósł 14,2%, a w odszkodowaniach

pieczeń (92,5%) był wyższy niż odpowiedni współ-

17,9%. Wartości te wskazują, że zakłady ubezpie-

czynnik na udziale reasekuratorów (85,2%). Oznacza

czeń przekazały relatywnie mniej składki niż wyno-

to, że w 2013 r. zakłady ubezpieczeń poniosły więk-

sił udział reasekuratorów w odszkodowaniach.

sze koszty działalności i koszty ochrony reasekuracyjnej niż reasekuratorzy. Reasekuratorzy ponieśli

Wykres 4.10. Rozkład wskaźnika monitorowania działalno-

relatywnie niższe koszty i odnotowali zysk z tytu-

ści w ubezpieczeniach majątkowych

łu ochrony reasekuracyjnej udzielanej krajowym

Udział w składce

6-2013

12-2013

zakładom ubezpieczeń. Należy jednak mieć na uwa-

60%

dze, że jednym z celów ochrony reasekuracyjnej jest

50%

stabilizacja wyników cedenta, które mogą podlegać

40%

wahaniom na skutek zdarzeń losowych. Z punk-

30%

tu widzenia stabilności poszczególnych zakładów
ubezpieczeń, realizacja tej funkcji jest zatem kosz-

20%

tem, jaki trzeba ponieść w zamian za korzyści, jakie
10%

przynosi stabilizacja poziomu wyników ﬁnansowych
>300%

250-300%

200-250%

150-200%

100-150%

<100%

0%

Wskaźnik monitorowania

Źródło: UKNF.

Wskaźnik szkodowości brutto (61,3%) był wyższy niż
wskaźnik szkodowości na udziale własnym (60,8%).
Spowodowane jest to tym, że na wynik oprócz składki i odszkodowań mają wpływ również przyrost rezerw, prowizje i udziały w zyskach reasekuratorów.
Dlatego też współczynnik COR (relacja kosz-

oraz ochrona przed zdarzeniami przekraczającymi
możliwości ﬁnansowe poszczególnych zakładów.
Pomimo spadku kapitałów własnych, jaki nastąpił
w I półroczu 2013 r., wypłacalność sektora na koniec
2013 r. uległa poprawie. Jednak poszczególne podmioty planując wypłatę dywidendy powinny mieć
na uwadze, że od 1 stycznia 2016 r. (w związku z projektem Wypłacalność II) wejdą w życie nowe zasady
ustalania wymogów kapitałowych, co może skutkować bardziej rygorystycznymi wymaganiami w zakresie zabezpieczenia kapitałowego.

Ramka 3. Zapadalność zobowiązań zakładów ubezpieczeń
Obowiązujące przepisy prawa oraz nowe regulacje (system Wypłacalność II) wymagają dopasowania zapadalności
aktywów zakładów ubezpieczeń do terminu zapadalności zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń. Zapadalność zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeń majątkowych ma najczęściej charakter krótkoterminowy (wyjątkiem są ubezpieczenia osobowe i niektóre OC), podczas gdy w ubezpieczeniach na życie (w
zależności od rodzaju ubezpieczenia) zapadalność zobowiązań może sięgać od kilku do kilkudziesięciu lat.
Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zapadalność zobowiązań z umów ubezpieczeń na życie jest zależna
od rodzaju ryzyka objętego umową oraz parametrów biometrycznych. W zależności od rodzaju ryzyka będącego
przedmiotem umowy, ryzykiem biometrycznym może być prawdopodobieństwo zgonu, dożycia ubezpieczonego
do wieku określonego w umowie, zachorowania lub inne zdarzenie losowe objęte umową.
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Prawdopodobieństwo wystąpienia umownych zdarzeń losowych jest zależne od wieku ubezpieczonego, jego stanu
zdrowia oraz kombinacji ryzyk objętych umową. Na przykład kombinacja ubezpieczenia na wypadek śmierci i dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku skutkuje tym, że ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego
charakteryzuje się mniejszą wrażliwością ze względu na wiek i płeć. Chociaż średni czas trwania umowy ubezpieczenia nie może być utożsamiany z oczekiwanym okresem zapadalności zobowiązań, to z reguły okres zapadalności
zobowiązań z tytułu umów na życie jest proporcjonalny do długości trwania umowy ubezpieczenia. Zależność ta
najczęściej nie jest liniowa, a zobowiązania (wypłaty świadczeń) kumulują się pod koniec okresu ubezpieczenia
(jeżeli są to umowy dożywotnie – pod koniec życia ubezpieczonego).
Wśród ubezpieczeń o najdłuższym okresie trwania umowy należy wymienić dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci, ubezpieczenie medyczne (pokrywające koszty leczenia i pobyt w szpitalu – inne niż abonament pracowniczy), ubezpieczenie kosztów opieki nad osobami w podeszłym wieku, ubezpieczenie rentowe (emerytalne)
i posagowe.
Ubezpieczenia związane z UFK, chociaż często zawierane są na czas nieokreślony, nie mają charakteru długoterminowych zobowiązań. Wynika to z konstrukcji umowy ubezpieczenia, która przewiduje możliwość rozwiązania
umowy i wycofania środków w dowolnym czasie jej trwania. Ponadto ubezpieczający może dowolnie dysponować
swoimi środkami (może zarządzać swoim indywidualnym portfelem UFK w ramach oferty subfunduszy), przenosząc je bez rozwiązywania umowy do dowolnego subfunduszu (o odmiennej polityce i strukturze portfela) oferowanego przez zakład ubezpieczeń.
Wykres 1. Ubezpieczenia na życie na europejskim i krajowym rynku ubezpieczeniowym
początek

wiek emerytalny

aktywności zawodowej

początek

wiek emerytalny

aktywności zawodowej

poziom
rezerw

Ubezpiecenie opieki długoterminowej

polisolokaty

Ubezpieczenie na wypadek śmierci
Ubezpieczenie na cele emerytalne - wpłaty

Renta

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich zachorowań
Ubezpieczenie na wypadek niedolności do pracy
Ubezpieczenie na życie i dożycie

krótkoterminowe

UFK
Ubezpieczenie na wypadek śmierci

długoterminowe

Ubezpieczenie na

Ubezpieczenie medyczne, koszty leczenia, szpitalne

Wiek ubezpieczonego
faza oszczędzania, tworzenia rezerw

Grupowe, pracownicze na życie

Wiek ubezpieczonego
faza oszczędzania, tworzenia rezerw

wypłaty świadczeń

wypłaty świadczeń

Rynek europejski

Rynek krajowy

Uwaga: wykres w formie graﬁcznej prezentuje skalę odmienności polskiego rynku ubezpieczeń życiowych w porównaniu do rynku europejskiego. Na rynku europejskim dominującą rolę odgrywają długoterminowe ubezpieczenia ochronne, które prawie nie
występują w Polsce. Przykładem takiego produktu ubezpieczeniowego jest dożywotnie ubezpieczenie medyczne (inne produkty
rzadko występujące na polskim rynku zaznaczono odpowiednim kolorem). Z kolei w Polsce dużą rolę odgrywają ubezpieczenia
pracownicze grupowe (rozliczane miesięcznie), funkcjonujące od kilku dziesięcioleci. Specyﬁczne dla polskiego rynku były również polisolokaty (najczęściej ubezpieczenia roczne). Obie te formy produktów ubezpieczeniowych charakteryzują się krótkim
terminem zapadalności zobowiązań. W aspekcie stabilności systemu ﬁnansowego dla ubezpieczeń z UFK występuje analogia
do funduszy inwestycyjnych.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie „Life Insurance: focusing on the consumer”, 2013, Sigma 6/2013, Swiss Re.

Na rynku europejskim duration zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeń majątkowych wynosi od 1 do 5 lat.
W ubezpieczeniach na życie z UFK okres ten zawiera się w przedziale od 3 do 5 lat, a w ubezpieczeniach na życie
z gwarantowaną stopą zysku (np. endowment, life annuity) wydłuża się do ponad 8 lat. Ze względu na specyﬁkę
krajowego sektora ubezpieczeń na życie należy oczekiwać, że w Polsce okres ten będzie bliższy dolnej granicy tych
przedziałów.
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4.2.

Powszechne towarzystwa

ra PTE przyczynił się dalszy spadek kosztów zarzą-

emerytalne i otwarte

ne ze zmniejszeniem kosztów usług akwizycyjnych

fundusze emerytalne

na rzecz OFE w wyniku obowiązującego od 1 stycz-

dzania funduszami emerytalnymi. Było to związa-

nia 2012 r. zakazu akwizycji79 .

Od publikacji poprzedniej edycji Raportu nastąpi-

Pomimo wzrostu zysku technicznego z zarządzania

ły istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczą-

funduszami emerytalnymi, nastąpił istotny spadek

cych powszechnych towarzystw emerytalnych oraz

zysku netto sektora PTE w porównaniu z 2012 r.

zarządzanych przez nie otwartych funduszy eme-

Wynikało to z dokonania aktualizacji wartości akty-

rytalnych. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą

wów nieﬁnansowych przez towarzystwa emerytalne

z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw

w czwartym kwartale 2013 r. Wydaje się, że niektó-

w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze

re PTE obniżyły wartość tych aktywów w związku

środków zgromadzonych w otwartych funduszach eme-

ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących

rytalnych. Większość z nich zaczęła obowiązywać

funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych

1 lutego 2014 r. (zob. ramka 4). W nadchodzących

wprowadzonych wspomnianą ustawą. Spadek zysku

kwartałach można spodziewać się wpływu zmian

netto przyczynił się do obniżenia rentowności kapi-

w systemie emerytalnym na sytuację ﬁnansową PTE.

tałów własnych sektora PTE.

Wyniki ﬁnansowe PTE

Wzrost rentowności technicznej (zob. wykres 4.11)
był związany z poprawą zysku technicznego z zarzą-

W 2013 r. wzrósł zysk techniczny sektora powszech-

dzania funduszami emerytalnymi na skutek wzro-

nych towarzystw emerytalnych z zarządzania fun-

stu przychodów, przy jednoczesnym spadku kosztów

duszami emerytalnymi oraz rentowność technicz-

zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami

na (zob. tabela 4.4). Wynikało to przede wszystkim

emerytalnymi. Pomimo, że wszystkie towarzystwa

ze wzrostu przychodów z zarządzania otwartymi

emerytalne odnotowały dodatnią rentowność tech-

i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Głów-

niczną, wartość tego wskaźnika dla poszczególnych

nym składnikiem przychodów towarzystw emerytal-

PTE była bardzo zróżnicowana. Relacja zysku tech-

nych w 2013 r. było wynagrodzenie za zarządza-

nicznego poszczególnych towarzystw emerytalnych

nie funduszami emerytalnymi78 . Wzrost tego wyna-

do przychodów z zarządzania funduszami zawie-

grodzenia był związany ze zwiększeniem się akty-

rała się w przedziale 10%–65%, przy średniej 53%.

wów OFE. Jednocześnie wzrosły przychody sektora

W związku z wprowadzonymi zmianami w systemie

PTE z tytułu opłat od wpłacanych składek na skutek

emerytalnym, w najbliższych latach można spodzie-

ustawowego podwyższenia składki przekazywanej

wać się spadku wartości tego wskaźnika na skutek

do OFE z 2,3% podstawy wymiaru składki na ubez-

większego obniżenia przychodów towarzystw eme-

pieczenie emerytalne do 2,8%.

rytalnych z zarządzania funduszami emerytalnymi

Dodatkowo do poprawy zysku technicznego sekto-

niż kosztów zarządzania.

78 Ze względu na niską wartość aktywów dobrowolnych funduszy emerytalnych, na sytuację ﬁnansową sektora PTE wpływ miały przede

wszystkim przychody i koszty związane z zarządzaniem OFE.
względu na możliwość rozliczania kosztów usług akwizycyjnych w czasie, część PTE nadal wykazuje je w swoich sprawozdaniach
ﬁnansowych. Zakaz akwizycji nie dotyczy dobrowolnych funduszy emerytalnych.
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Tabela 4.4. Wyniki ﬁnansowe i rentowność sektora PTE

Przychody z zarządzania funduszami emerytalnymi, w tym
- przychody z opłat od wpłacanych składek
- wynagrodzenie za zarządzanie
Koszty zarządzania funduszami emerytalnymi
- obowiązkowe obciążenia
- pozostałe obciążenia,w tym:
koszty usług akwizycyjnych
Zysk techniczny z zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk netto PTE
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi (w %)
ROE (w %)

12-2011
(w mln zł)
1 683
554
981
1 025
428
597
385
658
619
39,1
19,4

12-2012
(w mln zł)
1 515
290
1 032
728
400
328
125
787
715
51,9
21,0

12-2013
(w mln zł)
1 665
390
1 120
707
401
306
101
958
361
57,5
9,6

Zmiana
12-2013/12-2012 (w %)
9,9
34,4
8,4
-2,9
0,3
-6,7
-19,5
21,7
-49,6
5,6 pkt proc.
-11,4 pkt proc.

Źródło: UKNF.

Wykres 4.11. Rentowność techniczna PTE

Wykres 4.12. Stopy zwrotu OFE
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Stopy zwrotu OFE
Jedną ze zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych wprowadzonych w grudniu 2013 r.
było zniesienie minimalnej wymaganej stopy zwrotu oraz mechanizmu niedoboru. W związku z tym,
na koniec marca 2014 r. wyznaczono tylko 36miesięczne stopy zwrotu poszczególnych OFE oraz
średnią ważoną stopę zwrotu. Od publikacji ostatniej edycji Raportu stopy zwrotu osiągane przez OFE
poprawiły się nieznacznie (zob. wykres 4.12).
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SWSZ

WIG+CPGBI
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9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

-10%
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9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

9-2011

12-2011

6-2011

3-2011

12-2010

0%

9-2010

10%

MXSZ

Uwaga: SWSZ/MXSZ – średnia ważona/ maksymalna stopa zwrotu OFE. WIG+CPGBI – stopa zwrotu z indeksów WIG i CPGBI,
w proporcji odpowiadającej średniemu udziałowi akcji i obligacji
w portfelu OFE w horyzoncie wyznaczania 36-miesięcznej stopy
zwrotu. CPGBI – Citigroup Poland Government Bond Index. Stopa zwrotu obliczona na podstawie zmian indeksu WIG oraz indeksu CPGBI nie uwzględnia opłaty za zarządzanie.
Źródło: UKNF, GPW, Bloomberg.

Kapitały własne PTE
Na koniec 2013 r. kapitały własne powszechnych towarzystw emerytalnych wyniosły 3,6 mld zł i były
relatywnie niskie w stosunku do wartości zarządzanych aktywów. W porównaniu z końcem czerwca
2013 r. relacja ta uległa obniżeniu i wyniosła średnio
1,5% (zob. wykres 4.13).
Dotychczas kapitały własne towarzystw emerytal-
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nych miały duże znaczenie dla zachowania wypła-

zakazu inwestowania w te instrumenty. Na skutek

calności kapitałowej części systemu emerytalnego.

wejścia w życie tych przepisów, udział skarbowych

Kapitały PTE służyły bowiem pokryciu ewentual-

papierów wartościowych w portfelach inwestycyj-

nego niedoboru powstałego na skutek nieosiągnię-

nych OFE zmniejszył się z 42,5% na koniec września

cia przez otwarty fundusz emerytalny minimalnej

2013 r. do 0,7% na koniec marca 2014 r.81 (zob. wy-

wymaganej stopy zwrotu80 . W związku ze zmianą

kres 4.14).

w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytal-

3%

3-2014

12-2013

9-2013

4%

6-2013

3-2011

5%

3-2013

netto zarządzanych przez nie OFE

9-2012

Wykres 4.13. Relacja kapitałów PTE do wartości aktywów
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6-2012

tałów w przypadku odchylenia stopy zwrotu OFE
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9-2011
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Wykres 4.14. Struktura portfeli inwestycyjnych OFE
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nych wprowadzoną wspomnianą ustawą, polegają-
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Źródło: UKNF.
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Struktura lokat OFE
Nastąpiły również istotne zmiany w strukturze portfeli inwestycyjnych OFE. Ustawa z 6 grudnia 2013 r.
wprowadziła zmiany, które wpłynęły na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych. Jedną z nich było przekazanie przez OFE do ZUS skarbowych papierów wartościowych oraz wprowadzenie

ek notowanych na GPW. Ich udział w portfelu
OFE wyniósł średnio 82,4% w porównaniu z 39,7%
na koniec września 2013 r. Zaangażowanie w instrumenty udziałowe różniło się istotnie pomiędzy poszczególnymi funduszami emerytalnymi i zawierało się w przedziale 77,9-93,5%. Na wysoki udział akcji w portfelach inwestycyjnych OFE wpływ miało
ustanowienie minimalnego udziału tych instrumentów w aktywach funduszy emerytalnych na poziomie 75% do końca 2014 r. Ustawa przewiduje stopniowe obniżanie minimalnego limitu na inwestycje
OFE w akcje oraz zniesienie go od 1 stycznia 2018 r.
Ponadto wspomniana ustawa wprowadziła wyższy

80 Niedobór

w OFE był pokrywany z kapitałów własnych PTE w sytuacji, gdy środki zgromadzone na rachunku rezerwowym i w części
dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego były niewystarczające do zwiększenia w odpowiedniej wysokości wartości jednostki rozrachunkowej funduszu.
81 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, OFE mogą posiadać w swoich aktywach papiery wartościowe Skarbu Państwa
do dnia 4 lutego 2016 r., jeżeli zostały one nabyte przed dniem 4 lutego 2014 r. i nie zostały przekazane do ZUS.
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limit na inwestycje zagraniczne. Maksymalne zaan-

do 30% aktywów od 1 stycznia 2016 r. W analizowa-

gażowanie OFE w aktywa nominowane w walutach

nym okresie udział inwestycji zagranicznych w port-

państw będących członkami Unii Europejskiej, stro-

felach OFE wzrósł średnio z 1,6% do 4,4%. Wynikało

nami umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-

to przede wszystkim z zakupu papierów wartościo-

czym lub członkami Organizacji Współpracy Gospo-

wych notowanych na rynkach zagranicznych.

darczej i Rozwoju, będzie stopniowo podwyższane –

Ramka 4. Zmiany w systemie emerytalnym
Dnia 6 grudnia 2013 r. uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych1 , która wprowadziła istotne zmiany w polskim
systemie emerytalnym. Ustawa powstała w wyniku dokonanego przez Radę Ministrów przeglądu funkcjonowania
systemu emerytalnego. Najważniejsze zmiany to:
przekazanie przez OFE aktywów odpowiadających 51,5% wartości jednostek rozrachunkowych na subkonto
w ZUS,
wprowadzenie dobrowolności przekazywania przyszłych składek na ubezpieczenie emerytalne do otwartych
funduszy emerytalnych,
stopniowe przenoszenie aktywów ubezpieczonych z OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez nich
wieku emerytalnego,
powierzenie ZUS wypłaty świadczeń emerytalnych ze środków zgromadzonych w OFE,
zmiany w polityce inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych,
podwyższenie składki przekazywanej do OFE z poziomu 2,8% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne do 2,92%,
obniżenie maksymalnej opłaty od składki z poziomu 3,5% do 1,75%,
zniesienie benchmarku wewnętrznego i mechanizmu niedoboru,
wprowadzenie benchmarku zewnętrznego opartego o indeks WIG oraz WIBOR.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą, w dniu 3 lutego 2014 r. wszystkie otwarte fundusze emerytalne umorzyły 51,5%
jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka na dzień 31 stycznia 2014 r. i przetransferowały do ZUS aktywa o łącznej wartości 153,15 mld zł (w tym papiery wartościowe o wartości nominalnej
146,05 mld zł oraz środki pieniężne o wartości 1,86 mld zł)2 . Fundusze przekazały następujące kategorie aktywów: obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, gwarantowane przez Skarb Państwa, inne papiery wartościowe
opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa oraz środki pieniężne nominowane w walucie polskiej. OFE przekazały ww. kategorie aktywów we wskazanej kolejności, aż do osiągnięcia
wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych.
Kolejna ważna zmiana polegała na umożliwieniu ubezpieczonym podjęcia decyzji dotyczącej przekazywania przyszłych składek na ubezpieczenie emerytalne do OFE. Ubezpieczeni, którzy chcą odprowadzać część składki emerytalnej do OFE, są zobowiązani poinformować o tym ZUS w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Po
przekazaniu takiej deklaracji, do wybranego funduszu emerytalnego będzie odprowadzana składka w wysokości
2,92% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. W przypadku braku takiej informacji cała składka
emerytalna w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne będzie odprowadzana

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

95

Rozdział 4.

do ZUS. Ubezpieczeni będą mogli zmienić decyzję w zakresie 2,92% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie
emerytalne po raz pierwszy w 2016 r. (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca), a następnie co cztery lata.
Ponadto ustawa przewiduje, że świadczenia emerytalne ze środków zgromadzonych w OFE będą wypłacane w formie emerytury kapitałowej przez ZUS, razem z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ustalał prawo do emerytury kapitałowej oraz jej wysokość.
Omawiany akt prawny wprowadził zmiany w zakresie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych.
Zgodnie z przyjętymi przepisami, OFE nie mogą inwestować w obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy i banki centralne
państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty, a także w obligacje, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, jeżeli są one gwarantowane przez Skarb Państwa. Ustawa przewiduje zniesienie
limitu na inwestycje OFE w akcje, docelowo od 1 stycznia 2018 r. Od wejścia w życie ustawy do końca 2014 r. minimalny limit na inwestycje OFE w akcje wynosi 75%, w 2015 r. – 55%, w 2016 r. – 35% oraz 15% w 2017 r. Dodatkowo
nowe przepisy zakładają stopniowe podwyższanie limitu OFE na inwestycje w aktywa nominowane w walutach
państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W 2014 r. maksymalne zaangażowanie funduszy emerytalnych w tę kategorię lokat wynosi 10% aktywów, w 2015 r. będzie wynosić 20%, a od 2016 r. – 30%.
Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym wpłyną w najbliższych latach na sytuację ﬁnansową sektora PTE.
Prawdopodobny jest spadek przychodów towarzystw emerytalnych na skutek podjęcia przez ubezpieczonych decyzji o zaprzestaniu przekazywania przyszłych składek na ubezpieczenie emerytalne do OFE oraz obniżenia wysokości opłaty od składki pobieranej przez PTE. Na koniec kwietnia 2014 r. jedynie około 100 tys. osób spośród 16,7
mln członków OFE zadeklarowało pozostanie w wybranym funduszu emerytalnym3 .
W myśl wspomnianej ustawy, otwarte fundusze emerytalne zostały zobligowane do stopniowego przenoszenia aktywów ubezpieczonych do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego. W dniu 31 października 2014 r. ZUS poinformuje OFE o obowiązku przekazania środków dla tych ubezpieczonych w odpowiedniej
wysokości, a fundusze emerytalne będą musiały przekazać je do ZUS do dnia 12 listopada 2014 r.4 Fundusze będą mogły ﬁnansować te transfery z napływających składek, których przyszła wartość zależy od liczby osób, które
zadeklarują dalsze uczestnictwo w OFE oraz z dochodów z portfela.
Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym wpłynęły na krajowy rynek ﬁnansowy. Na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych przez OFE do ZUS oraz wprowadzenia zakazu inwestowania w te instrumenty,
nastąpił wzrost udziału nierezydentów w strukturze nabywców obligacji skarbowych - z 32% na koniec stycznia
2014 r. do 41% na koniec lutego 2014 r. W sytuacji wystąpienia zaburzeń na rynkach ﬁnansowych i wzrostu globalnej awersji do ryzyka może to sprzyjać większej zmienności cen tych instrumentów.
W związku z koniecznością przekazania aktywów ubezpieczonych z OFE do ZUS oraz prawdopodobnym spadkiem wartości składek przekazywanych do funduszy można spodziewać się istotnego spadku popytu OFE na akcje
spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW. Dotychczas fundusze emerytalne dokonywały systematycznych zakupów instrumentów udziałowych, również w okresach spadków indeksów rynkowych. Podobnie
w przypadku obligacji skarbowych, OFE zwiększały zaangażowanie na rynku krajowych skarbowych papierów wartościowych także w sytuacjach odpływu inwestorów zagranicznych. W wyniku prawdopodobnego zmniejszenia
popytu OFE na akcje oraz zakazu inwestowania w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, stabilizacyjne oddziaływanie funduszy na krajowy rynek akcji i obligacji skarbowych
zostanie ograniczone.
Pomimo wpływu zmian w systemie emerytalnym na sytuację ﬁnansową powszechnych towarzystw emerytalnych
oraz na krajowy rynek ﬁnansowy, nie powinny one generować ryzyka dla stabilności systemu ﬁnansowego.
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Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).
2 Zgodnie z informacją prasową Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2014 r.
3 Na podstawie informacji prasowych.
4 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 10 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, w 2014 r. OFE będą musiały przekazać
do ZUS z tego tytułu 4,4 mld zł, w 2015 r. – 6,6 mld zł, w 2016 r. – 7,4 mld zł, a w 2017 r. – 5,7 mld zł.

4.3. Towarzystwa funduszy
inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

Wyniki ﬁnansowe TFI
W 2013 r. sytuacja ﬁnansowa towarzystw funduszy
inwestycyjnych poprawiła się (zob. tabela 4.5). Inaczej niż w 2012 r., wzrost aktywów netto funduszy inwestycyjnych przełożył się na wzrost przychodów82

Ze względu na specyﬁkę oferowanych usług, sek-

i wyniku ﬁnansowego sektora TFI.

tor towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy

Aktywa netto funduszy zwiększyły się w 2013 r. o nie-

inwestycyjnych nie generuje ryzyka dla stabilności

mal 44 mld zł. Ich wzrost był związany zarówno z do-

systemu ﬁnansowego. Ewentualne pogorszenie sy-

brymi wynikami zarządzania, jak i z wysokim do-

tuacji ﬁnansowej czy kapitałowej TFI nie powinno

datnim saldem wpłat i wypłat środków. W 2013 r.

mieć wpływu na środki zgromadzone w funduszach

wszystkie typy funduszy inwestycyjnych odnotowały

inwestycyjnych. Towarzystwa funduszy inwestycyj-

napływ środków w ujęciu netto, a łącznie wpłacono

nych i zarządzane przez nie fundusze posiadają od-

do nich 29,6 mld zł. Najwięcej środków (53,1% sal-

rębną osobowość prawną, a aktywa funduszy są od-

da) zostało skierowane do funduszy zaklasyﬁkowa-

dzielone od majątku TFI. Posiadacze tytułów uczest-

nych do kategorii pozostałe pod względem prowa-

nictwa nie powinni również odczuć konsekwencji

dzonej polityki inwestycyjnej, w tym głównie do fun-

ewentualnej upadłości depozytariuszy przechowu-

duszy aktywów niepublicznych dedykowanych kon-

jących aktywa funduszy inwestycyjnych, ponieważ

kretnym inwestorom. Do funduszy inwestycyjnych

środki te są wydzielone z ich masy upadłościowej.

utworzonych wyłącznie dla podmiotów z grupy ka-

Krajowe regulacje prawne nie pozwalają na two-

pitałowej PZU w ujęciu netto napłynęło niemal

rzenie funduszy rynku pieniężnego o stałej warto-

6 mld zł.

ści aktywów netto (constant net asset value, CNAV).
Fundusze nie gwarantują wyznaczonego celu inwestycyjnego, a ryzyko związane z ich działalnością

Kapitały własne TFI

w całości spoczywa na ich uczestnikach. Potencjalny

Na koniec 2013 r. suma kapitałów własnych to-

wpływ funduszy inwestycyjnych na system ﬁnanso-

warzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła ponad

wy może jednak polegać na oddziaływaniu na ceny

1 mld zł. Kapitały własne zwiększyły się głównie dzię-

instrumentów ﬁnansowych.

ki poprawie wyników ﬁnansowych sektora, a dodatkowo dzięki wzrostowi pozostałych kapitałów rezerwowych TFI. Na skutek wyższego niż w przypadku

82 Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest głównym źródłem przychodów TFI. W 2013 r. przychody z tego tytułu

stanowiły 91% przychodów ogółem sektora.
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Tabela 4.5. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną wartością aktywów

netto funduszy inwestycyjnych

Przychody ogółem, w tym:
- przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi
Koszty ogółem
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Kapitał własny
Wymagany kapitał własny
Średnie aktywa netto funduszy inwestycyjnych
Wskaźnik pokrycia kapitału własnego
Rentowność brutto (w %)
ROE (w %)

12-2011
(w mln zł)
2 425
2 243
1 896
530
428
1 268
232
122 386
5,5
21,8
35,4

12-2012
(w mln zł)
2 169
1 978
1 764
405
325
976
232
138 251
4,2
18,7
31,7

12-2013
(w mln zł)
2 654
2 416
2 129
525
426
1 102
249
176 961
4,4
19,8
42,2

Zmiana
12-2013/12-2012 (w %)
22,4
22,1
20,7
29,7
31,1
12,9
7,7
28,0
0,2
1,1 pkt proc.
10,5 pkt proc.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane dotyczące średniej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych mogą się różnić
od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF, NBP.

kapitałów własnych tempa wzrostu wyniku ﬁnansowego, zwiększył się także zagregowany wskaźnik

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych

ROE sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Struktura środków zgromadzonych w funduszach

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych poszcze-

nie zmieniła się istotnie (zob. wykres 4.15). Najwięk-

gólnych towarzystw był przy tym znacznie zróżnico-

szy udział w strukturze ich aktywów nadal miały kra-

wany. Jego średnia wartość wzrosła z 15,9% na ko-

jowe dłużne papiery wartościowe – 25,2%. Drugą

niec 2012 r. do 21,4% na koniec 2013 r.

najważniejszą pozycją aktywów funduszy inwesty-

Zagregowane kapitały własne towarzystw były 4,2
razy wyższe niż wymóg kapitałowy dla całego sektora83 . Zagregowany wskaźnik pokrycia kapitałów
własnych TFI, podobnie jak poziom zagregowanego
wymogu kapitałowego, był nieznacznie wyższy niż
na koniec 2012 r. W relacji do aktywów netto fun-

cyjnych były pozostałe udziałowe papiery wartościowe, a wśród nich przede wszystkim akcje nienotowane. W 2013 r. wzrósł udział w aktywach pozostałych dłużnych papierów wartościowych, wśród których najważniejszą kategorię stanowiły instrumenty
emitowane przez przedsiębiorstwa.

duszy inwestycyjnych kapitały własne sektora były

Ze względu na znaczne zaangażowanie w obligacje

niewielkie i nie przekraczały 1%.

korporacyjne o niskiej płynności, w grudniu 2013 r.
zawieszone zostało odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Copernicus Dłużnych Papierów
Korporacyjnych, wydzielonego w ramach Coperni-

83 W myśl art. 49 i 50 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych TFI ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na po-

ziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych
w poprzednim roku obrotowym i jednocześnie nie niższym niż równowartość w złotych 125 tys. euro lub 730 tys. euro, jeżeli przedmiot działalności TFI został rozszerzony o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
ﬁnansowych. Ponadto, od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów
wartościowych zarządzanych przez TFI przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 mln euro, ma ono obowiązek zwiększać
poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez nie
funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a równowartością 250 mln euro.
84 Zgodnie z informacjami zawartymi w półrocznym i rocznym sprawozdaniu ﬁnansowym subfunduszu, w 2013 r. wśród jego lokat
znajdowały się obligacje, które nie zostały wykupione w terminie. Fundusz wielokrotnie dokonywał także przeszacowania wartości
obligacji znajdujących się w jego portfelu.
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cus FIO84 . Przyczyną trwającego dwa miesiące zawieszenia był wysoki poziom wypłat dokonywanych
przez uczestników subfunduszu85 . Z tej samej przyczyny Komisja Nadzoru Finansowego nakazała zwieszenie na dwa tygodnie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO w październiku 2013 r. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu została podjęta ze względu na opóźnienie wypłat
środków z tytułu odkupienia przez fundusz jednostek uczestnictwa86 .

inwestycyjnych.
W marcu 2014 r. KNF opublikowała dwa stanowiska skierowane do towarzystw funduszy inwestycyjnych, dotyczące pewnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych87 . Zwrócono w nich uwagę m.in. na przypadki wprowadzania uczestników funduszy inwestycyjnych w błąd poprzez publikowanie w prospektach
informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów, oraz informacjach reklamowych nierzetel-

Wykres 4.15. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych

nych danych (m.in. publikowanie informacji sugerujących brak ryzyka inwestycji w jednostki uczest-

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

nictwa funduszu, przedstawianie jednostek uczestnictwa funduszy jako substytutu depozytów bankowych, wskazywanie na wysoką płynność lokat funduszy posiadających znaczne zaangażowanie w ob-

100%

ligacje korporacyjne) oraz wykorzystywania fundu80%

szy inwestycyjnych do realizacji polityki grup kapitałowych, do których należą zarządzające nimi TFI

60%

(w tym ignorowanie ustawowych limitów inwesty-

40%

cyjnych i kryteriów doboru lokat określonych w statutach funduszy inwestycyjnych, a także obejmo-

20%

wanie przez fundusze inwestycyjne papierów war-

0%

Źródło: NBP.

12-2012

6-2013

12-2013

Pojedyncze przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy nie ma-

tościowych oferowanych przez powiązane ﬁrmy inwestycyjne w wysokości pozwalającej na skuteczne
uplasowanie organizowanej przez nią emisji).

ją istotnego wpływu na sytuację w sektorze. Przedłu-

Wydanie wspomnianych stanowisk było związane

żający się brak możliwości wycofania środków ulo-

z sytuacją Idea Towarzystwa Funduszy Inwestycyj-

kowanych w jednostkach uczestnictwa przez inwe-

nych88 oraz Domu Maklerskiego IDM. Idea TFI

storów może jednak negatywnie wpływać na zaufa-

powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi

nie do podmiotów działających na rynku funduszy

niektórych swoich funduszy domowi maklerskie-

85 Zgodnie

z art. 89 ust. 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa
tygodnie, jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczająca 10% wartości aktywów netto funduszu lub nie można dokonać wiarygodnej wyceny
istotnej części aktywów funduszu z niezależnych od niego przyczyn. Odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone
na okres dłuższy niż dwa tygodnie, jednak nieprzekraczający dwóch miesięcy, jedynie za zgoda i na warunkach określonych przez
KNF.
86 W komunikatach Zarządu Idea TFI opublikowanych na stronie internetowej jako przyczynę opóźnień wypłat środków dla klientów
wskazano kwestie proceduralne, wstrzymujące przekazanie gotówki zgromadzonej na rachunku funduszu inwestycyjnego zamkniętego utworzonego w celu zwiększenia działań restrukturyzacyjno-windykacyjnych do Idea Premium SFIO i obsłużenie zaległych umorzeń.
87 Stanowiska z dnia 17 i 20 marca 2014 r.
88 Pod koniec marca 2014 r. Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmieniło nazwę na INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
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mu, będącemu jednocześnie akcjonariuszem towa-

ty oraz zwróciła się do towarzystw funduszy inwe-

rzystwa oraz podmiotem prowadzącym działalność

stycyjnych o dokonanie analizy prowadzonej przez

jako organizator emisji papierów wartościowych.

nie działalności i wyeliminowanie sytuacji mogą-

Wykonując zlecone czynności IDM nie uwzględniał

cych wskazywać na występowanie konﬂiktu intere-

należycie interesu uczestników funduszy inwesty-

sów. Problemy Idea TFI nie miały istotnego wpły-

cyjnych. Do portfeli funduszy nabywane były pa-

wu na sytuację w sektorze. Skala działalności tego

piery wartościowe oferowane przez IDM, które nie

towarzystwa jest stosunkowo niewielka. Na koniec

spełniały kryteriów określonych w ustawie o fundu-

marca 2014 r. udział aktywów netto zarządzanych

szach inwestycyjnych i statutach funduszy. W marcu

przez Idea TFI, w aktywach całego sektora nie prze-

2014 r. KNF nałożyła kary ﬁnansowe na oba podmio-

kraczał 1%.
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Spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe

Sytuacja kapitałowa w kasach jest w dalszym ciągu trudna, a wysokość funduszy własnych,
pomimo ich wzrostu w 2013 r., jest nieadekwatna do prowadzonej działalności.
W II półroczu 2013 r. działalność depozytowa kas rozwijała się wolniej niż działalność kredytowa,
ale wciąż występuje nadwyżka depozytów nad udzielonymi kredytami. Aktywa płynne kas
stanowiły istotną pozycję ich łącznych aktywów.
Skala bezpośrednich powiązań pomiędzy kasami i Kasą Krajową a sektorem bankowym jest stosunkowo niewielka.
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Fundusze własne obliczone według ustawy o SKOK90

(SKOK) są instytucjami niebankowymi, zaliczany-

wzrosły w II półroczu 2013 r. o 14,2 mln zł (od

mi do sektora monetarnych instytucji ﬁnansowych.

początku roku o 44,6 mln zł) i osiągnęły wartość

Kasy są podmiotowo wyłączone z przestrzegania

149,6 mln zł. Dane te nie uwzględniają jednak ko-

przepisów pakietu CRDIV/CRR.

rekt wynikających z ustaleń inspekcji UKNF prze-

Spółdzielcze

kasy

Pomimo systematycznego rozwoju SKOK w ostatnich latach, ich znaczenie w polskim systemie ﬁnansowym pozostaje niewielkie. Na koniec 2013 r. aktywa kas (19,2 mld zł) odpowiadały 1,4% aktywów
sektora bankowego. Kredyty i depozyty sektora nieﬁnansowego w SKOK stanowiły odpowiednio 1,7%
kredytów oraz 2,2% depozytów podmiotów nieﬁnansowych w sektorze bankowym.
Aktywa sektora SKOK (55 kas) są skoncentrowane

prowadzonych w 11 kasach. Zgodnie z ustaleniami
inspektorów, łączna wartość funduszy własnych powinna zostać obniżona o kwotę 652 mln zł, co spowodowałoby ich spadek do -502 mln zł. Korekta funduszy własnych wynikająca z ustaleń inspekcji wpłynęłaby na zwiększenie bieżącego niedoboru funduszu własnych z 736 mln zł do 1,4 mld zł (zob. wykres 5.1).
Wykres 5.1. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności
Fundusze własne według ustawy o SKOK
Fundusze własne według metodyki Kasy Krajowej
Bieżący niedobór funduszy własnych
Szacowane fundusze własne po korektach inspekcyjnych
Współczynnik wypłacalności (prawa oś)

w kilku kasach. Sześć największych kas posiada ponad 73% udział w łącznych aktywach SKOK. Aktywa
większości kas (29) nie przekraczają 100 mln zł.
0,4

2,0%

0,2

1,5%

0,0

1,0%

-0,2

0,5%

kas wobec banków około 0,5 mln zł. Z kolei należno-

-0,4

0,0%

ści Kasy Krajowej z tytułu lokat w bankach znacznie

-0,6

-0,5%

Skala bezpośrednich powiązań pomiędzy kasami
wo niewielka. Należności kas od banków oraz środki na rachunkach bankowych wynosiły na koniec
2013 r. około 1,2 mld zł, podczas gdy zobowiązania

mld zł

i Kasą Krajową a sektorem bankowym jest stosunko-

spadły w stosunku do końca 2012 r. (o 0,8 mld zł)
-0,8

i wynosiły na koniec 2013 r. około 0,8 mld zł.

Pozycja kapitałowa kas89

-1,0%
12-2012

3-2013

6-2013

9-2013

12-2013

Źródło: UKNF.

Średni współczynnik wypłacalności SKOK, wyliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,

Sytuacja kapitałowa w kasach była w dalszym ciągu

wyniósł 0,85%91 . Po uwzględnieniu korekt wynikają-

trudna, a wysokość funduszy własnych nieadekwat-

cych z ustaleń inspekcji UKNF współczynnik wypła-

na do rozmiarów i ryzyka prowadzonej działalności.

calności kas byłby ujemny i wynosiłby -2,87%.

89 Rozdział

5 opracowano na podstawie raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: „Informacja o sytuacji spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w 2013 r.”, kwiecień 2014 r., UKNF. Raport powstał w oparciu o dane sprawozdawcze oraz indywidualne ankiety kierowane bezpośrednio do kas. Przekazane przez kasy do UKNF roczne wyniki nie zostały zweryﬁkowane przez biegłych
rewidentów. Dodatkowo zdaniem UKNF pomimo, że jakość danych sprawozdawczych kas istotnie się poprawiła, w przekazywanej
sprawozdawczości identyﬁkowane są jeszcze pojedyncze przypadki błędów powodujące brak wewnętrznej spójności sprawozdań.
90 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1450 z późn.
zm.).
91 Od października 2013 r. obowiązują zasady wyliczania współczynnika wypłacalności kas wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Dz. U. z 2013 r.
poz. 1102.
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kredyty i pożyczki netto wzrosły o 2,5%, przy 4,4%
Wyniki ﬁnansowe kas

wzroście aktywów. Największą część portfela stano-

Na koniec 2013 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe wykazały łączny wynik ﬁnansowy
na poziomie 251,5 mln zł (12 kas wykazało stratę w wysokości 125,7 mln zł), (zob. wykres 5.2).

wiły kredyty konsumpcyjne (około 60%), zaś drugim
co do wielkości portfelem (około 37%) były kredyty
na nieruchomości (zob. wykres 5.3).
Wykres 5.3. Struktura portfela kredytowego

W II półroczu 2013 r. kasy odnotowały poprawę wy-

Kredyty pozostałe

niku ﬁnansowego w stosunku do I półrocza 2013 r.

Kredyty na nieruchomości

Kredyty konsumpcyjne

o około 344 mln zł. Była ona w szczególności wy-

12

nikiem transakcji jednorazowych, tj. zbycia wie-

10

rzytelności, wyodrębnienia zorganizowanych części
przedsiębiorstwa i wniesienia aportem do powoła-

Wykres 5.2. Wyniki ﬁnansowe kas (narastająco)
Zyski

Straty

Wynik finansowy netto
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nych spółek oraz darowizn z Kasy Krajowej.
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Na koniec 2013 r. 22,9% portfela kredytów i poży-

100

czek udzielonych przez SKOK (3 mld zł) była prze-

0

terminowana (opóźnienie w spłacie 3 miesiące i wię-

-100

cej)92 . Wśród kredytów przeterminowanych około

-200

80% stanowiły kredyty o opóźnieniach w spłacie
przekraczających 12 miesięcy.

-300
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Kasy sprzedały część portfela kredytów i pożyczek
Źródło: UKNF.

przeterminowanych. Wartość brutto sprzedanych

Zgodnie z ustaleniami inspekcji UKNF, wyniki ﬁ-

kredytów i pożyczek, w większości przeterminowa-

nansowe kas objętych kontrolą powinny zostać sko-

nych powyżej 3 miesięcy, wyniosła około 2 mld zł,

rygowane w dół o 652 mln zł, co spowodowa-

z czego 0,3 mld zł zostało sprzedanych w 2013 r.

łoby obniżenie łącznego wyniku ﬁnansowego kas

Za sprzedane wierzytelności kasy otrzymały papie-

do -400,7 mln zł.

ry dłużne lub/i gotówkę. Wartość bilansowa papierów dłużnych uzyskanych za sprzedane przetermi-

Akcja kredytowa i ryzyko kredytowe w kasach

nowane wierzytelności wyniosła na koniec 2013 r.
0,8 mld zł (4,3% aktywów ogółem). Po uwzględnie-

Największą pozycją aktywów kas były kredyty i po-

niu wartości tych papierów udział portfela przeter-

życzki. Na koniec 2013 r. portfel ten (10,6 mld zł)

minowanego w całości kredytów i pożyczek wyno-

stanowił około 55% aktywów. W II półroczu 2013 r.

siłby około 27%.

92 Dla

kredytów i pożyczek przeterminowanych powyżej 1 dnia wskaźnik ten wynosił 29,4%.
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Około 14% całego portfela kredytowego podlegało

depozytów (depozyty te były zgromadzone na 4,1%

restrukturyzacji, z czego 60% stanowiły duże kredy-

prowadzonych rachunków).

ty – o wartości powyżej 1 mln zł.
Wykres 5.5. Struktura depozytów kas
Depozyty terminowe:

Ryzyko płynności w kasach

w tym powyżej 12 M

Depozyty bieżące

Aktywa płynne spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

18

kredytowych (4,8 mld zł) stanowiły istotną pozycję

16

ich łącznych aktywów (około 25% na koniec 2013 r.).

14
12

poziom aktywów płynnych zwiększył się o 0,3 mld zł.
Kasy lokowały środki płynne głównie w Kasie Krajowej (około 2,7 mld zł), na bieżących rachunkach
bankowych oraz w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego (zob. wykres 5.4).
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W porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2013 r.
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Wykres 5.4. Struktura aktywów płynnych i udział w aktyŹródło: UKNF.
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W kasach utrzymuje się duża nadwyżka depozytów nad udzielonymi pożyczkami i kredytami. War-

Rachunki
bieżące w
bankach
Lokaty w
bankach

tość środków niewykorzystanych na akcję kredytową na koniec grudnia 2013 r. wyniosła około 7 mld zł.

Lokaty w KK

12-2012 3-2013 6-2013 9-2013 12-2013

Struktura bilansu Kasy Krajowej
Obligacje SP*

Istotną częścią aktywów Kasy Krajowej były środki
Jednostki
uczestnictwa
funduszy**
Aktywa płynne
/ aktywa
(prawa oś)

płynne (zob. wykres 5.6). Na koniec 2013 r. gotówka i inne aktywa pieniężne oraz należności w formie
lokat w bankach stanowiły około 1,6 mld zł, tj. 44%
aktywów Kasy Krajowej (spadek o 0,2 mld zł w sto-

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

Podstawowym źródłem ﬁnansowania działalności
kas były depozyty członków (17,6 mld zł na ko-

sunku do końca czerwca 2013 r.). Najistotniejszym
źródłem ﬁnansowania Kasy Krajowej (około 84% pasywów) były środki otrzymane od kas w formie lokat
(obowiązkowych i nieobowiązkowych) oraz opłat.

niec 2013 r., tj. 91,7% sumy bilansowej). W II pół-

Kasa Krajowa dysponuje funduszem stabilizacyjnym

roczu 2013 r. wartość depozytów zwiększyła się

m.in. na wspieranie działalności SKOK. Na koniec

o 2,2%. W strukturze depozytów dominowały depo-

2013 r. niewykorzystane środki funduszu wynosiły

zyty o terminie wymagalności do 12 miesięcy włącz-

158 mln zł. W trakcie roku Kasa Krajowa zdecydowa-

nie (zob. wykres 5.5). Depozyty o wartości powy-

ła o udzieleniu pomocy 32 kasom objętym postępo-

żej 100 tys. zł stanowiły ponad 31% łącznej wartości

waniami naprawczymi na łączną kwotę 193 mln zł.
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Wykres 5.6. Struktura aktywów (lewy panel) i pasywów (prawy panel) Kasy Krajowej
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Na koniec 2013 r. 44 kasy były objęte przez KNF
Procesy restrukturyzacyjne w spółdzielczych ka-

postępowaniami naprawczymi. W lipcu i sierpniu

sach oszczędnościowo–kredytowych

2013 r. oraz w maju 2014 r. KNF podjęła decyzje

W dniu 12 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa
z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spół-

o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w czterech kasach.

dzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych oraz

Na mocy przepisów nowelizujących ustawę o Ban-

niektórych innych ustaw, na mocy której KNF uzy-

kowym Funduszu Gwarancyjnym93 , w listopadzie

skała szereg instrumentów, pozwalających na pro-

2013 r. BFG objął depozyty członków kas gwarancja-

wadzenie procesów restrukturyzacyjnych w SKOK.

mi.

93 Ustawa

z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1012). Przepisy weszły w życie 4 października 2013 r.
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Aktywa niepłynne – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa niewynikające z czynności bankowych.
Aktywa o ograniczonej płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF
w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa wynikające z czynności bankowych poza hurtowym rynkiem ﬁnansowym.
Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały instytucji kredytowych.
Baza Rynku Nieruchomości (BaRN) – baza cen i atrybutów mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym oraz
nieruchomości komercyjnych tworzona przez Narodowy Bank Polski w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.
Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych, zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto oraz koszty działalności, do składki zarobionej.
Credit Default Swap – 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 – 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.
Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach – wartość przepływu z okresu poprzedzających
12 miesięcy; w przypadku danych o stanach (zasobach) – przeciętna wartość stanu w okresie poprzedzających
12 miesięcy.
Delewarowanie – ograniczanie przez inwestorów zagranicznych ekspozycji na podmioty z kraju goszczącego. Delewarowanie może przyjmować postać redukcji ﬁnansowania udzielanego przez inwestorów zagra-
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nicznych instytucjom ﬁnansowym (w szczególności podmiotom zależnym), jak i redukcji inwestycji w instrumenty ﬁnansowe z kraju goszczącego, takie jak skarbowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraj
goszczący lub akcje notowane na giełdzie kraju goszczącego.
Dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić
za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w danym mieście, przy przeciętnej cenie transakcyjnej na danym rynku. Przeciętna cena składa się w 40% z ceny na rynku pierwotnym oraz w 60% z ceny
na rynku wtórnym, co odzwierciedla rozkład transakcji na tych rynkach.
Dostępny kredyt mieszkaniowy – wartość potencjalnego maksymalnego kredytu mieszkaniowego wyrażona
jako krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku. Wartość obliczono
z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (tj. stopy
procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat kredytowych).
Duże przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób.
Dźwignia ﬁnansowa – relacja aktywów do funduszy podstawowych przed pomniejszeniami regulacyjnymi.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu należności
(zobowiązań) w danym okresie.
Forward Rate Agreement – 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.
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) – proces szacowania kapitału wewnętrznego przez
bank. Oszacowany przez bank w procesie ICAAP kapitał wewnętrzny to kwota niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyﬁkowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka.
Indeks ZKPK – skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków.
Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i odpisów amortyzacyjnych.
Krajowe banki komercyjne – banki mające siedzibę w Polsce i działające w formie prawnej spółki akcyjnej
lub banku państwowego.
Krajowy sektor bankowy – krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Kredytowa dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku, z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (stopy procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat
kredytowych) przy średniej cenie transakcyjnej mieszkania na danym rynku (NBP).
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i pozostałe
kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.
Kredyty (należności) ze stwierdzoną utratą wartości – należności z portfela B, w przypadku których zostały
stwierdzone obiektywne przesłanki utraty wartości i spadek wartości oczekiwanej przyszłych przepływów
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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).
Krótkoterminowa luka płynności skorygowana – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności nie dłuższym niż 1 miesiąc (skorygowaną o wartość należności, których termin zapadalności upłynął,
oraz o wartość bonów skarbowych wyodrębnionych na pokrycie funduszu środków gwarantowanych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) a nadwyżką depozytów sektora nieﬁnansowego o terminie do 1 miesiąca
ponad osad oraz pozostałymi zobowiązaniami o terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Loan-to-Value – relacja wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.
Luka ﬁnansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora nieﬁnansowego, rządowego i samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości kredytów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób.
Margines wypłacalności – określony przepisami prawa parametr, który determinuje poziom środków własnych zakładu ubezpieczeń.
Marża kredytowa – różnica między oprocentowaniem kredytów w bankach a rynkową stopą procentową.
Marża nieodsetkowa – relacja wyniku nieodsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
Mieszkanie deweloperskie – mieszkanie z rynku pierwotnego, budowane przez ﬁrmę deweloperską. Sprzedawane jest zarówno jako kontrakt na jego budowę, jak i jako gotowe, nowo wybudowane mieszkanie.
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 – 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.
Podstawowa rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008 KNF
z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona kasę oraz należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni.
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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 potencjalnych strat
w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating indywidualny SACP – (ocena agencji ratingowej S&P) miara długookresowej zdolności instytucji
ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczona na podstawie oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach, w których aktywna jest instytucja ﬁnansowa
oraz indywidualnych charakterystyk ocenianej instytucji ﬁnansowej.
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.
Rentowność brutto TFI – relacja wyniku ﬁnansowego brutto TFI do przychodów ogółem.
Rentowność na działalności ubezpieczeniowej – relacja wyniku technicznego do składki zarobionej na udziale własnym.
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi – relacja zysku technicznego z zarządzania funduszami emerytalnymi do przychodów z zarządzania tymi funduszami.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu zawartych
umów ubezpieczeń.
Ryzyko systemowe – ryzyko zakłócenia systemu ﬁnansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego
nad systemem ﬁnansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego).
Sektor bankowy – wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych działające w Polsce.
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Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych za składki przypisane brutto z tytułu umów
z określonym okresem odpowiedzialności uważa się kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu
umów zawartych w okresie sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są
to kwoty należne w okresie sprawozdawczym.
Skorygowana marża odsetkowa (netto) – relacja wyniku z tytułu odsetek uzyskanego w danym okresie pomniejszonego o przychody odsetkowe od papierów wartościowych i odpisy z tytułu utraty wartości należności
z tego okresu do średniej wartości aktywów (lub odpowiedniego portfela kredytów) w tym okresie.
Stopa kapitalizacji – iloraz dochodu operacyjnego netto, możliwego do uzyskania na rynku, i ceny rynkowej
nieruchomości (zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny).
Straty kredytowe – odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów.
Środki obce niestabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki niezaliczone przez bank do środków obcych
stabilnych.
Środki obce stabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki, które bank zalicza do stabilnych źródeł ﬁnansowania, w szczególności stabilna część bazy depozytowej, własnych papierów wartościowych niezaliczanych
do funduszy własnych, innych zobowiązań z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 1 roku, które bank
zamierza utrzymywać oraz inne zobowiązania wynikające z czynności bankowych, których plan pozyskania
i utrzymania jest zatwierdzony przez radę nadzorczą.
Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez własnego napędu –
grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyﬁkacji z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych według
klasyﬁkacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008
KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona należności
i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.
Viability rating – rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch, informujący
o sytuacji ﬁnansowej pojedynczych podmiotów.
Wartość zagrożona – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych historycznych.
Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
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Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce – dwunastomiesięczna suma krocząca liczby mieszkań, których produkcja jest w toku (rozpoczęte budowy mieszkań po odjęciu mieszkań oddanych do użytkowania).
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.
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 wymogu kapitałowego TFI – relacja wartości kapitału własnego TFI i wartości minimalnego wymogu kapitałowego.
Wskaźnik pustostanów – relacja niewynajętej powierzchni do skumulowanej podaży powierzchni nieruchomości komercyjnych w danej lokalizacji, np. mieście lub dzielnicy.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto.
Wskaźnik zatrzymania składki – relacja składki przypisanej na udziale własnym zakładu ubezpieczeń i składki przypisanej brutto.
Współczynnik płynności M2 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych
niestabilnych. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Współczynnik płynności M4 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy funduszy własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
Wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji, przychodów z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów ﬁnansowych o zmiennej kwocie dochodu, wyniku operacji
ﬁnansowych i wyniku z pozycji wymiany.
Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi przychodami
technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty administracyjne i akwizycji),
tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów z lokat.
Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in. opłaty od wpłacanych składek
i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytułu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty akwizycji, koszty ogólne PTE).

112

Narodowy Bank Polski

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów
ABS
AC

Asset–backed securities
Auto casco

BAEL

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

BaRN

Baza Rynku Nieruchomości

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska

BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości

CCP

Central counterparty

CDS

Credit Default Swap

CESEE

Kraje Europy Środkowo- i Południowowschodniej

CIRS

Cross Currency Interest Rate Swap

COR

Combined Operating Ratio

CPGBI
CPI

Citigroup Poland Government Bond Index
Consumer Price Index

CRD

Capital Requirements Directive

CRR

Capital Requirements Regulation

DFE

Dobrowolny fundusz emerytalny

DJIA

Dow Jones Industrial Average

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EMIR

European Market Infrastructure Regulation

ESA
ESMA
EURO STOXX 50
EURO STOXX

European System of Accounts
European Securities and Markets Authority
Indeks giełdowy największych spółek strefy euro
Indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

BANKS

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2014

113

Wykaz skrótów

Fed

Federal Reserve System

FI

Fundusze inwestycyjne

FIO
FOMC

Fundusz inwestycyjny otwarty
Federal Open Market Committee

FRA

Forward Rate Agreement

FSB

Financial Stability Board

GPW
GUS
ICAAP
IRS
KDPW
KE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
Internal Capital Adequacy Assessment Process
Interest Rate Swap
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Komisja Europejska

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

LIBOR

London Interbank Oﬀered Rate

LTRO
LtV

Longer-term reﬁnancing operation
Loan-to-Value

MdM

„Mieszkanie dla Młodych”

MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MSCI EM
MSP
MSSF/MSR

Indeks giełdowy spółek z gospodarek wschodzących
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MXSZ
NBP
NC
NEG
NIF
NIM
NSFR
O/N
OC

Narodowy Bank Polski
NewConnect
Perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie
Niebankowe instytucje ﬁnansowe
Net interest margin
Net Stable Funding Requirement
Overnight
Odpowiedzialność cywilna

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

OIS

Overnight Index Swap

OTC

Over-the-counter

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PSR

Polskie standardy rachunkowości

PTE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

ROA

Return on assets

ROE

Return on equity

RP
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Maksymalna stopa zwrotu OFE

Rynek pierwotny mieszkań
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RPP

Rada Polityki Pieniężnej

RW

Rynek wtórny mieszkań

S&P
S&P500

Standard & Poor’s
Indeks giełdowy spółek amerykańskich

SACP

Stand-Alone Credit Proﬁle

SFIO

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

SKOK

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe

SP

Skarb Państwa

STA

Perspektywa stabilna ratingu

SWSZ

Średnia ważona stopa zwrotu

TFI
TLTRO
UE

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Targeted Longer–Term Reﬁnancing Operation
Unia Europejska

UFK

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

VaR
WIBOR
WIG

Value at Risk
Warsaw Interbank Oﬀered Rate
Warszawski Indeks Giełdowy

WIG250

Warszawski Indeks Giełdowy małych spółek

WIG30

Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek

WIG-Banki
ZBP
ZU
ZUS

Indeks spółek z sektora bankowego
Związek Banków Polskich
Zakłady Ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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