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Niniejszy Przegląd poświęcony jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce. Stabilność systemu
finansowego to stan, w którym system finansowy pełni wszystkie swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny,
nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności systemu
bankowego. Dzieje się tak ze względu na rolę, jaką banki odgrywają w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach
płatniczych, oraz zakres transformacji ryzyka w bankach na rzecz innych podmiotów. Z tego powodu szczególnie
duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę stabilności banków.
Z perspektywy banków centralnych utrzymanie stabilności systemu finansowego jest szczególnie istotne.
Wynika to z jej bliskiego związku z podstawowym zadaniem banku centralnego – utrzymaniem stabilności cen.
System finansowy odgrywa bowiem kluczową rolę w transmisji impulsów monetarnych do sfery realnej, a jego
niestabilność może utrudnić skuteczne prowadzenie polityki pieniężnej. Drugą przesłanką zaangażowania
Narodowego Banku Polskiego w prace na rzecz stabilnego funkcjonowania systemu finansowego jest powierzenie
bankowi centralnemu nadzoru nad systemowo ważnymi systemami płatniczymi. Jednym z warunków sprawnego
działania systemów płatniczych jest bezpieczeństwo współtworzących je instytucji finansowych. W przypadku
Narodowego Banku Polskiego stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ze
względu na powierzone NBP zadanie kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego.
Celem publikacji przez Narodowy Bank Polski „Przeglądu stabilności systemu finansowego”, kierowanego do
uczestników rynków finansowych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych tą tematyką, jest przedstawienie
wyników analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia.
Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy będzie sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu
zrozumieniu skali i zakresu ryzyka istniejącego w systemie finansowym. W ten sposób można zwiększyć
prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku podejmujących zbyt duże ryzyko, bez
konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy rynkowe. Polityka informacyjna banku
centralnego staje się wtedy ważnym instrumentem zachowania stabilności systemu finansowego.
Narodowy Bank Polski przedstawia wyniki swoich analiz w obszernych rocznych „Raportach o stabilności
systemu finansowego” oraz krótszych „Przeglądach stabilności systemu finansowego”, odnoszących się do
pierwszego półrocza kolejnych lat danego roku.
Niniejszy Przegląd został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 18
października 2007 r.
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Synteza
Niniejszy Przegląd przedstawia ocenę stabilności polskiego systemu finansowego w I półroczu 2007 r. Jednak ze
względu na znaczną skalę zaburzeń, które wystąpiły na globalnych rynkach finansowych od początku II półrocza
2007 r., analizę wpływu wydarzeń na rynkach finansowych na stabilność systemu finansowego przeprowadzono –
odmiennie niż w pozostałej części Przeglądu – dla okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 r.
W I połowie 2007 r. krajowe krótkookresowe zagrożenia dla stabilności systemu finansowego utrzymywały się
na niskim poziomie. Dominującym czynnikiem w ocenie krótkookresowego ryzyka dla systemu finansowego była,
podobnie jak w 2006 r., poprawa sytuacji finansowej klientów sektora finansowego – przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych. Sprzyjała ona wzrostowi popytu na usługi finansowe i rozszerzaniu działalności przez
instytucje finansowe.
Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw pod wpływem rosnących nakładów inwestycyjnych nie powodował
zwiększenia dźwigni finansowej tego sektora ze względu na równoległy przyrost aktywów i poprawę wyników
finansowych przedsiębiorstw. Stabilna dźwignia finansowa oraz poprawa rentowności przedsiębiorstw sprzyjały
ograniczeniu ryzyka niewypłacalności podmiotów z tego sektora.
Zagregowane obciążenie dochodów gospodarstw domowych spłatą kredytów wzrosło ze względu na szybki
wzrost akcji kredytowej i zwiększenie liczby gospodarstw spłacających kredyty. Wzrost dochodów gospodarstw
domowych zmniejszał jednak obciążenie dochodów spłatami zadłużenia w przypadku gospodarstw domowych,
które zaciągnęły kredyty w poprzednich latach. Z drugiej strony informacje z badań ankietowych NBP wskazują,
że w przypadku nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych obciążenie dochodów kredytobiorców było wyższe
niż w poprzednich okresach. Spowodowały to: wzrost przeciętnych kwot kredytów, wynikający z wysokiego
zakumulowanego wzrostu cen mieszkań w ciągu ostatnich 6 kwartałów, oraz łagodzenie polityki kredytowej przez
banki. W 2006 i 2007 r. banki rozszerzały grupy docelowe o dotychczas nieobsługiwanych – mniej zamożnych –
klientów oraz łagodziły dostęp do kredytów, m.in. mieszkaniowych. Informacje te mogą wskazywać
na kontynuację zaobserwowanej w 2006 r. tendencji do akceptowania przez banki wyższego ryzyka kredytowego.
Na rynku nieruchomości mieszkaniowych pojawiły się symptomy łagodnego spowalniania wzrostu cen.
Gdyby te tendencje potwierdziły się w nadchodzących kwartałach, byłoby to zjawisko korzystne dla stabilności
systemu finansowego. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu cen nieruchomości zwiększałoby bowiem ryzyko
wystąpienia gwałtownej korekty, która w połączeniu ze wzrostem odsetka niespłacanych kredytów mogłaby
zagrażać stabilności systemu finansowego.
Na początku III kwartału 2007 r. na globalnym rynku finansowym wystąpiła znaczna korekta notowań
połączona ze wzrostem zmienności oraz problemami płynnościowymi na niektórych rynkach krajów rozwiniętych.
Problemy płynnościowe wynikały ze znacznej niepewności co do wpływu zaburzeń na rynku amerykańskich
kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku na poszczególne instytucje finansowe i związanej z tym redukcji
wzajemnych limitów kredytowych instytucji finansowych, prowadzącej do wzrostu stawek na rynku pieniężnym.
Niektóre banki centralne zdecydowały się na interwencje w celu podtrzymania płynności na rynku pieniężnym.
W Polsce wpływ zaburzeń na rynkach globalnych ograniczył się do przeceny na rynku akcji. Nie wystąpiły
zaburzenia na krajowym rynku międzybankowym. W Polsce brak jest aktywnego rynku pochodnych instrumentów
kredytowych, a banki nie angażowały się w takie transakcje na międzynarodowym rynku finansowym. W polskim
systemie finansowym nie ma również instytucji specjalizujących się w obrocie takimi instrumentami. Ponadto
w strukturze finansowania polskich banków dominującą rolę odgrywają depozyty krajowego sektora
niefinansowego, co sprawiło, że zaburzenia na międzynarodowym rynku pieniężnym nie wpłynęły na sytuację
polskich banków.
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Korekta na polskim rynku akcji wpłynęła przede wszystkim na wartość aktywów finansowych gospodarstw
domowych oraz wartość aktywów niektórych instytucji finansowych (w szczególności funduszy inwestycyjnych i
OFE). Zaangażowanie polskich gospodarstw w akcje nadal jest dość niskie, a więc można oczekiwać, że wpływ
korekty na rynku akcji na konsumpcję gospodarstw domowych poprzez efekt majątkowy będzie niewielki.
Sytuacja finansowa najważniejszego składnika systemu finansowego – sektora bankowego – była w I półroczu
2007 r. bardzo dobra. Wyniki finansowe banków wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2006 r., co było
rezultatem dalszego szybkiego wzrostu akcji kredytowej, powodującego zwiększenie wyniku odsetkowego.
Również przychody nieodsetkowe banków wzrosły, przy czym szczególnie wysoki wzrost wystąpił w przypadku
prowizji związanych z pośrednictwem w sprzedaży niebankowych produktów finansowych (w szczególności
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz polis ubezpieczeniowych). Poprawiła się jakość portfela
kredytowego, co było również widoczne w spadku odpisów na kredyty o obniżonej jakości. Spadek wskaźnika
kredytów zagrożonych wynikał jednak przede wszystkim ze wzrostu akcji kredytowej. Wpływ obserwowanego
wzrostu kredytów na stabilność systemu finansowego w ciągu najbliższych kilku lat będzie w dużej mierze zależał
od tego, czy banki zachowają należytą ostrożność przy doborze kredytobiorców, jak również czy warunki,
w których działają banki i ich klienci, nadal będą sprzyjające. Jest to szczególnie istotne ze względu na
rozszerzanie grupy klientów banków o osoby mniej zamożne, jak również intensywną konkurencję pomiędzy
bankami.
Wzrost kredytów w tempie przewyższającym przyrost funduszy własnych banków spowodował obniżenie
współczynników wypłacalności banków oraz ich zdolności do absorbowania ewentualnych strat. Przeprowadzone
symulacje hipotetycznych ścieżek pogarszania się jakości portfela kredytowego wskazują, że obecne wyposażenie
sektora bankowego w kapitał nadal jest wystarczające (w relacji do obecnej wartości portfela kredytowego) do
zaabsorbowania ewentualnych strat spowodowanych obniżeniem się jakości kredytów, nawet bez wsparcia ze
strony inwestorów strategicznych banków. Utrzymanie obecnej dynamiki akcji kredytowej w średnim okresie
będzie jednak wymagało od banków zwiększenia kapitałów, czego źródłem mogą być obecne dobre wyniki
finansowe. W dłuższym okresie utrzymanie wysokiej dynamiki długoterminowych kredytów sprawi,
że wyzwaniem dla banków będzie również pozyskiwanie stabilnych źródeł długoterminowego finansowania.
Aktywa niebankowych instytucji finansowych w I połowie 2007 r., podobnie jak w poprzednich latach, rosły
szybciej niż aktywa banków. Również większość niebankowych instytucji finansowych zanotowała wzrost zysków
oraz poprawę efektywności działania. Sytuacja finansowa tego sektora nie wskazuje, aby w najbliższym czasie
mógł być źródłem zagrożeń dla stabilności systemu finansowego.
Pomimo niewielkiego ryzyka wystąpienia zagrożeń stabilności systemu finansowego w krótkim okresie, mogą
pojawić się czynniki ryzyka w dłuższym okresie, w szczególności w sektorze bankowym. W tym kontekście
zwraca uwagę sytuacja na rynku kredytowym. Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych jest znacznie
wyższa od dynamiki dochodów tego sektora. Jednocześnie widoczna jest intensywna konkurencja pomiędzy
bankami o klientów, prowadząca do łagodzenia polityki kredytowej. Symptomy te świadczą o akceptowaniu coraz
wyższego ryzyka kredytowego przez banki. Ryzyko to zwiększa się w wyniku rozwoju sytuacji na rynku
nieruchomości, zwłaszcza możliwości wystąpienia korekty na niektórych rynkach nieruchomości mieszkaniowych,
która wpłynęłaby na wartość zabezpieczeń przyjętych przez banki. Skutki materializacji tych czynników ryzyka
mogłyby być szczególnie dotkliwe w przypadku znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Należy również
zauważyć, że obecna dobra sytuacja finansowa sektora bankowego jest naturalnym skutkiem wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego i może ulec pogorszeniu w przypadku mniej korzystnych warunkach
makroekonomicznych.
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Uwarunkowania w sferze realnej

Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2007 r. sprzyjała
stabilności systemu finansowego. Utrzymywały się wysokie
tempo wzrostu gospodarczego oraz wysoka rentowność
przedsiębiorstw. Sytuacja na rynku pracy (dalszy spadek
stopy bezrobocia, wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
wynagrodzeń i funduszu płac) zmniejszała ryzyko związane
z kredytowaniem gospodarstw domowych oraz sprzyjała
poszerzaniu kręgu klientów instytucji finansowych.
W nadchodzących kwartałach powinny się utrzymać
korzystne – z punktu widzenia stabilności systemu
finansowego – tendencje w gospodarce. Wskazuje na to m.in.
projekcja PKB opracowana przez NBP (zob. „Raport
o inflacji – lipiec 2007”).
1.1.
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Eksport netto
Nakłady na środki trwałe brutto
Przyrost zapasów
Spożycie ogółem
PKB (projekcja NBP od II kw. 2007 r.)
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Wysokiej wartości produkcji przemysłowej towarzyszył
wzrost wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych,
którego wartość zwiększa się od kilku lat i obecnie wynosi
84% 1 . Przedsiębiorstwa prognozują, że w nadchodzących
kwartałach utrzyma się wysoki popyt na ich wyroby. Z badań
ankietowych NBP wynika, że odsetek przedsiębiorstw
zgłaszających problemy ze znalezieniem odbiorcy jest
najniższy w historii badania 2 . Brak zagrożeń dla kontynuacji
wzrostu gospodarczego ze strony popytowej oraz wysokie
wykorzystanie mocy produkcyjnych przekładają się na wzrost
inwestycji, których dynamika mierzona rok do roku zgodnie
z projekcją NBP może sięgnąć 20%w całym 2007 r.,
a w kolejnych dwóch latach przekroczyć 10%. Istotnymi
czynnikami stymulującymi wzrost inwestycji, oprócz
korzystnych
perspektyw
rozwoju
gospodarczego,
są zagraniczne inwestycje bezpośrednie i absorpcja środków
unijnych.

mld zł

W pierwszej połowie 2007 r. utrzymywało się wysokie tempo Źródło: szacunki NBP na podstawie danych GUS.
wzrostu PKB. Istotnymi czynnikami wzrostu gospodarczego
Wykres 2
były: nakłady brutto na środki trwałe oraz spożycie ogółem
Wybrane składniki zadłużenia polskich
(zob. wykres 1). Zgodnie z projekcją NBP z lipca 2007 r.
przedsiębiorstw
można oczekiwać, że wzrost PKB r/r osiągnie w 2007 r.
400
6,4%, a w kolejnych dwóch latach około 5,5%.
350

Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom przez
polski sektor bankowy
Kredyty handlowe od nierezydentów
Pozostałe kredyty i pożyczki od nierezydentów

Uwaga: kategoria „pozostałe kredyty i pożyczki od
nierezydentów” obejmuje całość zadłużenia wobec
nierezydentów poza kredytami handlowymi, np. kredyty
inwestycyjne.
Źródło: NBP.

Barierą dalszego rozwoju przedsiębiorstw mogą okazać się
narastające problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych
pracowników. Przedsiębiorstwa wymieniają ten problem jako
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Uwaga: mediana i średnia obliczone na podstawie rentowności
poszczególnych sekcji, średnia obliczona na podstawie
zagregowanych danych sektora przedsiębiorstw.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Wykres 4
Wskaźniki płynności
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W I półroczu 2007 r. istotnie wzrosło zapotrzebowanie
przedsiębiorstw
na
finansowanie.
Stan
zadłużenia
przedsiębiorstw w krajowym sektorze bankowym zwiększył
się o 24% w porównaniu z czerwcem 2006 r. Z analizy
danych dotyczących zadłużenia przedsiębiorstw wynika,
że w I połowie 2007 r. szybciej przyrastały kredyty na
finansowanie bieżącej działalności (kredyty w rachunku
bieżącym i operacyjne) niż kredyty inwestycyjne. Największą
dynamikę kredytów dla przedsiębiorstw zanotowano
w przypadku kredytów na zakup nieruchomości.
Przedsiębiorstwa finansowały swą działalność również
wypracowanymi środkami własnymi. Badania ankietowe
4
NBP wskazują, że od II połowy 2006 r. zwiększa się udział
przedsiębiorstw deklarujących finansowanie inwestycji ze
środków własnych. Analiza danych publikowanych przez
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych sugeruje, że rośnie
również wartość umów leasingowych wykorzystywanych do
5
finansowania inwestycji .

Wykres 3
Zróżnicowanie wskaźnika rentowności obrotu
brutto pomiędzy sekcjami gospodarki

6-2004
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najważniejszą barierę rozwoju . Ponadto rozbieżności między
popytem i podażą na rynku pracy mogą przyczynić się do
pogorszenia relacji pomiędzy wzrostem produktywności
a wzrostem wynagrodzeń. W przyszłości może to skutkować
obniżeniem
rentowności
oraz
konkurencyjności
przedsiębiorstw i w rezultacie ich skłonności do rozwijania
działalności.

Ze statystyk bilansu płatniczego wynika, że wzrasta
zadłużenie
przedsiębiorstw
wobec
nierezydentów
Wskaźnik płynności I stopnia
(zob. wykres 2). Zadłużenie koncentruje się jednak w wąskiej
Wskaźnik płynności II stopnia (prawa oś)
grupie przedsiębiorstw. Ze względu na zwiększanie Źródło: GUS.
zadłużenia wobec inwestorów bezpośrednich, stanowiącego
Wykres 5
45% zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw, można
Obciążenie wyniku operacyjnego odsetkami
sądzić, że duża część zadłużenia zagranicznego jest skutkiem
(ogół przedsiębiorstw)
transakcji odbywających się w ramach grup kapitałowych,
40%
a zatem stanowi mniejsze ryzyko dla przedsiębiorstw 35%
30%
zaciągających te zobowiązania.

II-2007

III-2006

II-2006

I-2006

IV-2005

III-2005

II-2005

IV-2004

III-2004

I-2005

25%

Wzrostowi wartości kredytów udzielanych przez banki 20%
krajowe sprzyjało łagodzenie polityki kredytowej wobec 15%
10%
przedsiębiorstw. W nadchodzących kwartałach banki
5%
oczekują utrzymania tej tendencji zarówno wobec małych
0%
i średnich przedsiębiorstw, jak i (choć w mniejszym stopniu)
dużych firm. Z badań ankietowych wynika, że łagodząc
politykę kredytową banki głównie obniżały marże, natomiast
w mniejszym stopniu decydowały się na wydłużenie
Źródło: GUS.
dopuszczalnego okresu kredytowania i ograniczenie

kwartały narastająco

6

7

wymogów dotyczących zabezpieczeń kredytu .

Mimo zwiększenia się skali nowo udzielanych kredytów
dla przedsiębiorstw nie nastąpiły istotne zmiany obciążenia
firm zadłużeniem. Stabilna wartość dźwigni finansowej
wskazuje, że tempo wzrostu zadłużenia było zbliżone do
tempa wzrostu sumy bilansowej przedsiębiorstw. Rosnące
zadłużenie przedsiębiorstw w obecnej sytuacji nie wpływa
negatywnie na ich wyniki (zob. wykres 5). Wzrost kredytów
nie musi się więc wiązać ze zwiększonym ryzykiem
kredytowania przedsiębiorstw.

Wykres 6
Przewidywania przedsiębiorstw odnośnie
możliwości spłaty zobowiązań
100%

12%

90%

8%

80%

4%

70%

0%
I 2004
II 2004
III 2004
IV 2004
I 2005
II 2005
III 2005
IV 2005
I 2006
II 2006
III 2006
IV 2006
I 2007
II 2007

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego przyczyniło się
do poprawy rentowności przedsiębiorstw (zob. wykres 3).
Równocześnie
wskaźniki
płynności
przedsiębiorstw
utrzymywały się na wysokim poziomie (zob. wykres 4).
Uwagę zwraca fakt, że tempo wzrostu tych wskaźników
wyhamowało w I półroczu 2007 r. Problemy z utrzymaniem
8
płynności zgłaszają jedynie małe podmioty gospodarcze .

Obsługujący terminowo (lewa oś)

Nie ma i nie przewiduje w ciągu kwartału problemów z
obsługą (lewa oś)
Nie ma problemów, ale mogą pojawić się w ciągu
kwartału
Ma problemy, ale zmniejszą się w ciągu kwartału
Ma problemy i będą nadal

Źródło: dane ankietowe szybkiego monitoringu NBP.

mld zł

Odsetek
przedsiębiorstw
terminowo
regulujących
zobowiązania w I połowie 2007 r. utrzymywał się na
historycznie wysokim poziomie (zob. wykres 6). Oznaczać to
może, że wraz z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego
Wykres 7
w Polsce obniża się ryzyko kredytowe. Potwierdzają to Rozkład kredytów bankowych według rentowności
przedsiębiorstw
zmiany w strukturze kredytobiorców pod względem ich
rentowności. Zmniejszyła się wartość kredytów udzielonych
40
35
przez banki 9 przedsiębiorstwom w najgorszej sytuacji
30
25
finansowej – o ujemnej rentowności obrotu brutto niższej niż
20
-15% (zob. wykres 7). Zadłużenie zwiększyło się w grupie
15
10
przedsiębiorstw o wysokiej rentowności.

1.2.

Sytuacja gospodarstw domowych

>=20

<15,20)

<10,15)

<5,10)

<0,5)

<-5,0)

<-10,-5)

<-15,-10)

<-15)

Oceniając ogólną sytuację w sektorze przedsiębiorstw,
można stwierdzić, że zarówno bieżąca sytuacja,
jak i perspektywy sektora wskazują na niski przeciętny
poziom ryzyka związanego z kredytowaniem tego sektora.

5
0

rentowność obrotu brutto (w %)

II kwartał 2005

II kwartał 2006

II kwartał 2007

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Skutkiem wysokiego wzrostu gospodarczego w I półroczu
2007 r. była dalsza poprawa sytuacji gospodarstw domowych.
Nadal szybko spadała stopa bezrobocia (zob. wykres 8).
Przyspieszyło tempo wzrostu zatrudnienia i płac,
co prowadziło do wysokiego wzrostu funduszu płac oraz
spożycia indywidualnego (zob. wykres 9).
Do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych
przyczyniały się także: wzrost dochodów z nadwyżki
operacyjnej pracodawców i pracujących na własny rachunek
7

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

9-2005

12-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6-2004

Wykres 8
oraz prywatne transfery od osób pracujących za granicą.
Bezrobocie
według
BAEL
i
rejestrowane
(lewa oś)
Przyspieszenie dynamiki wzrostu płac było spowodowane
oraz
zmiany
zatrudnienia
w
sektorze
zarówno nasileniem się problemów przedsiębiorstw
przedsiębiorstw (prawa oś)
z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników w wyniku
20%
6%
wysokiego popytu na pracę (będącego skutkiem szybkiego
18%
4%
wzrostu gospodarczego), jak i spadkiem liczby osób
16%
2%
aktywnych zawodowo (m.in. wskutek emigracji zarobkowej
14%
0%
i dezaktywizacji zawodowej osób przechodzących na
12%
-2%
wcześniejsze emerytury). Oprócz spodziewanego dalszego
10%
-4%
wzrostu dochodów gospodarstw domowych do wzrostu
8%
-6%
funduszu płac netto i spożycia indywidualnego dodatkowo
przyczynią się obniżki składki rentowej od 1.07.2007
i 1.01.2008 r. Dochody gospodarstw domowych wzrosną
Bezrobocie rejestrowane
Bezrobocie rejestrowane - wyrównane sezonowo
także w wyniku planowanej w 2008 r. skumulowanej z dwóch
Bezrobocie według BAEL
lat waloryzacji rent i emerytur.
Bezrobocie według BAEL - wyrównane sezonowo
Zmiana zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (r/r)

II-2007

I-2007

IV-2006

III-2006

II-2006

I-2006

IV-2005

III-2005

II-2005

I-2005

IV-2004

mld zł

III-2004

Wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz bardzo Źródło: GUS, wyrównanie sezonowe NBP.
dobra koniunktura na rynku akcji w I półroczu 2007 r.
Wykres 9
skutkowały wysokim wzrostem (o 12,6%) wartości aktywów Wzrost spożycia indywidualnego na tle realnych
finansowych gospodarstw domowych. Nastąpiło przy tym
zmian funduszu płac (r/r)
przesunięcie oszczędności w kierunku lokat o wyższym 12%
ryzyku, szczególnie funduszy inwestycyjnych, akcji 10%
8%
i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Łącznie
6%
te formy lokowania oszczędności odpowiadały za ponad 90%
4%
2%
przyrostu aktywów finansowych gospodarstw domowych
0%
w I półroczu 2007 r. Jednocześnie wzrósł udział akcji -2%
w lokatach funduszy inwestycyjnych, zwiększając średni
poziom ryzyka związanego z inwestycjami w ten rodzaj
instrumentów finansowych (zob. rozdział 5). Tym samym
Fundusz płac
Spożycie indywidualne
zwiększyła się wrażliwość wartości majątku finansowego
Źródło: GUS.
gospodarstw domowych na zmiany cen na rynkach
Wykres 10
finansowych. Zmiany wartości majątku finansowego mogą
Wzrost kredytów dla gospodarstw domowych (r/r)
z kolei wpływać, poprzez efekt majątkowy, na poziom
40
80%
konsumpcji. Dotychczas nie prowadzono badań skali tego
35
70%
efektu w polskiej gospodarce. Biorąc pod uwagę wyniki
30
60%
badań w innych krajach oraz niskie bezpośrednie i pośrednie
25
50%
20
40%
(poprzez fundusze inwestycyjne i UFK) zaangażowanie
15
30%
polskich gospodarstw domowych w akcje, można oczekiwać,
10
20%
że efekt ten jest niewielki.
5
10%
0

0%

6-2004
9-2004
12-2004
3-2005
6-2005
9-2005
12-2005
3-2006
6-2006
9-2006
12-2006
3-2007
6-2007

W I połowie 2007 r. wzrosły dynamika i kwoty przyrostów
kredytów dla gospodarstw domowych, zarówno kredytów
konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych (zob. wykres 10).
Mieszkaniowe
Konsumpcyjne
Szczególną uwagę zwraca trwające od połowy 2006 r.
Mieszkaniowe - tempo wzrostu
Konsumpcyjne - tempo wzrostu
stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu kredytów
konsumpcyjnych. Ich dynamika w końcu I półrocza 2007 r. Uwaga: dane skorygowane o różnice kursowe.
Źródło: NBP.
zbliżyła się do 30% r/r. W tym samym okresie dynamika
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Wykres 11
Wzrost kredytów mieszkaniowych (r/r)

mld zł

kredytów mieszkaniowych była bliska 60% r/r. W I półroczu
2007 r. istotnie spadła dynamika walutowych kredytów
mieszkaniowych na rzecz złotowych (zob. wykres 11).
Przyczyną było zaostrzenie przez banki kryteriów i warunków
przyznawania kredytów walutowych, będące skutkiem
10
wprowadzenia w życie zaleceń Rekomendacji S , oraz
wzrost oprocentowania kredytów walutowych na skutek
wzrostu stóp procentowych na świecie, szczególnie
11
w Szwajcarii , prowadzący do zmniejszenia dysparytetu stóp
procentowych.

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6-2004
9-2004
12-2004
3-2005
6-2005
9-2005
12-2005
3-2006
6-2006
9-2006
12-2006
3-2007
6-2007

Na dynamikę kredytów korzystnie oddziaływała znaczna
poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw,
przewidywanej przez nie sytuacji ekonomicznej kraju oraz
Złotowe
12
ocen zagrożenia bezrobociem . Pozytywna ocena własnej
Walutowe
Złotowe - tempo wzrostu
sytuacji finansowej w przyszłości oraz zmniejszenie obaw
Walutowe - tempo wzrostu
przed utratą dochodów sprzyjają bowiem podejmowaniu Uwaga: dane skorygowane o różnice kursowe.
decyzji o zaciąganiu kredytów. Może to w szczególności Źródło: NBP.
dotyczyć kredytów mieszkaniowych ze względu na dużą
Wykres 12
wartość oraz długi okres spłaty. Wzrostowi wartości kredytów Obciążenie kredytem gospodarstw domowych na
tle relacji kredytów do aktywów finansowych
sprzyjała też kontynuacja łagodzenia polityki kredytowej
przez banki, co było głównie wynikiem obserwowanej 35%
41%
13
wysokiej presji konkurencyjnej .
30%

37%

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

9-2005

12-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6-2004

Skutkiem wysokiej dynamiki kredytów dla gospodarstw
25%
33%
domowych był wzrost wskaźników obciążenia kredytem,
29%
relacji kredytów do aktywów finansowych (zob. wykres 12) 20%
oraz wskaźnika obciążenia sektora gospodarstw domowych
15%
25%
spłatami kredytów (zob. wykres 13). W mniejszym stopniu
do wzrostu wskaźnika obciążenia spłatami kredytów
przyczynił się wzrost oprocentowania kredytów, szczególnie
Wskaźnik obciążenia kredytami
walutowych. Na ograniczenie tempa wzrostu wskaźnika
Relacja kredytów do aktywów finansowych
obciążenia spłatami kredytów w I połowie 2007 r. wpływały:
(prawa oś)
wzrost dochodów gospodarstw domowych, wydłużenie
Uwaga: wskaźniki obliczone na podstawie danych dla całości
średniej zapadalności kredytów mieszkaniowych oraz sektora gospodarstw domowych.
Źródło: NBP.
umocnienie złotego.
Wzrost zagregowanego wskaźnika obciążenia sektora
gospodarstw domowych spłatą kredytów mogą powodować
dwa czynniki. Po pierwsze, zagregowany wskaźnik może się
zwiększać w przypadku wzrostu udziału kredytobiorców
wśród gospodarstw domowych (przy innych czynnikach
niezmienionych). Po drugie, nawet gdyby udział gospodarstw
domowych – kredytobiorców utrzymywał się na
niezmienionym poziomie, to zagregowany wskaźnik
obciążenia wzrósłby w przypadku zwiększenia się średniego
wskaźnika obciążenia obliczanego dla poszczególnych
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gospodarstw – kredytobiorców. W ramkach 1 oraz 2
przedstawiono analizę obciążeń gospodarstw domowych –
kredytobiorców, dzięki czemu wyniki analizy nie są
zaburzone wpływem zmian ich udziału w badanej populacji.
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6%
6-2004

Jak wskazują wyniki badań ankietowych NBP,
w I półroczu 2007 r. znacznie zwiększyło się średnie
obciążenie spłatą kredytów mieszkaniowych w grupie
gospodarstw, które zaciągnęły w tym okresie kredyty
mieszkaniowe (zob. ramka 2). Źródłem danych
do oszacowania średniego obciążenia spłatą długu
we wszystkich gospodarstwach kredytobiorców mogą być
wyniki badań budżetów gospodarstw domowych (dalej BGD)
prowadzonych przez GUS. Są one jednak publikowane
z opóźnieniem. Ostatnio opublikowano dane średnioroczne
z 2006 r. (zob. ramka 1). Ocena całości tendencji w sektorze
gospodarstw domowych wskazuje na znaczną poprawę jego
bieżącej sytuacji. Niemniej jednak tendencje w zakresie
kredytowania
gospodarstw
domowych
wskazują,
że gospodarstwa, które zaciągnęły kredyty w I połowie
2007 r., charakteryzowały się wyższym ryzykiem niż
kredytobiorcy uzyskujący kredyty w poprzednich okresach.

Wykres 13
Obciążenie spłatą kredytów w sektorze
gospodarstw domowych

Obciążenie spłatą długu (górny pułap)
Obciążenie spłatą długu (dolny pułap)

Uwaga: obciążenie spłatą długu – relacja sumy rat kapitałowoodsetkowych płaconych przez gospodarstwa domowe
do dochodów do dyspozycji. Ze względu na brak danych
dotyczących średniej zapadalności kredytów konsumpcyjnych
przyjęto, że wynosi ona 1 rok (górny pułap) lub 2 lata (dolny
pułap). Wskaźniki obliczone na podstawie danych dla całości
sektora gospodarstw domowych.
Źródło: NBP.

Ramka 1. Obciążenia gospodarstw domowych spłatą kredytów w 2006 r. na podstawie danych
jednostkowych z gospodarstw domowych – kredytobiorców
Niniejsza ramka dotyczy analizy danych na poziomie indywidualnym, obejmujących jedynie gospodarstwa
domowe, które zaciągnęły kredyty. Przyjęta metodyka badania powoduje, że obliczane wskaźniki nie są zaburzane
wspomnianym wyżej wpływem wzrostu udziału gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty, w całej
populacji gospodarstw domowych. Wyniki badania dotyczą gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty
przed końcem 2006 r.
Z danych badań budżetów gospodarstw domowych (BGD) wynika, że w 2006 r. obniżył się średni poziom
obciążenia spłatą długu w gospodarstwach kredytobiorców (zob. wykres 1.1). Należy jednak pamiętać,
że ze względu na swój charakter średnioroczny wskaźnik obciążenia nie odzwierciedlił jeszcze w pełni istotnego
zwiększenia kosztów obsługi części kredytów dla gospodarstw domowych, które nastąpiło w II połowie 2006 r.
Wzrost kosztów obsługi kredytów był spowodowany wzrostem średniej wartości nowych kredytów
mieszkaniowych i wzrostem oprocentowania kredytów walutowych.
Główną przyczyną spadku wskaźnika obciążenia spłatą długu w 2006 r. był wzrost dochodów gospodarstw
domowych będących kredytobiorcami, szczególnie wysoki w przypadku gospodarstw spłacających kredyty
hipoteczne (wzrost o 18,5% r/r). Do obniżenia kosztów obsługi części kredytów przyczynił się także spadek
oprocentowania kredytów złotowych po serii obniżek stóp procentowych w latach 2005-2006, spadek marż
banków na nowo udzielanych kredytach mieszkaniowych, wzrost średniego okresu zapadalności kredytów
mieszkaniowych oraz umocnienie złotego.
Wyniki BGD świadczą o spadku przeciętnego poziomu ryzyka kredytowego portfela kredytów dla gospodarstw
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domowych w 2006 r. Wskazuje na to spadek odsetka gospodarstw o wysokim wskaźniku obciążenia dochodów
spłatami długu (zob. wykres 1.2), jak również spadek odsetka gospodarstw – kredytobiorców oceniających swoją
sytuację jako złą i ich udziału w łącznych spłatach kredytów (zob. wykresy: 1.3 oraz 1.4).
Obciążenie gospodarstw domowych w I połowie 2007 r. powinno się kształtować na wyższym poziomie niż
w 2006 r. ze względu na dalszy szybki przyrost kredytów w I połowie 2007 r. oraz przypuszczalnie większy udział
kredytobiorców o niższych dochodach. Hipotezę tę będzie można jednak zweryfikować dopiero w połowie 2008 r.
po udostępnieniu przez GUS danych za cały 2007 r.

Odsetek gospodarstw o wskaźniku obciążenia
spłatami kredytów powyżej 30% i 40%

>30%

Gospodarstwa spłacajace kredyty hipoteczne

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Gospodarstwa spłacające kredyty ogółem

2000

13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
1999

2006

2005

2004

2003

2002

2001

23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%

Wykres 1.2

1998

Wykres 1.1
Średni wskaźnik obciążenia spłatami kredytów
w gospodarstwach domowych spłacających
kredyty ogółem oraz kredyty hipoteczne

>40%

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS (BGD).

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS (BGD).

Wykres 1.3
Odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację jako złą
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Wykres 1.4
Udział spłat kredytów gospodarstw oceniających
swoją sytuację jako złą w spłatach kredytów
ogółem
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

2004

2005

2006

Wszystkie gospodarstwa domowe
Kredytobiorcy ogółem
Kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS (BGD).

2004

2005

2006

Kredytobiorcy ogółem
Kredytytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne
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Ramka 2. Wyniki stress testu wrażliwości gospodarstw domowych spłacających kredyty mieszkaniowe
zaciągnięte w latach 2006-2007 na szoki kursu walutowego i stopy procentowej
Wyniki i wnioski przedstawione w niniejszej ramce dotyczą wyłącznie gospodarstw domowych, którym banki
udzieliły kredytu mieszkaniowego w okresie II kwartał 2006 r. – II kwartał 2007 r., i opierają się na analizie
danych o nowo udzielonych kredytach mieszkaniowych w poszczególnych kwartałach tego okresu. Pozwala to
ocenić zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych uzyskujących kredyty mieszkaniowe i zmiany polityki
kredytowej banków udzielających tych kredytów.
Na skutek dynamicznego wzrostu cen mieszkań w latach 2006–2007 bardzo silnie wzrosły średnie kwoty nowo
udzielonych kredytów mieszkaniowych. Mimo spadku przeciętnej marży kredytowej oraz wydłużenia przeciętnego
terminu zapadalności kredytu mieszkaniowego wzrosła przeciętna wysokość raty nowo udzielonego kredytu
mieszkaniowego. Wskutek tego zwiększyło się obciążenie miesięcznego dochodu do dyspozycji gospodarstw
domowych – kredytobiorców spłatą kredytów. Wzrost obciążenia gospodarstw domowych wiąże się ze wzrostem
ich wrażliwości na szoki płynące z rynków finansowych, ponieważ większość kredytów jest oprocentowana
według zmiennej stopy procentowej. W konsekwencji rośnie ryzyko podejmowane przez kredytodawców.
W celu zbadania poziomu ryzyka, jakie banki podejmują udzielając kredytów mieszkaniowych,
przeprowadzono stress test wrażliwości typowego kredytobiorcy na szoki pochodzące z rynków finansowych.
Obliczenia wysokości rat kredytowych wykonano na podstawie danych ankietowych pozyskanych od banków.
Typowy kredytobiorca został zdefiniowany jako gospodarstwo domowe uzyskujące przeciętny dochód w populacji
kredytobiorców i spłacające kredyt mieszkaniowy, którego parametry (termin zapadalności, kwota kredytu,
zrealizowana marża banku ponad stawkę referencyjną) są równe przeciętnym wartościom dla nowo udzielonych
kredytów w danym kwartale. Na wykresie 2.1 przedstawiono obciążenie gospodarstw domowych przy założeniu
kształtowania się stóp procentowych i kursu walutowego zgodnie ze scenariuszem szokowym, według kwartałów
uzyskania kredytu. Przyjęty scenariusz szokowy dla kredytów złotowych zakładał wzrost stóp procentowych
w Polsce o 340 punktów bazowych (pb) w ciągu 2 lat (200 pb w pierwszym roku). Dla kredytów walutowych
przyjęto scenariusz w postaci deprecjacji złotego o 35% w ciągu 2 lat (25% w pierwszym roku) i wzrostu stóp
procentowych w Szwajcarii o 310 pb w ciągu 2 lat (160 pb w pierwszym roku). Prawdopodobieństwo wystąpienia
zmiany identycznej jak w scenariuszu szokowym lub bardziej pesymistycznej wynosi około 1% (oszacowane na
podstawie danych historycznych za lata 2003–2007)2.
Dla gospodarstw domowych uzyskujących kredyt mieszkaniowy wrażliwość na szok stopy procentowej i kursu
walutowego, mierzona obciążeniem dochodu netto gospodarstwa domowego spłatą kredytu mieszkaniowego, silnie
wzrosła w okresie II kwartał 2006 r. – II kwartał 2007 r. W niektórych krajach strefy euro, dla których były
prowadzone podobne badania, przyjmuje się, że obciążenie gospodarstwa domowego spłatą kredytów ogółem
przekraczające 30% jest wysokie. Analiza wyników scenariusza szokowego kształtowania się rat kredytowych w
zależności od kursu złotego i stóp procentowych na rynku pieniężnym wskazuje, że istnieje ryzyko wzrostu
obciążenia typowego kredytobiorcy spłatą kredytu mieszkaniowego powyżej tego poziomu (zob. wykres 2.1).
Wyniki te, dotyczące przeciętnego poziomu obciążenia, mogą sugerować, że dla kredytobiorców o sytuacji
finansowej gorszej niż przeciętna bieżące obciążenie dochodu spłatą kredytów mieszkaniowych może być duże.
Niemniej jednak wartości bufora dochodowego1 dla typowego kredytobiorcy, pomimo tendencji spadkowej,
pozostają wysokie w przypadku większości banków udzielających kredyty mieszkaniowe (zarówno w chwili
obecnej, jak i w scenariuszu szokowym).
W I półroczu 2007 r. silnie wzrosła wrażliwość „nowych” kredytobiorców na szoki. Wynikało to przede
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wszystkim z szybkiego wzrostu średniej kwoty kredytu mieszkaniowego (nieco silniejszego dla kredytów
złotowych niż dla kredytów walutowych). Różnica między wrażliwością kredytobiorców uzyskujących kredyty
złotowe i kredyty walutowe zmniejszyła się na skutek złagodzenia dochodowych kryteriów udzielania kredytów
złotowych (dużego zwłaszcza w II kwartale 2007 r.). Chociaż bieżąca sytuacja finansowa kredytobiorców
spłacających kredyty mieszkaniowe pozostaje dobra, w warunkach stabilizacji cen nieruchomości i rosnących
oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, zwiększyło się ryzyko kredytowania zakupu nieruchomości
mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe.
Wykres 2.1
Obciążenie dochodu netto typowego gospodarstwa domowego zaciągającego kredyt mieszkaniowy w złotych
(lewy panel) i we frankach szwajcarskich (prawy panel) spłatą kredytu w poszczególnych miesiącach scenariusza
szokowego, według kwartałów uzyskania kredytu
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Uwaga: bieżące obciążenia wyznaczono dla lipca 2007 r. Przedstawione wskaźniki są średnimi wskaźnikami obciążenia w 15 badanych
bankach, ważonymi udziałem banku w kwocie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w danym kwartale. Udział badanych banków w
stanie należności sektora bankowego z tytułu kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym wynosił w badanym
okresie około 80%. Założono brak wzrostu dochodu do dyspozycji kredytobiorców w okresie symulacji.
Źródło: obliczenia NBP.

_______________
1

Bufor dochodowy został zdefiniowany jako kwota pozostająca do dyspozycji gospodarstwa domowego po spłacie raty kredytu
oraz pokryciu wydatków na zakup niezbędnych dóbr i usług.
2

Prawdopodobieństwo takiej zmiany byłoby jednak większe, gdyby była ona rozłożona na dłuższy czas. Przykładowo, oszacowane na
podstawie danych historycznych prawdopodobieństwo wzrostu złotowych stóp procentowych o 200 pb w horyzoncie 2 lat wynosi około
7,5% (w porównaniu do 1% w horyzoncie rocznym).
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Uwarunkowania globalne

Drugim istotnym zjawiskiem była kontynuacja cyklu
podwyżek stóp procentowych przez niektóre banki centralne
krajów wysoko rozwiniętych. Utrzymujące się ryzyko
wzrostu inflacji skutkowało dalszym zaostrzeniem polityki
pieniężnej w strefie euro. Podwyżki stóp procentowych były
zgodne z oczekiwaniami uczestników rynku (zob. wykres 16).
W okresie zaburzeń rynkowych w III kwartale oczekiwania na
dalsze podwyżki stóp znacznie się zmieniły.
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iTraxx HiVol (seria 5)

Uwagi: indeks iTraxx Europe obejmuje 125 europejskich
przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym, na których obligacje
istnieje płynny rynek CDS. Indeks iTraxx HiVol obejmuje 30
z tych przedsiębiorstw o najwyższym ryzyku kredytowym.
Źródło: Bloomberg.

Wykres 15
Premie za ryzyko kredytowe na rynku CDO
według transz indeksu iTraxx Europe
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Na rynku finansowym wystąpiły w tym czasie dwa okresy
podwyższonej zmienności – pierwszy w lutym i marcu drugi
w lipcu i sierpniu, przy czym ten drugi wiązał się większymi
zmianami cen aktywów finansowych. Były one spowodowane
przede wszystkim zmianami rynkowej oceny skali wpływu
sytuacji na rynku subprime na wzrost gospodarczy w USA i
na warunki finansowania na rynkach kredytowych.
Wydarzenia te spowodowały wzrost premii za ryzyko
kredytowe (zob. wykresy: 14 i 15). W konsekwencji
doprowadziło to do spadku cen najbardziej ryzykownych
aktywów finansowych, w tym aktywów z rynków
wschodzących.

iTraxx Europe (seria 5)

10-2006

Globalny rynek finansowy w analizowanym okresie był
pod silnym wpływem informacji napływających ze Stanów
Zjednoczonych. Największe znaczenie miało pogarszanie się
sytuacji na rynku instrumentów finansowych powiązanych z
najbardziej ryzykownymi kredytami mieszkaniowymi
(ang. subprime mortgage loans).
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Wykres 14
Premie za ryzyko na rynku CDS

punkty bazowe

Negatywne informacje z amerykańskiego rynku kredytowego
przyczyniły się do zmiany percepcji ryzyka przez
uczestników rynków finansowych. Pierwsze symptomy
zaburzeń na tym rynku pojawiły się w lutym i marcu. W lipcu
i sierpniu 2007 r. sytuacja na rynku amerykańskim
doprowadziła do wystąpienia zaburzeń na innych rynkach,
co skłoniło niektóre banki centralne do interwencji w celu
podtrzymania płynności rynków finansowych. Z tego powodu
analizę wpływu wydarzeń na rynkach finansowych na
stabilność systemu finansowego przeprowadzono dla okresu
od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 r.

punkty bazowe

2.

3-6% (lewa oś)

6-9% (lewa oś)

9-12% (prawa oś)

12-22% (prawa oś)

Uwagi: dolna granica przedziału oznacza próg strat
kapitałowych w portfelu bazowym, powyżej którego dalsze
straty obciążają daną transzę. Przedstawione dane dotyczą serii
6 indeksu, której portfel bazowy obejmuje transakcje zawarte
w okresie marzec–wrzesień 2006 r. Ze względu na całkowity
zanik płynności rynku CDO w dniu 1 sierpnia 2007 r. usunięto
ten dzień z prezentowanych szeregów. Tego dnia premie CDO
dla prezentowanych syntetycznych transz przekroczyły
poziom 500 pb.
Źródło: Bloomberg.

Występujący do lutego 2007 r. spadkowy trend premii za
ryzyko na rynkach globalnych wiązał się z dużą dostępnością
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Uwagi: oczekiwaną zmianę stóp procentowych wyznaczono z
cen kontraktów Overnight Index Swap. Liniami pionowymi
zaznaczono daty podwyżek stóp procentowych w strefie euro.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberg.

Wykres 17
Premie za ryzyko na wybranych rynkach
wschodzących
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Wpływ kryzysu na amerykańskim rynku kredytowym na
polski system finansowy był w analizowanym okresie
niewielki. Wynika to z braku zaangażowania polskich
banków na rynku kredytowych instrumentów pochodnych.
Płynność krajowego rynku finansowego nie uległa obniżeniu.
Pod silnym wpływem zmian na rynkach globalnych
pozostawał wyłącznie rynek akcji, na którym doszło do
znacznej przeceny akcji. Doszło również do niewielkiej i
przejściowej deprecjacji złotego oraz wzrostu spreadu między
rentownością polskich obligacji skarbowych a rentownością
obligacji na rynkach bazowych.

40

12-2005

Zmiana nastrojów na rynku globalnym w lipcu 2007 r.
okazała się trwalsza i była związana z większą liczbą
negatywnych informacji niż korekty wiosną 2006 r. i zimą
2007 r. Największy wpływ zmiana ta wywarła, oprócz rynku
kredytowego i rynku akcji, na rynek pieniężny, prowadząc do
silnego spadku jego płynności. W warunkach podwyższonej
niepewności co do kondycji finansowej kontrahentów
z sektora finansowego banki ograniczały limity kredytowe lub
całkowicie
odmawiały
udzielania
pożyczek
na
międzybankowym rynku pieniężnym. Przyczyną tej
niepewności były: nieznajomość skali zaangażowania
poszczególnych banków w mało płynne strukturyzowane
instrumenty finansowe oraz zbliżanie się terminów wykupu
dużych transz tzw. asset backed commercial papers, których
emisje były gwarantowane przez banki komercyjne. Kryzys
płynności, szczególnie dotkliwy na rynku europejskim i
amerykańskim, skłonił niektóre banki centralne do
przeprowadzenia dodatkowych niestandardowych operacji
otwartego rynku, zasilających system bankowy płynnymi
środkami.

Wykres 16
Oczekiwana zmiana krótkoterminowych stóp
procentowych w horyzoncie 3 miesięcy

punkty bazowe

taniego finansowania (w szczególności na rynku japońskim) i
percepcją niskiego ryzyka inwestycyjnego. W okresie luty –
marzec uczestnicy rynku oceniali, że problemy ze spłatą
kredytów typu subprime mają charakter lokalny i nie wywrą
wpływu na inne segmenty rynku finansowego (zob. wykresy:
14 i 15). Wysoki apetyt na ryzyko sprzyjał umocnieniu
kursów walut, wzrostowi cen akcji i spadkowi rentowności
obligacji na rynkach wschodzących (zob. wykres 17).

RPA (lewa oś)
Brazylia (prawa oś)

Uwaga: premie 5-letnich kontraktów credit default swap
na obligacje skarbowe nominowane w euro (Polska i Węgry)
lub dolarach amerykańskich (pozostałe).
Źródło: Bloomberg.

Zaburzenia na rynkach globalnych nie wpłynęły
w analizowanym okresie na sytuację polskich instytucji
finansowych. Nie można jednak wykluczyć możliwości
wystąpienia takiego wpływu, jeśli zaburzenia na rynkach
globalnych będą się utrzymywać przez dłuższy czas.
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Na krótkoterminowe stopy procentowe w Polsce dominujący
wpływ miały rynkowe oczekiwania co do przyszłych decyzji
Rady Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna wzrosła zgodnie
z oczekiwaniami uczestników rynku z 4,00% do 4,75%. W
horyzoncie rocznym uczestnicy rynku finansowego
oczekiwali wzrostu referencyjnej stopy procentowej do
poziomu 5,25–5,50% (zob. wykres 18). Zaburzenia na rynku
pieniężnym w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych w
sierpniu 2007 r. nie miały przełożenia na sytuację na
krajowym rynku pieniężnym.
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Wykres 18
Bieżące i oczekiwane krótkoterminowe stopy
procentowe na rynku polskim (stawki FRA)

Dominujący w II półroczu 2006 r. spadkowy trend
długoterminowych stóp procentowych został odwrócony
FRA 1x4
FRA 3x6
FRA 6x9
w styczniu 2007 r. (zob. wykres 19). Wpływ na kształtowanie
FRA 9x12
WIBOR 3M
się stóp długoterminowych miały dwie kategorie czynników. Uwaga: pionowe linie wskazują daty podwyżek stóp
Oczekiwania co do kształtowania się w przyszłości stóp procentowych NBP.
Źródło: Reuters.
procentowych NBP, wzrost rentowności obligacji na rynkach
Wykres 19
rozwiniętych (zwłaszcza w USA i strefie euro) oraz
Długoterminowe stopy procentowe na rynku
ograniczanie zaangażowania na rynku obligacji przez
polskim (stawki IRS)
nierezydentów powodowały wzrost stóp.
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6,0%

Z kolei niska podaż obligacji, wywołana znacznie lepszym
5,6%
od założeń wykonaniem budżetu państwa, w połączeniu z
rosnącym popytem na obligacje skarbowe ze strony 5,2%
inwestorów krajowych ograniczała wzrost długoterminowych
stóp procentowych. Silny popyt na obligacje wynikał z 4,8%
wysokiego napływu środków do niebankowych instytucji 4,4%
finansowych i ze zbliżania się zaangażowania Otwartych
Funduszy Emerytalnych na rynku akcji do ustawowego 4,0%
limitu, wywołanego silnym wzrostem cen akcji. Innym
czynnikiem, który ograniczał spadek cen polskich obligacji
IRS roczny
skarbowych, było podniesienie ratingu inwestycyjnego Polski
IRS 5-letni
przez agencje Fitch i Standard and Poor’s. Czynniki te łącznie
Źródło: Reuters.
doprowadziły do spadku różnicy między rentownością
10-letnich polskich obligacji skarbowych i analogicznych
obligacji niemieckich w czerwcu 2007 r. do historycznego
minimum na poziomie około 90 pb. W okresie zaburzeń
rynkowych w lipcu i sierpniu 2007 r. różnica ta zwiększyła się
(w sumie o około 50 pb) wraz ze spadkiem rentowności
obligacji skarbowych na rynkach rozwiniętych, który wynikał
ze wzrostu popytu na bezpieczne instrumenty finansowe w
sytuacji zwiększonej awersji do ryzyka.
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Na tle walut krajów regionu i rynków wschodzących
umocnienie złotego było niewielkie. Jednocześnie kurs
złotego wykazywał mniejszą wrażliwość na globalne zmiany
percepcji ryzyka niż kursy walut wysoko oprocentowanych
(zob. wykres 20). Złoty tylko nieznacznie (o około 2%)
i przejściowo osłabił się w okresie zaburzeń rynkowych
w lipcu i sierpniu 2007 r.
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W analizowanym okresie trend aprecjacyjny złotego znacznie
osłabł. Złoty umocnił się w stosunku do euro o 1,7%, a wobec
dolara amerykańskiego zyskał 3,8%, osiągając najniższe
poziomy od (odpowiednio) pięciu i jedenastu lat. Umocnienie
złotego wiązało się przede wszystkim z korzystną sytuacją
makroekonomiczną.

Wykres 20
Wybrane kursy walut wysoko oprocentowanych i
kurs złotego
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Zmienność implikowana kursu złotego znajdowała się
Uwagi: dane znormalizowane do 100 na dzień 30 czerwca
w I półroczu 2007 r. na historycznie niskim poziomie 2006 r. Wzrost indeksu oznacza deprecjację waluty.
(zob. wykres 21). Płaska struktura terminowa zmienności Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberga.
implikowanej wskazuje, że uczestnicy rynku uznawali
stabilizację zmienności za zjawisko trwałe.
Wykres 21
Kurs złotego na tle zmienności implikowanej
Przedstawione powyżej przesłanki wskazują, że stabilność
12%
4,5
złotego w porównaniu z innymi walutami rynków
11%
4,4
wschodzących wynikała z jego małej atrakcyjności 10%
4,3
w strategiach typu carry trade 14 . Bieżący poziom
9%
4,2
oczekiwanej stopy zwrotu z polskich aktywów jest
8%
4,1
prawdopodobnie zbyt niski, by uzasadnić zawieranie tego
7%
4,0
rodzaju transakcji. Można zatem przypuszczać, że podatność
6%
3,9
5%
3,8
kursu złotego na skutki zmian na rynku globalnym
4%
3,7
zmniejszyła się w porównaniu z 2006 r.

Zmienność implikowana 1-miesięczna EUR/PLN

W I półroczu 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych
Zmienność implikowana 3-miesięczna EUR/PLN
Zmienność implikowana 12-miesięczna EUR/PLN
w Warszawie nadal utrzymywał się trend wzrostowy
Kurs EUR/PLN (prawa oś)
związany z silnym popytem inwestorów krajowych na akcje Źródło: Bloomberg, NBP.
polskich spółek, który wynikał przede wszystkim z napływu
środków do funduszy inwestycyjnych. Innymi czynnikami
sprzyjającymi wzrostowi cen akcji w tym okresie były
wzrosty indeksów na giełdach światowych oraz wysokie
tempo wzrostu gospodarczego w Polsce.
Zaangażowanie inwestorów zagranicznych na GPW, które
zmniejszyło się w I półroczu 2007 r. (zob. wykres 22), było
skoncentrowane w segmencie największych spółek 15 .
W związku z tym silny popyt inwestorów krajowych bardziej
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wpływał na ceny akcji małych i średnich spółek niż dużych.
Wykres 22
Spowodowało to, że podobnie jak w 2006 r. indeksy mWIG40
Saldo
transakcji
akcjami
na
GPW
według
kategorii
i sWIG80 rosły szybciej niż indeks dużych spółek WIG20
inwestorów
(zob. wykres 23). Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi
6,0
skalę wzrostu cen akcji małych i średnich spółek były niższa
4,5
płynność tych akcji i wysoki udział funduszy
3,0
wyspecjalizowanych w inwestowaniu w te kategorie spółek
16
1,5
w całości napływu środków do funduszy inwestycyjnych .
-1,5
6-2007

4-2007

2-2007

12-2006

10-2006

8-2006

6-2006

4-2006

2-2006

12-2005

-3,0

Nierezydenci WIG20

Nierezydenci mWIG40

TFI

OFE

Uwaga: na skutek niedostępności danych wielkość transakcji
TFI i OFE w styczniu 2007 r. oszacowano na podstawie
zmiany wartości portfela akcyjnego tych instytucji.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KDPW i Analiz
Online.

Wykres 23
Wybrane indeksy giełd w Warszawie
i Budapeszcie
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Zmienność implikowana indeksu WIG20 od IV kwartału
2005 r. pozostawała na relatywnie wysokim poziomie.
Wynikało to częściowo ze wzrostu zmienności historycznej
spowodowanego wykształceniem się silnej tendencji do
wzrostu cen akcji. Wysoki poziom zmienności implikowanej
wskazywał jednak również na utrzymywanie się znacznej
niepewności odnośnie co do kierunku i skali przyszłych
zmian indeksu. Ponieważ wysokiej zmienności implikowanej
indeksu WIG20 towarzyszył w I półroczu 2007 r. wzrost
zmienności implikowanej na rynkach amerykańskim
i europejskim (zob. wykres 25), a prognozy gospodarcze dla
Polski pozostają dobre, można przypuszczać, że kierunek
i siła zmian cen akcji na GPW będą zależeć głównie od zmian
na rynkach zagranicznych.

0,0

12-2005

Popytowe przyczyny dużej skali wzrostu cen akcji małych
i średnich spółek, wysokiej również na tle rynku
węgierskiego 17 (zob. wykres 23), skłaniają do przypuszczenia,
że ceny akcji mogą nie odzwierciedlać perspektyw wzrostu
zysków wielu małych i średnich spółek. Rozkład relatywnej
wyceny spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40,
mierzonej wskaźnikiem cena/zysk, przesuwał się w górę
od końca I półrocza 2006 r. (zob. wykres 24). Pod koniec
I półrocza 2007 r. jego mediana przekroczyła poziom 25 i
była wyraźnie wyższa niż na rynkach rozwiniętych. Niższa
płynność tego segmentu rynku w porównaniu z segmentem
dużych spółek (zob. ramka 3) spowodowała, że korekta cen
akcji średnich spółek w lipcu i sierpniu była gwałtowniejsza
niż w przypadku największych spółek.

BUX

Uwagi: indeksy WIG20 i BUX są indeksami dużych spółek,
indeksy mWIG40 i BUMIX – indeksami średnich spółek,
indeks sWIG80 jest indeksem małych spółek. Dane
znormalizowane do 100 na dzień 30 czerwca 2006 r.
Źródło: Bloomberg.

Korekta na krajowym rynku akcji rozpoczęła się wcześniej
niż na rynkach rozwiniętych, a negatywne informacje z rynku
kredytowego i zaburzenia na globalnych rynkach
finansowych jedynie przyspieszyły tempo spadku cen akcji.
Skala korekty i skala wzrostu zmienności implikowanej
w lipcu i sierpniu 2007 r. były zbliżone do korekty w maju i
czerwcu 2006 r., lecz tym razem ceny akcji małych i średnich
spółek spadały bardziej niż ceny akcji dużych spółek. Może to
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potwierdzać, że akcje małych i średnich spółek pod koniec I
półrocza 2007 r. były przewartościowane.
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Gdyby w trakcie korekty gospodarstwa domowe
zdecydowały się wycofywać środki powierzone funduszom
inwestycyjnym, mogłoby dojść do dalszych spadków cen
akcji.
Zaburzenia
takie
mogłyby
mieć
skutki
makroekonomiczne poprzez efekt majątkowy, jednak jego
skala w gospodarce polskiej jest niewielka. Wycofywanie
środków z funduszy inwestycyjnych wiązałoby się
w dłuższym okresie ze spadkiem przychodów TFI i zakładów
ubezpieczeń z tytułu opłat za zarządzanie powierzonymi
środkami. Spadek zysków TFI mógłby z kolei przełożyć się
na spadek dywidend wypłacanych przez te instytucje bankom
właścicielom.

Wykres 24
Rozkład współczynnika cena/zysk dla spółek
wchodzących w skład indeksu mWIG40

Odstęp międzykwartylowy
Średnia
Mediana

Zaburzenia na rynkach globalnych przyczyniły się do
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberga.
pogłębienia korekty notowań na polskim rynku akcji. Korekta
Wykres 25
ta była szczególnie głęboka w przypadku akcji małych
Zmienność
implikowana
na
GPW
na
tle
innych
i średnich spółek, których wcześniejsze wyceny wskazywały
indeksów zmienności
na możliwość przewartościowania.
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0%
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Wpływ zaburzeń na rynkach międzynarodowych na
polskie rynki finansowe nie był duży i obserwowano go
przede wszystkim na rynku akcji. Zmiany kursu złotego były
niewielkie i przejściowe. Również wzrost rentowności na
rynku obligacji był relatywnie niewielki.

40%

12-2005

***

Zmienność implikowana dla indeksu WIG20
Indeks VSTOXX
Indeks VIX

Źródło: obliczenia NBP, Bloomberg.
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Ramka 3. Płynność akcji średnich spółek na GPW
Od połowy 2006 r. do końca czerwca 2007 r. obroty i ceny na rynku akcji w segmencie średnich spółek (z indeksu
mWIG40) dynamicznie rosły. W tym okresie zwiększało się również zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych
na tym rynku, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych (zob. tabele 14 i 15). Mimo znacznego wzrostu obrotów
rynek ten pozostaje wrażliwy na zmiany popytu i podaży zgłaszanej przez inwestorów. Wrażliwość objawia się
silnym wahaniem cen akcji w odpowiedzi na zmiany obrotów, co świadczy o małej szerokości rynku akcji spółek
średnich, która jest jednym z wymiarów płynności rynku (zob. „Raport o stabilności systemu finansowego 2006”,
Ramka 2, str. 35-37). Relatywnie niska płynność akcji średnich spółek w porównaniu z płynnością dużych spółek
może w czasie korekty bardziej zagrozić wartości portfeli inwestorów zaangażowanych w tym segmencie rynku niż
w segmencie blue chips.
W latach 2005-2006 płynność akcji spółek średnich, mierzona relacją wartości obrotów do kapitalizacji, była
średnio 2,5 razy niższa niż płynność akcji dużych spółek (z indeksu WIG20). Znaczny wzrost obrotów akcjami
spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 sprawił, że w I półroczu 2007 r. relacja obrotów do kapitalizacji
w obu segmentach rynku ukształtowała się na zbliżonym poziomie. Wskaźnik wartości obrotów do kapitalizacji,
chociaż powszechnie wykorzystywany do opisu płynności rynku akcji, nie odzwierciedla jednak wszystkich
wymiarów płynności rynku.
Wskaźnik Hui-Heubela (HHR) pokazuje, że w I półroczu 2007 r. akcje spółek średnich były nieznacznie mniej
płynne niż akcje dużych spółek (zob. wykres 3.1). Prawidłowość ta występuje od końca 2005 r., kiedy
zaobserwowano skokowy wzrost płynności akcji spółek średnich (wzrost szerokości rynku). Wynikał on ze
wzrostu wartości obrotów. Wrażliwość cen akcji spółek średnich na zmiany obrotów wyraźnie rosła w trakcie
silnych spadków cen akcji na GPW. W okresie wiosennej korekty (maj – czerwiec 2006 r.), a także w czasie
silnego spadku cen akcji pod koniec lutego 2007 r. oraz podczas zaburzeń na rynkach w lipcu i sierpniu 2007 r.
zróżnicowanie wrażliwości cen pomiędzy analizowanymi segmentami rynku znacznie się zwiększało. Wskazuje to,
że portfele z dominującym udziałem spółek średnich są bardziej narażone na spadek wartości w czasie niestabilnej
sytuacji na rynku niż portfele z przewagą akcji dużych spółek.
Wykres 3.1
Wskaźniki płynności Hui-Heubela dla spółek wchodzących w skład indeksów dużych
oraz średnich spółek na GPW
0,00012
0,00009
0,00006
0,00003

WIG20
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0,00000

mWIG40

Uwaga: metodę liczenia wskaźnika Hui-Heubela opisano w „Raporcie o stabilności systemu finansowego 2006”, str. 35-37. Wzrost
wskaźnika oznacza zmniejszenie szerokości rynku, czyli spadek płynności.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Bloomberg.
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3.
3.1.

Rynek nieruchomości
Rynek mieszkaniowy

W większości dużych miast w I połowie 2007 r. dynamika
cen mieszkań znacznie się obniżyła, natomiast w miastach
średnich i małych nastąpiło przyspieszenie wzrostu cen
mieszkań 18 (zob. tabela 1 oraz wykresy 26 i 27).
Wyhamowanie wzrostu cen na największych rynkach
mieszkaniowych wynikało zarówno ze spadku efektywnego
popytu, jak i wzrostu podaży na rynkach. Wyraźnym
symptomem zahamowania tendencji do wzrostu cen mieszkań
była rosnąca różnica między cenami ofertowymi a cenami
transakcyjnymi. W czerwcu 2007 r. różnica ta wynosiła około
9-10%, podczas gdy w 2006 r. ceny transakcyjne były bardzo
podobne do cen ofertowych lub wręcz je przewyższały.
Relatywny spadek cen transakcyjnych w największych
miastach z pewnym opóźnieniem powinien przełożyć się na
dalsze zmniejszenie dynamiki cen ofertowych. Innym
przejawem spowolnienia wzrostu cen był wydłużający się
czas sprzedaży mieszkań.
Spadek efektywnego popytu na rynku mieszkaniowym
wynikał z malejącej dostępności kredytowej mieszkań dla
gospodarstw domowych (wielkości mieszkania, jakie jest
w stanie kupić przeciętne gospodarstwo domowe
wykorzystując kredyt) i niższej aktywności inwestorów
zagranicznych. W rezultacie wzrostu cen na rynku
mieszkaniowym i stóp procentowych zwiększało się bowiem
obciążenie nowych kredytobiorców spłatą kredytów
mieszkaniowych (zob. ramka 2). Ze względu na spadek
dostępności kredytowej mieszkań (zob. wykres 28) część
gospodarstw domowych rezygnowała z kupna mieszkania.
Niektóre z gospodarstw domowych decydowały się w zamian
na zakup domu lub działki budowlanej w okolicy dużych
miast. W rezultacie w I połowie 2007 r. zaobserwowano
kontynuację wzrostu cen działek i domów na obrzeżach
dużych miast, zwłaszcza Warszawy.

Tabela 1
Półroczna zmiana cen mieszkań na wybranych
rynkach (w %)
12.2005
6. 2006
12.2006 6.2007
Rynek pierwotny
Wrocław
10,6
28,9
56,1
5,2
Łódź
-3,1
11,5
47,5
40,1
Kraków
18,7
14,7
42,2
16,2
Warszawa
6,4
23,0
25,5
10,5
Gdańsk
19,2
10,0
48,8
34,6
Gdynia
5,0
15,6
26,3
32,3
Poznań
0,1
9,4
8,6
92,2
Bydgoszcz
8,6
-18,8
16,5
87,7
Lublin
0,8
-4,7
11,1
52,3
Białystok
1,1
-1,4
10,6
40,2
Rynek wtórny
Wrocław
8,9
24,2
40,7
8,7
Łódź
5,3
11,4
56,7
39,2
Kraków
18,5
24,8
30,1
9,5
Warszawa
15,3
18,2
31,6
18,5
Gdańsk
11,6
11,6
63,6
20,9
Gdynia
17,2
6,9
66,3
14,3
Poznań
9,3
10,6
35,0
38,2
Bydgoszcz
3,0
15,9
29,2
33,0
Toruń
6,6
18,5
26,2
28,4
Lublin
-0,8
10,6
19,5
36,1
Gorzów Wlkp.
4,5
13,7
27,6
43,8
Zielona Góra
-3,6
13,6
36,3
25,1
Opole
7,3
20,7
30,0
11,3
Rzeszów
5,8
2,3
35,1
28,9
Białystok
4,2
11,8
16,3
40,3
Katowice
0,5
15,5
30,4
51,5
Kielce
12,8
9,3
30,2
20,8
Olsztyn
10,1
15,4
21,3
36,9
Szczecin
1,1
18,1
33,8
29,2
Uwaga: zmiany cen obliczone na podstawie cen ofertowych.
Dane spoza największych obszarów miejskich (Wrocław,
Łódź, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Poznań) są
obciążone większą niepewnością ze względu na małą
liczebność prób, na podstawie których obliczono ceny.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Pont Info.

Ważnym czynnikiem ograniczenia popytu było
zmniejszenie aktywności inwestorów zagranicznych, którzy
w I połowie 2007 r. zaczęli powoli realizować zyski
i przenosić się na rynki o wyższym potencjale wzrostu cen
mieszkań, m.in. do Rumunii i Bułgarii.
Do wyhamowania wzrostu cen mieszkań przyczynił się
również wzrost podaży mieszkań, zarówno na rynku
pierwotnym, jak i wtórnym. W I połowie 2007 r.,
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Analitycy rynku mieszkaniowego nie przewidują
znacznych wzrostów cen ofertowych mieszkań w dużych
miastach w perspektywie najbliższych dwóch lat. Należy
raczej oczekiwać ich stabilizacji lub wolniejszego niż
dotychczas wzrostu. Ceny w mniejszych miastach
prawdopodobnie mogą odnotować szybszy wzrost.

Wykres 26
Zmiana cen mieszkań w największych miastach
na rynku pierwotnym (r/r)

12-2004

w porównaniu z I połową 2006 r., odnotowano wzrost liczby
pozwoleń na budowę (o około 70%) oraz wzrost liczby
mieszkań oddanych do użytkowania (o około 5%) 19 . Wzrost
liczby pozwoleń na budowę wpływa de facto na zwiększenie
się podaży na rynku mieszkaniowym, gdyż obecnie
mieszkania sprzedawane są na bardzo wczesnym etapie
realizacji inwestycji.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
umożliwiająca
tanie
przekształcenie
spółdzielczego
Wrocław
Łódź
Kraków
lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności,
Warszawa
Gdańsk
Gdynia
nie powinna znacznie zwiększyć podaży mieszkań. Lokale te
Poznań
cechują
się
w
większości
niskim
standardem,
a ich właścicielami są zazwyczaj osoby niezamożne,
Uwaga: zmiany cen obliczone na podstawie cen ofertowych.
które będą korzystać z tych lokali dla zaspokojenia własnych Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Pont Info.
potrzeb mieszkaniowych.

3.2.

Rynek powierzchni biurowej

Wykres 27
Zmiana cen mieszkań w największych miastach
na rynku wtórnym (r/r)
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Wyhamowanie tempa wzrostu cen na największych
rynkach mieszkaniowych zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia znacznej korekty cen na tym rynku, która
mogłaby się przyczynić do zmniejszenia stabilności systemu
finansowego. Prawdopodobny wzrost cen na mniejszych
rynkach może natomiast zwiększyć to ryzyko dla banków
kredytujących zakup nieruchomości na tych rynkach.
Realizacja inwestycji budowlanych związanych z organizacją
w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. może
wpłynąć na wzrost kosztów w budownictwie, a w rezultacie
może znaleźć odzwierciedlenie we wzroście cen mieszkań.
W długim okresie ryzyko wystąpienia zaburzeń na rynku
mieszkaniowym może wzrosnąć, jeśli utrzymają się bariery
po stronie podażowej (przede wszystkim związane z brakiem
aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego),
zwłaszcza jeśli nastąpi znaczny spadek dynamiki PKB.

Kraków
Gdynia

Warszawa
nadal
pozostaje
największym
rynkiem
nieruchomości biurowych w Polsce. Koncentruje się tu około Uwaga: zmiany cen obliczone na podstawie cen ofertowych.
75% podaży nowoczesnej powierzchni biurowej. I połowa Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Pont Info.
2007 r. charakteryzowała się bardzo dużą aktywnością
na warszawskim rynku wynajmu. W tym okresie wynajęta
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powierzchnia biurowa osiągnęła rekordowy poziom
(260 tys. m2), co stanowiło wzrost o około 30% w porównaniu
z I połową 2006 r. Duży udział w popycie na powierzchnię
biurową miał sektor bankowy (27%) 20 .

40
35

2

30
m

Duży popyt oraz niewielka podaż nowej powierzchni
biurowej przyczyniły się do spadku współczynnika wolnych
powierzchni (do 4,0% z 4,5% w grudniu 2006 r.) oraz
znacznego wzrostu stawek czynszu, przede wszystkim
w centrum Warszawy 21 .

Wykres 28
Symulacja siły nabywczej konsumenta na
wybranych rynkach mieszkaniowych

25
20

15
W porównaniu z wcześniejszymi okresami wynajmujący,
którzy mają teraz dużo większą swobodę w doborze
10
6-2004
najemców, ograniczają upusty cenowe. Mogą na nie liczyć
jedynie najemcy poszukujący większych powierzchni.
Wrocław
Warszawa
Analitycy rynku oczekują, że stawki wynajmu w centrum
Poznań
Warszawy wzrosną w najbliższych miesiącach.
Uwaga: symulacja

Obserwowany rozwój sytuacji na rynku powierzchni
biurowych (malejący wskaźnik powierzchni niewynajętej,
rosnące stawki czynszu oraz wzrost transakcji na rynku
wtórnym), pozwala wnioskować, że obecnie nie występują
zagrożenia
dla
stabilności
systemu
finansowego,
gdyż zmniejsza się prawdopodobieństwo pogorszenia się
jakości kredytów na budowę nieruchomości biurowych 22 .

6-2005

6-2006
Łódź
Gdańsk

6-2007
Kraków
Gdynia

przedstawia wielkość mieszkania
(w metrach kwadratowych), jakie była w stanie kupić osoba
uzyskująca przeciętne w danym województwie dochody
i finansująca zakup mieszkania kredytem. Założenia obliczeń:
wkład własny – 20%, kredytobiorca jest gospodarstwem
jednoosobowym, wysokość dochodów kredytobiorcy – średnia
pensja brutto dla danego województwa według GUS, bufor
dochodowy (miesięczna wysokość środków, jakie pozostają
kredytobiorcy na pokrycie wydatków po spłaceniu raty
kredytu) – 1 000 zł, kredyt zaciągany na 25 lat i spłacany w
ratach malejących (kredytobiorca jest w stanie pokryć
najwyższa ratę).
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Pont Info i GUS.
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4.

Stabilność sektora bankowego

Analiza sytuacji sektora bankowego przedstawiona w tej
części Przeglądu ograniczona jest do I półrocza 2007 r.
Zaburzenia rynkowe mające miejsce w III kwartale
ograniczyły się na rynku polskim do rynku akcji. Ponieważ
wartość akcji w posiadaniu banków jest niewielka, korekta na
tym rynku nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla
banków.

Wykres 29
Zróżnicowanie wskaźnika kredytów zagrożonych
w bankach komercyjnych
25%
20%
15%

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

12-2004

9-2004

3-2005

10%

W Polsce brak jest rynku pochodnych instrumentów
5%
kredytowych. Banki działające w Polsce, będące w znacznej
mierze jednostkami zależnymi większych banków z Unii
0%
Europejskiej lub USA, nie angażowały się w transakcje tymi
instrumentami na międzynarodowym rynku finansowym.
W polskim systemie finansowym brakuje również instytucji
specjalizujących się w obrocie takimi instrumentami. Z tego
względu sektor bankowy nie miał ani bezpośrednich,
ani
pośrednich
ekspozycji
na
ryzyko
związane
Źródło: NBP.
z ryzykownymi amerykańskimi kredytami hipotecznymi.
Ponadto w strukturze finansowania polskich banków
dominującą rolę odgrywają depozyty krajowego sektora
niefinansowego,
co
sprawiło,
że
zaburzenia
na
międzynarodowym rynku pieniężnym nie wpłynęły na
sytuację polskich banków.

Odstęp międzykwartylowy
Średnia
Mediana

Korzystna sytuacja makroekonomiczna w I półroczu
2007 r. sprzyjała stabilności sektora bankowego. Banki
kontynuowały strategie aktywnego pozyskiwania klientów,
m.in. z sektora detalicznego, jak również dywersyfikacji
źródeł dochodów poprzez pośredniczenie w sprzedaży
niebankowych
usług
finansowych.
Najważniejszym
czynnikiem wpływającym na sytuację finansową banków była
wysoka dynamika kredytów, będąca przejawem rosnącej
skłonności banków do podejmowania ryzyka kredytowego.
Szybki wzrost kredytów prowadził do poprawy bieżących
wyników finansowych i przeciętnej jakości portfeli
kredytowych banków. Zmiany w strukturze aktywów,
zwiększające udział pozycji o wyższym ryzyku kredytowym,
jak również tempo akcji kredytowej przewyższające tempo
przyrostu
kapitałów
wywołały
jednak
spadek
współczynników wypłacalności. Niemniej jednak przeciętne
wyposażenie sektora w kapitał było nadal wysokie. Symulacje
ścieżek pogarszania się jakości kredytów wskazują, że
kapitały banków zapewniają odpowiedni bufor na wypadek
szoków finansowych w otoczeniu sektora bankowego.
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Ekspozycje sektora na ryzyko rynkowe były niewielkie i
Tabela 2
odpowiednio zarządzane, o czym świadczy m.in.
Wskaźniki
kredytów
zagrożonych
zneutralizowanie negatywnych skutków spadku wartości
w poszczególnych sektorach (w %)
obligacji skarbowych wycenianych według wartości rynkowej
2005
2006
6-2007
przychodami z zabezpieczających operacji finansowych.
Ogółem
7,5
5,1
4,6
Sektor finansowy

0,8

0,5

0,4

11,0
7,3
6,3
Ze wzrostem kredytowania długoterminowego wiązało się Sektor niefinansowy
Sektor instytucji rządowych
1,1
0,5
0,4
dalsze pogłębienie luki płynności banków w terminie
i samorządowych
do jednego miesiąca, stawiające przed niektórymi bankami Źródło: NBP.
większe wyzwania w zakresie zarządzania płynnością.
Tabela 3
W okresie objętym analizą nie wystąpiły jednak symptomy
Struktura kredytów zagrożonych brutto
zaburzeń płynności na rynku międzybankowym.
(całość kredytów zagrożonych = 100%)

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

24%
20%
16%
12%
8%
4%
6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

9-2005

12-2005

W I półroczu 2007 r. nadal występowały tendencje
obserwowane w ostatnich trzech latach. Jakość portfela
Kwota
kredytowego banków, mierzona wskaźnikiem kredytów
zagrożonych, poprawiła się w porównaniu z końcem 2006 r.
Źródło: NBP.
Na koniec czerwca 2007 r. wskaźnik kredytów zagrożonych
wyniósł 4,6%. Najbardzoej poprawiła się jakość portfela
kredytów udzielonych podmiotom sektora niefinansowego,
skupiającego większość ryzyka kredytowego (zob. tabele 2 i 3
i wykres 30).

6-2005

3-2005

0%
12-2004

Ryzyko kredytowe

Wykres 30
Kredyty zagrożone - sektor niefinansowy

9-2004

4.1.

2005
2006
6-2007
Sektor finansowy
3,2
2,7
2,1
Sektor niefinansowy
96,0
96,9
97,5
Sektor instytucji rządowych
0,7
0,4
0,4
i samorządowych
Uwaga: kredyty zagrożone udzielone sektorowi finansowemu
to w przeważającej mierze kredyty udzielone przed 2003 r.
Źródło: NBP.

mld zł

Dobra sytuacja finansowa banków sprawiała, że ryzyko
systemowego zagrożenia dla stabilności finansowej
w I połowie 2007 r. było niewielkie. Dobre są również
perspektywy krótkookresowe. W dłuższym okresie
najważniejszym czynnikiem ryzyka związanym z bilansem
banków jest wzrost należności udzielonych kredytobiorcom
o prawdopodobnie coraz niższej zdolności kredytowej.
Wskazuje na to wysoka dynamika kredytów dla gospodarstw
domowych, znacznie przewyższająca dynamikę dochodów
tego sektora, oraz wzrost obciążenia dochodów nowych
kredytobiorców (zob. ramka 2). Kredytobiorcy o niższej
zdolności kredytowej nawet w sytuacji relatywnie
niewielkiego spadku swoich dochodów bądź wzrostu kosztów
obsługi kredytów, spowodowanych wzrostem stóp
procentowych i/lub deprecjacją złotego, mogą zaprzestać spłat
zadłużenia.

Udział w kredytach ogółem
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Ramka 4. Wpływ sekurytyzacji na jakość portfeli kredytowych banków
Sekurytyzacja aktywów to alternatywna metoda finansowania się przez instytucję finansową, polegająca
na przekształceniu aktywów o niskiej płynności w dłużne papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem
obrotu. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego z 14 czerwca 2006 r. wyróżnia dwa rodzaje
sekurytyzacji: sekurytyzację tradycyjną oraz sekurytyzację syntetyczną. Sekurytyzacja tradycyjna polega na
sprzedaży jednorodnej puli aktywów odrębnemu podmiotowi nazywanemu spółką celową (Special Purpose
Vehicle), która następnie emituje papiery dłużne na rynku kapitałowym. Sekurytyzacja syntetyczna różni się od
tradycyjnej tym, że do transferu ryzyka stosuje się kredytowe instrumenty pochodne lub gwarancje, a puli aktywów
bazowych nie usuwa się z bilansu instytucji kredytowej.
Nowelizacja ustawy Prawo bankowe z 1 kwietnia 2004 r. oraz uchwalenie ustawy o funduszach inwestycyjnych
z 27 maja 2004 r. dały podstawę prawną do przeprowadzania sekurytyzacji w Polsce1. Pierwszą transakcję
sekurytyzacji należności bankowych przeprowadził bank PKO BP w 2005 r. ze specjalistycznym funduszem
sekurytyzacyjnym S-Collect, sprzedając część portfela należności nieregularnych o wartości nominalnej
660 mln zł.
Z analizy transakcji sekurytyzacji należności bankowych w Polsce przeprowadzonych w latach 2005-2007
wynika, że banki były najbardziej zainteresowane sekurytyzacją należności zagrożonych2. Wynikało to z faktu,
że w bilansach banków wciąż znajdują się stare kredyty stracone, w znacznym stopniu pokryte rezerwami,
zawyżające wskaźnik kredytów zagrożonych polskich banków w porównaniu z instytucjami z innych krajów.
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez NBP wskazują, że banki są zainteresowane
wykorzystaniem sekurytyzacji głównie do poprawy jakości bilansu, obniżenia obciążeń kapitałowych oraz kosztów
windykacji należności. Niektóre banki wyrażają chęć sekurytyzacji regularnych wierzytelności hipotecznych,
co wiąże się z rosnącym udziałem kredytów hipotecznych w strukturze portfela kredytowego banków. Wzrost ten
wpływa na zwiększenie niedopasowania przepływów pieniężnych wynikającego z finansowania długoterminowych
aktywów krótkoterminowymi pasywami. Sekurytyzacja należności pozwala zmniejszyć to niedopasowanie.
Specyfiką polskiego rynku sekurytyzacji jest przeprowadzanie sekurytyzacji za pośrednictwem szczególnego
typu funduszy inwestycyjnych3. W przypadku sekurytyzacji z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego banki mogą
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę poniesioną z tytułu sprzedaży aktywów (do wysokości
utworzonej rezerwy na pokrycie zbywanych wierzytelności i zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów)4.
Takiego odliczenia banki nie mogą dokonać przy przelewie wierzytelności do spółki celowej. To rozwiązanie
podatkowe sprawia, że w Polsce nie rozwija się sekurytyzacja z wykorzystaniem spółek celowych. Banki nie
uzyskują wspomnianych korzyści podatkowych również sprzedając wierzytelności bezpośrednio windykatorowi.
Przeprowadzone transakcje sekurytyzacji należności zagrożonych wpłynęły na obniżenie wartości wskaźnika
kredytów zagrożonych. Dotychczas największą poprawę wskaźnika kredytów zagrożonych na skutek zawartych
transakcji sekurytyzacji odnotowano w 2006 r. Dzięki przeprowadzeniu tych transakcji wskaźnik kredytów
zagrożonych obniżył się o około 0,6 pkt proc. (zob. tabela 4.1). Wielkość transakcji sekurytyzacji
przeprowadzonych w I połowie 2007 r. obniżyła wartość tego wskaźnika o około 0,1 pkt proc.
W celu oszacowania możliwości obniżenia wartości wskaźnika kredytów zagrożonych dzięki sekurytyzacji
przeprowadzono symulacje według dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz zakłada, że w I półroczu 2007 r. banki
przeprowadziły sekurytyzację należności zagrożonych o wartości odpowiadającej wstępnym planom sekurytyzacji
aktywów przedstawionych przez banki w odpowiedzi na ankietę NBP. Scenariusz drugi zakłada, że banki usuwają
z bilansu wszystkie należności stracone do wysokości zawiązanych rezerw celowych / rezerw z tytułu trwałej
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utraty wartości. W przypadku pierwszego scenariusza wskaźnik kredytów zagrożonych obniżyłby się nieznacznie i
na koniec czerwca 2007 r. wyniósłby 5,9% (zob. tabela 4.2, scenariusz I). Wyliczenia wykonane według założeń
drugiego scenariusza wskazują natomiast, że wartość wskaźnika kredytów zagrożonych na koniec czerwca 2007 r.
byłaby znacznie niższa i wynosiłaby około 2,5% (zob. tabela 4.2, scenariusz II). Przedstawione w tabeli 4.2 wyniki
sugerują, że sekurytyzacja stwarza bankom duże możliwości obniżenia wartości wskaźnika kredytów zagrożonych,
jednak wykorzystanie tego instrumentu pozostaje niewielkie.
Do wzrostu wykorzystania sekurytyzacji w przyszłości może przyczynić się nowelizacja ustawy Prawo
bankowe z 26 stycznia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272), przeprowadzona w związku z wejściem w życie
dyrektywy 2006/48/WE wprowadzającej w UE zasady Nowej Umowy Kapitałowej. Jedną z ważniejszych zmian
(nowelizacja art. 104, ust. 2, pkt 6) jest zwolnienie z tajemnicy bankowej w przypadku umów, w których bank
przenosi część lub całość ryzyka związanego z własnymi wierzytelnościami. Zwolnienie to obejmuje również
umowy, które często są niezbędne do zawarcia transakcji sekurytyzacji: nadanie oceny inwestycyjnej
sekurytyzowanym wierzytelnościom, obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, organizację i emisję papierów
wartościowych, ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych wierzytelności.
Tabela 4.1
Sekurytyzacja a wskaźnik kredytów zagrożonych
Wskaźnik kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego (w %)
Wpływ sekurytyzacji na wskaźnik kredytów zagrożonych (w pkt proc.)
Źródło: NBP.

2005

2006

I połowa 2007

11,0

7,3

6,3

0,1

0,6

0,1

Tabela 4.2
Sekurytyzacja a wskaźnik kredytów zagrożonych – scenariusze

Wskaźnik kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego przy założeniach
scenariusza (w %)

Scenariusz I
I połowa 2007

Scenariusz II
I połowa 2007

5,9

2,5

Różnica między wartością wskaźnika kredytów zagrożonych z czerwca 2007 a
0,4
3,8
wartością uzyskaną ze scenariusza (w pkt proc.)
Założenia:
Scenariusz I. Banki przeprowadzają w I półroczu 2007 r. sekurytyzacje należności zagrożonych o wartości odpowiadającej planom
sekurytyzacji aktywów na cały 2007 r. przedstawionym przez nie w odpowiedzi na ankietę NBP.
Scenariusz II. Banki w I półroczu 2007 r., stosując sekurytyzację, usuwają z bilansu wszystkie należności stracone do wysokości
zawiązanych rezerw celowych/ rezerw z tytułu trwałej utraty wartości.
Źródło: NBP.

_____________
1

Obecnie sekurytyzację bankową w Polsce regulują: ustawa Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), ustawa
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz.1546 z późn. zm.) i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
2
Wyjątkiem jest sekurytyzacja przeprowadzona przez Dominet Bank. Instytucja ta jako pierwsza w Polsce przeprowadziła sekurytyzację
kredytów w sytuacji regularnej (o wartości około 600 mln zł).
3
Istniejące obecnie w Polsce fundusze sekurytyzacyjne to niestandaryzowane fundusze zamknięte. Taka konstrukcja funduszy powoduje,
że ich oferta może być kierowana do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych,
jednak pod warunkiem, że cena emisyjna jednego certyfikatu stanowi równowartość co najmniej 40 tys. euro. Szerzej nt. funduszy
sekurytyzacyjnych w: „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r.”, Warszawa, listopad 2006, NBP, Ramka 4.5.2.
4
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15, ust. 1h (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654).
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Wykres 31
Kredyty walutowe osób fizycznych według
okresów przeterminowania

mld zł .

Podobnie jak w poprzednich kwartałach spadek
wskaźników kredytów zagrożonych należy wiązać z poprawą
sytuacji finansowej kredytobiorców oraz z wysoką dynamiką
akcji kredytowej (efekt statystyczny). Znaczenie drugiego
czynnika wzrosło w 2007 r. ze względu na dalsze
przyspieszenie akcji kredytowej banków. W odróżnieniu
od 2006 r. „czyszczenie” bilansów banków ze „starych”
kredytów straconych miało w 2007 r. niewielki wpływ
na wskaźniki jakości portfela. Kwoty kredytów zagrożonych
spisanych z aktywów oraz sprzedanych specjalistycznym
funduszom
inwestycyjnym,
tzw.
funduszom
sekurytyzacyjnym,
były
stosunkowo
niewielkie
w porównaniu z transakcjami z 2006 r. (zob. ramka 4).

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
do 1 mies.

1-3 mies.

powyżej 3
mies.

Opóźnienia w spłacie

mld zł .

Szybkiemu wzrostowi akcji kredytowej towarzyszył
6-2005
12-2005
6-2006
12-2006
6-2007
niewielki przyrost nominalnej kwoty kredytów zagrożonych
Źródło: NBP.
udzielonych gospodarstwom domowym, przede wszystkim
osobom prywatnym. Wzrosły również kwoty należności
Wykres 32
o krótkich opóźnieniach w spłacie, niekwalifikujących ich
Kredyty
złotowe
osób
fizycznych
według
do należności zagrożonych (zob. wykresy: 31 i 32). Może to
okresów przeterminowania
być sygnałem przyszłych trudności w spłacie kredytów.
10
Niemniej jednak w czerwcu 2007 r. relacja rezerw na kredyty
9
8
oceniane portfelowo 23 (ang. IBNR) do wartości tych kredytów
7
nie odbiegała istotnie od wielkości z poprzednich kwartałów.
6
5
Banki wyznaczają wysokość tych rezerw na podstawie modeli
4
3
opartych o relacje historyczne. O ile modele te prawidłowo
2
odwzorowują procesy gospodarcze, ich wyniki mogłyby
1
0
sugerować, że przyrosty należności o krótkich opóźnieniach
do 1 mies.
1-3 mies.
powyżej 3
w spłacie są przede wszystkim naturalną konsekwencją
mies.
wzrostu nominalnej wielkości portfela i nie stanowią
Opóźnienia w spłacie
zagrożenia.
6-2005

12-2005

6-2006

12-2006

6-2007

W niektórych małych bankach koncentrujących się na Źródło: NBP.
rynku detalicznym odnotowano relatywnie wysoki wzrost
wartości kredytów zagrożonych. Skala tego zjawiska na tle
całego sektora bankowego jest niewielka. Wydaje się,
że banki te realizują strategie rozszerzania oferty kredytowej
dla klientów o podwyższonym ryzyku, przede wszystkim
klientów o niższych dochodach. Banki te stosują uproszczone
metody sprawdzania zdolności kredytowej klientów, czasami
opierając analizę na oświadczeniach kredytobiorcy
o zarobkach niepoświadczonych przez pracodawcę. Kilka
z tych banków finansuje się poprzez krajowy rynek
międzybankowy lub za pośrednictwem banków właścicieli.
Pierwsza z tych strategii stanowi większe ryzyko dla banku
w przypadku utraty zaufania przez jego kontrahentów na
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rynkach finansowych.
Wykres 33
Zróżnicowanie wskaźnika pokrycia rezerwami
kredytów dla sektora niefinansowego
w bankach komercyjnych
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

0%
6-2004

Kredyty konsumpcyjne są obecnie, obok kredytów
mieszkaniowych, priorytetowym kierunkiem rozwoju dla
wielu
banków
w
Polsce.
Można
przypuszczać,
że w większości banków wzrost akcji kredytowej odbywa się
poprzez udzielanie kredytów mniej zamożnym klientom.
Wzrost gospodarczy powoduje, że ich bieżąca sytuacja
finansowa jest zadowalająca i względnie dobrze obsługują
zaciągnięte kredyty. W dłuższym okresie rozszerzanie bazy
klientów o grupy charakteryzujące się większym ryzykiem
może być wyzywaniem dla banków. Banki powinny
uwzględniać to ryzyko w swojej działalności (m.in. w postaci
prawidłowej oceny zdolności kredytowej klienta, wiążącej się
z nią marży zapewniającej pokrycie ewentualnych strat oraz
wymagań co do zabezpieczeń kredytów).

Przeciętne pokrycie portfela rezerwami (celowymi
w bankach stosujących krajowe standardy rachunkowości
Odstęp międzykwartylowy
oraz rezerwami z tytułu trwałej utraty wartości w bankach
Średnia
stosujących MSSF) stopniowo maleje, najbardziej w dużych
Mediana
bankach (zob. wykres 33). Jest to zjawisko niekorzystne Źródło: NBP.
w związku ze wzrostem stóp procentowych, jak również
Tabela 4
rosnącą wrażliwością części gospodarstw domowych na szoki
Udział kredytów walutowych i indeksowanych
na rynkach finansowych. Takie kształtowanie się rezerw,
w portfelu kredytów dla sektora niefinansowego
wynikające w pewnej mierze z regulacji w zakresie
(w %)
rachunkowości 24 , może wzmacniać procykliczne zachowania
2005
2006 6-2007
Kredyty
walutowe
i
banków. Pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami jest
26,8
28,0
26,0
indeksowane, w tym:
natomiast wysokie i pozostaje na niezmienionym poziomie
11,4
10,4
8,8
przedsiębiorstwa
(24,0)
(23,2)
(20,8)
(około 68%). Wieloletnia obecność w bilansach banków
15,4
17,9
17,1
gospodarstwa domowe
należności zaklasyfikowanych do kategorii stracone i niska
(29,4)
(31,8)
(29,9)
14,6
17,2
16,6
wartość odzyskiwalna zabezpieczeń przyjętych w przeszłości
- w tym osoby prywatne
(35,4)
(37,9)
(35,7)
powodują, że kredyty stracone pokryte są rezerwami średnio Uwaga: w nawiasach udział kredytów walutowych w całości
w około 83%.
kredytów udzielonych danej grupie kredytobiorców.
Źródło: NBP.

Ze względu na utrzymywanie się do połowy obecnej
dekady wysokiego dysparytetu stóp procentowych między
złotym a walutami krajów wysoko rozwiniętych
(w szczególności Szwajcarii) i wynikającą stąd popularność
kredytów walutowych portfel kredytowy sektora bankowego
w Polsce charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem
kredytów nominowanych w walutach obcych (zob. tabela 4).
Mimo towarzyszącego tym kredytom ryzyka kursowego,
tylko
częściowo
zabezpieczonego
(w
przypadku
przedsiębiorstw) lub niezabezpieczonego (w przypadku
gospodarstw domowych) jakość tego portfela była cały czas
lepsza niż portfela złotowego. Sprzyjała temu aprecjacja
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złotego od 2004 r.

6-2007

Największą grupą kredytów walutowych są kredyty
Tabela 5
mieszkaniowe. Dynamika przyrostu tych kredytów osłabła po
Wskaźniki
kredytów
zagrożonych
w
podziale
na
wejściu w życie od 1 lipca 2006 r. wymagań Rekomendacji S
grupy kredytobiorców sektora niefinansowego
(zob. wykres 11), ponieważ banki podwyższyły wymagania
i walutę kredytu (w %)
odnośnie sytuacji finansowej kredytobiorcy. Rekomendacja S
2005
2006
6-2007
wprowadziła również standardy informowania klientów Przedsiębiorstwa:
Kredyty ogółem
14,6
9,7
8,4
o ryzyku walutowym poprzez przedstawianie im wyników
Kredyty złotowe
15,1
10,2
8,8
symulacji rat kredytowych m.in. przy deprecjacji złotego
Kredyty walutowe
13,3
7,7
6,6
o 20% i wzroście oprocentowania do wysokości Gospodarstwa domowe:
Kredyty ogółem
7,8
5,6
4,8
obowiązującej dla analogicznego kredytu nominowanego w
Kredyty złotowe
10,0
7,4
6,3
Kredyty walutowe
2,6
1,7
1,3
złotych oraz deprecjacji złotego równej różnicy między
Osoby prywatne
maksymalnym a minimalnym kursem złotego w ciągu
Kredyty ogółem
6,1
4,6
4,0
Kredyty złotowe
8,6
6,6
5,6
ostatnich 12 miesięcy. Wydaje się, że mogło to się przyczynić
Kredyty walutowe
2,0
1,3
1,1
do wzrostu świadomości ryzyka zmian kursu złotego i stóp Uwaga: dane dotyczą rezydentów (około 98%
procentowych wśród potencjalnych kredytobiorców i wpłynąć kredytobiorców).
na zmniejszenie popytu na kredyty walutowe. W tym samym Źródło: NBP.
kierunku działało podnoszenie stóp podstawowych Banku
Wykres 34
Szwajcarii i dalsze zmniejszanie się różnicy między
Struktura
procentowa
kredytów
zagrożonych
oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych we frankach
szwajcarskich i złotych.

2005

2006

Należy przypuszczać, że ze względu na zaostrzenie
kryteriów dochodowych otrzymania kredytów walutowych
kredyty udzielone w II półroczu 2006 r. po wprowadzeniu
Rekomendacji S będą się charakteryzować lepszą
spłacalnością niż kredyty udzielone w 2005 r. i I półroczu
2006 r. Jednocześnie wartość zabezpieczeń kredytów
udzielonych po wejściu w życie Rekomendacji S cechuje się
większą niepewnością ze względu na wysoki wzrost cen
0%
20%
40%
60%
80%
100%
nieruchomości w 2006 r. i związaną z tym możliwość spadku
wartości nieruchomości poniżej wartości kredytu w
Poniżej standardu
Wątpliwe
Stracone
przypadku głębszej korekty na rynku.
Źródło: NBP.
Mimo pozytywnego wpływu Rekomendacji S na politykę
kredytową banków co do kredytów walutowych w 2006 r.
dane ankietowe wskazują, że niektóre banki ponownie
złagodziły dochodowe kryteria udzielania mieszkaniowych
kredytów walutowych w I połowie 2007 r. Wydaje się
to szczególnie niepokojące ze względu na wysoki poziom cen
mieszkań. Przy udzielaniu tych kredytów banki akceptowały
coraz wyższe obciążenie dochodów kredytobiorców spłatami
kredytów (zob. ramka 2). Wagę tego zjawiska będzie można
ocenić w następnych okresach, jeśli zmiany polityki
kredytowej okażą się trwałe.
Kredyty mieszkaniowe są szczególną część portfela
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kredytowego sektora bankowego, nie tylko ze względu
na znaczny udział kredytów walutowych, ale również
na wysoką konkurencję w tym segmencie rynku –
powodującą, że polityka kredytowa banków jest relatywnie
łagodna. Jej odzwierciedleniem są marże kredytowe,
od kilkunastu kwartałów na poziomie nieodbiegającym
od średniej w strefie euro, oraz łagodzenie warunków i
kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych wraz ze
wzrostem cen na rynku nieruchomości. Warunki
kredytowania
zakupu
nieruchomości
umożliwiają
gospodarstwom domowym zaciąganie coraz wyższych
kredytów na coraz dłuższe okresy – do 50 lat według ofert
banków (najdłuższe okresy kredytowania oferowane są dla
kredytów nominowanych w złotych). Udział kredytów
mieszkaniowych w strukturze rodzajowej kredytów ogółem
w ostatnich trzech latach zwiększył o około 10 pkt proc.,
do 25%. Od 2005 r. roczne przyrosty kredytów
mieszkaniowych były coraz wyższe (zob. wykres 10),
co odzwierciedlało zarówno wysoki popyt na nieruchomości,
jak i skutki łagodzenia polityki kredytowej banków 25 .
Od kilku lat banki deklarują, że kredyty mieszkaniowe dla
gospodarstw domowych są jednym z najważniejszych
produktów kredytowych dla gospodarstw domowych.

Pozostałe

Mieszkaniowe

Z tytułu kart
kredytowych

Ratalne

W rachunku
bieżącym

punkty procentowe

Wykres 35
Obecna jakość portfela kredytów mieszkaniowych jest
Wskaźnik
kredytów
zagrożonych
(różnica
w pkt
zadowalająca i przewyższa średnie dla innych produktów
proc. między jakością kredytów w danej grupie
kredytowych (zob. wykres 35), zarówno jeśli chodzi a średnią jakością kredytów dla osób prywatnych)
o kredyty walutowe, jak i w złotowe. Niemniej do ostrożności
7
w ocenie perspektyw kształtowania się jakości kredytów
6
5
mieszkaniowych skłania fakt, że dobre wskaźniki jakości
4
wynikają częściowo – podobnie jak w całym portfelu
3
2
kredytów dla gospodarstw domowych – z wysokich wartości
1
nowo udzielanych kredytów oraz z faktu, że portfel jest
0
-1
„młody”. Ponad 85% kredytów mieszkaniowych (według
-2
wartości) zostało udzielonych w ciągu ostatnich sześciu lat,
-3
z czego większość w okresie spadku stóp procentowych,
-4
aprecjacji złotego i poprawy koniunktury gospodarczej.
Wydłużanie terminów kredytowania oraz wzrost przeciętnych
jednostkowych kwot kredytów (na skutek zwiększających się
cen nieruchomości) powodują, że zwiększa się wrażliwość
gospodarstw domowych zaciągających kredyty na szoki
2005
2006
6-2007
na rynku finansowym a banki coraz bardziej są narażone
Źródło: NBP.
na straty kredytowe z tego tytułu (zob. ramka 2).
Wysoka dynamika kredytów dla gospodarstw domowych,
znacznie przewyższająca dynamikę dochodów tego sektora
(zob. rozdział 1), oraz łagodzenie polityki kredytowej przez
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banki świadczą o podejmowaniu przez nie coraz wyższego
ryzyka kredytowego. Kontynuacja tej tendencji może
stanowić ryzyko dla stabilności systemu bankowego.
Zmaterializowanie się tego ryzyka może się okazać
szczególnie dotkliwe, jeśli będzie mu towarzyszyć
spowolnienie wzrostu gospodarczego. Podsumowując
sytuację sektora bankowego pod względem podejmowanego
ryzyka kredytowego, należy stwierdzić, że korzystne
otoczenie makroekonomiczne sprzyjało poprawie bieżącej
jakości
portfeli
kredytowych.
Z
prognoz
makroekonomicznych wynika, że w ciągu najbliższych 2–3
lat sytuacja klientów sektora finansowego powinna być dobra
i korzystnie wpływać na sytuację banków. Jednocześnie
jednak obserwowana od pewnego czasu ewolucja oferty
kredytowej banków, tempo przyrostu nowych kredytów oraz
wynikające z konkurencji łagodzenie warunków i kryteriów
udzielania kredytów mogą budzić pewne obawy o jakość
kredytów w dłuższym horyzoncie, zwłaszcza w warunkach
obniżenia tempa wzrostu gospodarczego lub/i korekty na
rynku nieruchomości. Nie wiadomo również, czy zmiany
polityki kredytowej mają wystarczające uzasadnienie
w poprawie zarządzania ryzykiem, m.in. w zakresie metod
oceny ryzyka potencjalnych klientów.

Ryzyko walutowe podejmowane przez banki w I półroczu
Odstęp międzykwartylowy
2007 r. było, podobnie jak w poprzednich latach, niewielkie.
Źródło: NBP.
Mimo znacznego udziału aktywów i pasywów walutowych
w sumie bilansowej banki nie utrzymywały dużych otwartych
pozycji walutowych. Długa bilansowa pozycja walutowa,
związana w dużym stopniu z udzielonymi kredytami
walutowymi
dla
gospodarstw
domowych,
była
kompensowana krótkimi pozycjami w instrumentach

6-2007

4-2007

2-2007

12-2006

10-2006

8-2006

6-2006

Najważniejsze rodzaje ryzyka rynkowego w polskim
systemie bankowym to ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy
procentowej. Bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie
banków na rynku akcji pozostaje niewielkie.

0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
4-2006

Najważniejszym rodzajem ryzyka podejmowanego przez
banki działające w Polsce pozostaje ryzyko kredytowe.
Zmienność sytuacji na rynkach finansowych sprawia jednak,
że również ryzyko rynkowe powinno być stale monitorowane.
Rozwój wydarzeń na rynku finansowym sprzeczny
z oczekiwaniami danej instytucji mógłby ją narazić na
znaczne straty finansowe.

Wykres 36
Zróżnicowanie relacji wartości zagrożonej tytułu
ryzyka walutowego do funduszy własnych
wśród krajowych banków komercyjnych

2-2006

Ryzyko rynkowe

12-2005

4.2.

Mediana
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5-2007

3-2007

1-2007

9-2006

7-2006

5-2006

11-2006

Ze względu na utrzymywanie przez banki niemal
domkniętych pozycji walutowych, najistotniejszym źródłem
ryzyka rynkowego staje się ryzyko zmian stóp
procentowych 26 .

3-2006

1-2006

pochodnych. Analiza kształtowania się ryzyka wartości
zagrożonej z tytułu ryzyka walutowego (zob. wykres 36)
Wykres 37
potwierdza, że ryzyko powstania w bankach znacznych strat
Duration portfela hurtowych obligacji skarbowych
w wyniku zmiany wyceny otwartych pozycji walutowych nie
według kategorii inwestorów
było duże. Nie oznacza to jednak, że banki nie są narażone
5,0
na wpływ niekorzystnych zmian kursu walutowego. Głęboka
4,5
deprecjacja złotego mogłaby (w dłuższym okresie) ujemnie
4,0
wpłynąć na wyniki finansowe banków ze względu
3,5
na występowanie pośredniego ryzyka walutowego. Ten rodzaj
3,0
2,5
ryzyka wiąże się z kredytami walutowymi zaciągniętymi
2,0
przez gospodarstwa domowe niemające przychodów
w walucie kredytu (zob. ramka 2).
Banki rezydenci
Zakłady ubezpieczeń rezydenci
Fundusze inwestycyjne rezydenci
Fundusze emerytalne rezydenci
Banki nierezydenci
Inne instyt. finans. nierezydenci

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KDPW.

Stopniowe zwiększanie przez banki krajowe ekspozycji na
rynkowe ryzyko zmian stóp procentowych doprowadziło do
tego, że ich względna ekspozycja na ten rodzaj ryzyka
(mierzona duration) stała się porównywalna z ekspozycją
krajowych funduszy emerytalnych (zob. wykres 37). Krajowe
Wykres 38
zagrożonej1 z tytułu
banki pozostają jednak względnie konserwatywnymi Zróżnicowanie relacji wartości
ryzyka rynkowego2 do funduszy własnych
inwestorami na rynku skarbowych papierów dłużnych.
wśród krajowych banków komercyjnych
Również ich ogólna ekspozycja na szeroko rozumiane ryzyko
4,0%
rynkowe pozostaje stabilna (zob. wykres 38) i utrzymuje się
3,5%
na niskim poziomie (zob. wykres 39).
3,0%

4.3.

Ryzyko płynności

W I półroczu 2007 r. pogorszyły się wskaźniki płynności
banków, mierzące zdolność do regulowania zobowiązań
krótkoterminowych (do jednego miesiąca) oraz warunki
finansowania działalności w średnim okresie. Wysoka
dynamika akcji kredytowej sprawia, że obserwowane
tendencje będą się prawdopodobnie utrzymywać w kolejnych
kwartałach. Pozyskanie stabilnych źródeł finansowania będzie
coraz większym wyzwaniem dla banków, zważywszy że

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

12-2005

3-2006

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

W sytuacji utrzymywania dużych portfeli papierów
skarbowych przez niektóre banki dalsze wzrosty
długoterminowych stóp procentowych mogą niekorzystnie
wpłynąć na ich wyniki finansowe. Jednak ze względu na
relatywnie niską ekspozycję banków na ryzyko stopy
procentowej, mierzoną stosunkiem wartości zagrożonej do
funduszy własnych, wpływ ten nie powinien być dużym
wyzwaniem dla banków.

Średn

1

Wartość zagrożona na poziomie 99% obejmuje zmiany
wartości godziwej portfela rynkowego instrumentów
wrażliwych na zmiany stóp procentowych, jak również zmiany
teoretycznej wyceny księgi bankowej w wyniku łącznego
uwzględnienia ryzyka zmiany stóp procentowych oraz kursu
walutowego – obliczenia dokonane zgodnie z metodyką
opisaną w „Raporcie o stabilności systemu finansowego
2005”, str. 83–85.
2
Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.
Źródło: NBP.
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relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego
wzrosła w I półroczu 2007 r. o 12,5 pkt proc. i w czerwcu
2007 r. przekroczyła 100%. Mimo że globalny rynek
pieniężny przeżył poważny kryzys płynności w sierpniu
2007 r., nie wystąpiły zdarzenia świadczące o zaburzeniach
płynności w bankach w Polsce.

Wykres 39
Rozkład aktywów banków komercyjnych według
wartości zagrożonej wyrażonej jako procent
funduszy własnych
40%
35%

Banki mają znaczne ilości skarbowych papierów
wartościowych mogących służyć do pozyskania płynności i
choć niektóre z nich zredukowały portfele, to wartość
posiadanych przez nie instrumentów jest nadal wysoka.
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Część banków może ponadto liczyć na wsparcie płynności
ze strony zagranicznych właścicieli (w formie linii
kredytowych). Według szacunkowych danych ankietowych
NBP banki te skupiają prawie 25% depozytów podmiotów
niefinansowych. Banki, które mają 40% depozytów
podmiotów niefinansowych, otrzymały zobowiązania
wsparcia płynności w mniej wiążącej formie (np.
przyrzeczenia wyrażone w raportach finansowych grupy
kapitałowej lub złożone KNB). Wykonanie zobowiązań
wynikających z umów może jednak zależeć od płynności
właścicieli, szczególnie w okresach, gdy refinansowanie na
międzybankowym rynku pieniężnym jest utrudnione lub
kosztowne, np. w takiej sytuacji, jak na początku sierpnia
2007 r. Wydarzenia na rynkach światowych, które
doprowadziły do kryzysu płynności, szczególnie na rynku
europejskim (zob. rozdział 2.1) i w Stanach Zjednoczonych,
nie miały natomiast wpływu na płynność polskiego sektora
bankowego.

1%-2%

poniżej
1%

Spadkowy trend wskaźników płynności wynikał z dużej 30%
25%
dynamiki
długoterminowych
kredytów,
szczególnie
20%
mieszkaniowych. Wzrost kredytów przekładał się również
15%
na wzrost relacji kredytów do depozytów od sektora 10%
niefinansowego. Uwagę zwraca spadek różnicy pomiędzy
5%
wartością udzielonych i otrzymywanych krótkoterminowych
0%
lokat międzybankowych, szczególnie walutowych. Niektóre
banki składały wyraźnie mniej lokat w bankach
zagranicznych niż w połowie 2006 r. Część banków
zwiększyła zadłużenie na rynku lokat międzybankowych, Źródło: NBP.
poszukując środków na finansowanie akcji kredytowej.
Skutkiem tego było poszerzenie się jednomiesięcznej
skorygowanej luki płynności (luka płynności do trzech
Wykres 40
miesięcy nie zmieniła się, a luka do sześciu miesięcy
Jednomiesięczna luka płynności w bankach
obniżyła się tylko nieznacznie) (zob. wykresy: 40 i 41).
komercyjnych

Rożnica aktywów i pasywów do jednego miesiaca
Luka skorygowana*

* Luka skorygowana = (należności 1M) – (należności, których
termin zapadalności upłynął) – (bony skarbowe wyodrębnione
na pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych
BFG) – (nadwyżka ponad osad depozytów gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw do 1M) – (pozostałe
zobowiązania do 1M)
Uwaga: ze względu na zmiany w układzie sprawozdawczości
wprowadzone w czerwcu 2005 r. porównywalność wartości
luki płynności z danymi z poprzednich okresów jest
ograniczona. Najważniejszą zmianą jest wykazywanie
należności i zobowiązań spłaconych w ratach według
terminów spłaty poszczególnych rat.
Źródło: NBP.
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4.4.

Wyniki finansowe banków

Pierwsze półrocze 2007 r. było kolejnym okresem poprawy
wyników finansowych banków. W porównaniu z tym samym
okresem 2006 r. zysk netto sektora bankowego wzrósł
o 21,6% (zob. tabela 6). Banki wypracowały już 66,2% zysku
netto za 2006 r., co zapowiada kolejny rok historycznie
najwyższych wyników (udział zysku z I półrocza 2006 r. w
zysku za cały 2006 r. to 54,5%).

Wykres 41
Zróżnicowanie relacji skorygowanej
jednomiesięcznej luki płynności do aktywów
zapadających do jednego miesiąca
40%
20%
0%
-20%

Wynik działalności bankowej i jego źródła
W porównaniu z I półroczem 2006 r. wynik działalności
bankowej był wyższy o 17,3%. W strukturze wyniku
działalności bankowej nie zaszły istotne zmiany
(zob. wykres 43).
Wynik odsetkowy
Najważniejszym źródłem wyniku działalności bankowej
pozostawał wynik odsetkowy. Pozycja ta rosła nieco wolniej
niż suma bilansowa, ponieważ przychody odsetkowe rosły
wolniej niż koszty. Na skutek tego marża odsetkowa netto
nieznacznie się obniżyła (zob. tabela 7).

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

9-2004

Dekompozycja wskaźnika ROE netto 27 dla danych
annualizowanych wskazuje, że na zwiększenie się tego
wskaźnika największy wpływ miał wzrost zwrotu
(zysk brutto) z aktywów przychodowych (ROEA) o 5,5%.
Mniejsze znaczenie miały zwiększenie się udziału aktywów
przychodowych w aktywach (o 0,8%) i wzrost udziału
finansowania
obcego
(dynamika
sumy
bilansowej
wyprzedziła dynamikę funduszy podstawowych o 1,3%).

12-2004

-40%

Dynamika wyniku finansowego przewyższyła dynamikę
-60%
sumy bilansowej i funduszy podstawowych sektora
-80%
bankowego, dzięki czemu poprawiły się wskaźniki
-100%
zyskowności: ROA i ROE (zob. tabela 7 i wykres 42). Stratę
poniosło 14 banków komercyjnych, mających 2,3% aktywów
sektora bankowego. Głównie były to oddziały banków
zagranicznych (8), które rozpoczynają działalność w Polsce.
Utrzymała się tendencja do osiągania lepszych wskaźników
Źródło: NBP.
zyskowności przez duże banki.

Odstęp międzykwartylowy
Mediana
Średnia

Tabela 6
Rachunek zysków i strat sektora bankowego
(w mld zł)
I
I
półrocze półrocze
2006
2007
Przychody z tytułu odsetek
16,81
19,88
Koszty odsetkowe
6,85
8,47
Wynik z tytułu odsetek
9,96
11,41
Wynik z tytułu prowizji
4,34
5,29
Przychody z udziałów i akcji
1,00
0,90
Wynik operacji finansowych
0,27
0,84
Wynik z pozycji wymiany
1,78
1,90
Wynik działalności
17,34
20,34
bankowej
Koszty działania banku
9,02
10,10
Amortyzacja
1,10
1,11
Różnica wartości rezerw
0,83
0,85
i aktualizacji
w tym: odpisy netto
0,81
0,52
na kredyty zagrożone
Zysk brutto
6,92
8,68
Zysk netto
5,80
7,05
Źródło: NBP.

Zmiana
(w %)
18,28
23,55
14,66
21,86
-9,27
212,64
6,54
17,31
11,97
0,17
2,19
-35,66
25,49
21,55

Należy zwrócić uwagę, że wzrost depozytów sektora
niefinansowego był wolniejszy od wzrostu akcji kredytowej
dla tego sektora. Wynikało to z faktu, że osoby prywatne
coraz chętniej lokowały oszczędności w innych instrumentach
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finansowych, głównie w jednostkach uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych (zob. podrozdział 1.2). Rosło więc znaczenie
finansowania działalności bankowej środkami pozyskanymi
od sektora finansowego, co wpłynęło negatywnie na poziom
kosztów odsetkowych.
Najwięcej (ponad połowa) przychodów i kosztów
od sektora niefinansowego pochodziło z operacji z osobami
prywatnymi (zob. wykres 44). Szczególnie wysoką dynamiką
w tym segmencie charakteryzowały się przychody odsetkowe
z kredytów na nieruchomości mieszkaniowe (wzrosły
o 70,9%), które stanowiły już 18,2% przychodów
odsetkowych od sektora niefinansowego (13,5% rok
wcześniej).
Szybko wzrastał udział depozytów bieżących w strukturze
depozytów od sektora niefinansowego – na koniec czerwca
2007 r. przekroczył 50%. Wpłynęło to korzystnie na wynik
odsetkowy, ponieważ depozyty bieżące są niżej
oprocentowane. W długim okresie może to jednak utrudnić
zarządzanie płynnością (zob. podrozdział 4.3).
Wynik pozaodsetkowy

Tabela 7
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat jako %
przeciętnych aktywów (w nawiasach dane
annualizowane)
I półrocze
2006
1,64 (3,27)
1,22 (2,24)
1,67 (3,39)
0,14 (0,26)

I półrocze
2007
1,62 (3,28)
1,27 (2,36)
1,59 (3,29)
0,12 (0,25)

Wyniki odsetkowe
Wyniki pozaodsetkowe
Koszty operacyjne
Odpisy netto na rezerwy
w tym: odpisy netto na
0,13 (0,24)
kredyty zagrożone
ROA (wynik brutto)
1,14 (2,05)
ROA (wynik netto)
0,95 (1,72)
ROE (wynik brutto)1
14,56 (26,69)
ROE (wynik netto)1
12,20 (22,41)
1
w % funduszy podstawowych
Źródło: NBP.

0,07 (0,17)
1,23 (2,18)
1,00 (1,76)
16,34 (28,00)
13,27 (22,57)

Wykres 42
Zróżnicowanie wskaźnika ROA w bankach
komercyjnych
2,5%
2,0%

6-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6-2004

3-2007

1,5%

Wyniki pozaodsetkowe rosły szybciej niż odsetkowe, przez 1,0%
co zwiększył się ich udział w wyniku działalności bankowej 0,5%
(zob. wykres 43). Spowodował to przede wszystkim wzrost 0,0%
wyniku z tytułu prowizji – największego składnika wyniku -0,5%
pozaodsetkowego. Przychody z tytułu prowizji pochodziły
głównie od sektora niefinansowego (68,7%), niemniej
najszybciej wzrastały przychody z prowizji od sektora
Odstęp międzykwartylowy
finansowego (48,3% r/r wobec 17,9% od sektora
Średnia
niefinansowego). Był to skutek m.in. zwiększenia przez
Mediana
placówki bankowe sprzedaży jednostek uczestnictwa Uwaga: dane annualizowane.
funduszy inwestycyjnych i produktów ubezpieczeniowych Źródło: NBP.
(zarówno powiązanych z produktami bankowymi,
jak i sprzedawanych niezależnie).
Wzrost wyniku operacji finansowych został wypracowany
głównie
w
operacjach
pochodnymi
instrumentami
finansowymi. Podobnie jak przed rokiem sektor bankowy
poniósł natomiast stratę na operacjach papierami dłużnymi.
Można sformułować hipotezę, że przynajmniej część
wysokiego zysku z operacji instrumentami pochodnymi była
skutkiem zabezpieczenia się banków przez spadkiem wartości
dłużnych papierów skarbowych (np. wskutek wzrostu stóp
procentowych).
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Rozdysponowanie wyniku działalności bankowej
Koszty działania banków zwiększyły się o 12%
w porównaniu z I półroczem 2006 r. Miało to związek przede
wszystkim ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia
w sektorze bankowym, ale także z dalszą rozbudową sieci
placówek bankowych (szczególnie sieci placówek
dla klientów detalicznych, których obsługa jest najbardziej
pracochłonna) 28 . W strukturze kosztów działania banku nie
zaszły wyraźne zmiany.

Wykres 43
Struktura wyniku działalności bankowej
100%
Wynik z pozycji
wymiany

90%
80%

Wynik operacji
finansowych

70%
60%

Przychody z
udziałów i akcji

50%
40%

Wynik z tytułu
prowizji

30%

20%
Mimo wzrostu kosztów operacyjnych (koszty działania
Wynik z tytułu
10%
odsetek
banku i amortyzacja) poprawiły się wskaźniki efektywności
0%
działalności bankowej: koszty operacyjne do aktywów
I półrocze 2006 I półrocze 2007
(zob. tabela 7) i koszty operacyjne do wyniku działalności
Źródło: NBP.
bankowej (C/I, zob. wykres 45). Nieznacznie zmniejszyło się
Wykres 44
zróżnicowanie banków komercyjnych pod względem
Składniki wyniku odsetkowego od sektora
wskaźnika C/I. W dalszym ciągu duże banki można uznać
niefinansowego
za przeciętnie bardziej efektywne.

6
5
4

mld zł

Odpisy netto na rezerwy i aktualizację wartości
nieznacznie wzrosły – nowe rezerwy i rozwiązania rezerw
zwiększały się w podobnym tempie. Oznacza to, że jedynie
4,2% wyniku działalności bankowej wykorzystano
na utworzenie rezerw (w I półroczu 2006 r. – 4,8%). Relacja
odpisów do aktywów pozostawała na najniższym historycznie
poziomie (zob. wykres 46). Nieznacznie zwiększyła się liczba
banków tworzących rezerwy niższe od średniej, a także liczba
banków o ujemnych odpisach netto na rezerwy. Należy
zwrócić uwagę, że o 35,7% zmniejszyły się odpisy netto na
kredyty zagrożone.

3
2
1
0
-1

Wzrost efektywności działania i niskie odpisy przyczyniły
się do zwiększenia udziału zysku netto w wyniku działalności Źródło: NBP.
bankowej (zob. wykres 47).

I półrocze 2006

I półrocze 2007

Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorcy indywidualni
Osoby prywatne
Rolnicy indywidualni
Pozostałe podmioty

Perspektywy
Tendencja do wzrostu zyskowności sektora bankowego
powinna się utrzymać w II półroczu 2007 r., głównie
w wyniku ciągle obserwowanego zainteresowania klientów
detalicznych kredytami. Potencjalnym ograniczeniem tego
wzrostu może być mniejsze zainteresowanie gospodarstw
domowych depozytami bankowymi, co może zmusić niektóre
banki do finansowania nowych kredytów z droższych źródeł
(np. zobowiązań wobec sektora finansowego). Do osłabienia
wzrostu zyskowności może również prowadzić zwiększanie
się presji płacowej w bankach. Wydaje się natomiast, że banki
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są dobrze zabezpieczone przed wpływem ewentualnych
podwyżek stóp procentowych (zob. ramka 5). Ponieważ
przewidywane jest utrzymanie się korzystnych warunków
w otoczeniu makroekonomicznym, nie należy w najbliższej
przyszłości spodziewać się istotnego wzrostu odpisów netto
na należności o pogarszającym się standardzie. Trzeba jednak
mieć na uwadze, że dalsze obniżanie kryteriów przyznawania
kredytów może spowodować problemy z ich spłatą w długim
okresie, szczególnie przy spowolnieniu gospodarczym.

Wykres 45
Zróżnicowanie wskaźnika C/I w bankach
komercyjnych
100%
90%
80%
70%
60%

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6-2004

50%

Odstęp międzykwartylowy
Średnia
Mediana

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

Wykres 46
Wykres 47
Zróżnicowanie relacji odpisów netto na kredyty
Rozdysponowanie wyniku działalności bankowej1
zagrożone do aktywów w bankach komercyjnych
100%
Zysk netto

1,0%
0,8%

80%

0,6%

60%

Podatek
Odpisy netto na
rezerwy

0,4%

40%

0,2%

Amortyzacja
20%

0,0%

Odstęp międzykwartylowy
Średnia
Mediana

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

9-2004

12-2004

6-2004

-0,2%

Koszty
działania

0%
I półrocze
2006

I półrocze
2007

1
wynik działalności skorygowany o saldo pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych
Źródło: NBP.
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Ramka 5. Zmiany rynkowych stóp procentowych a wynik odsetkowy banków komercyjnych
W celu ustalenia wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na wynik odsetkowy banków komercyjnych
przeprowadzono symulację zmian przychodów z aktywów odsetkowych i długich pozycji pozabilansowych oraz
kosztów utrzymywania pasywów odsetkowych i krótkich pozycji pozabilansowych w poszczególnych bankach. Do
obliczenia wpływu ryzyka stopy procentowej na wyniki finansowe banków wykorzystano dane z przekazywanych
NBP sprawozdań banków na temat wielkości aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych według długości
okresu przeszacowania i waluty pozycji. Do celów symulacji przyjęto następujące założenia:
•

horyzont symulacji obejmuje 1 rok (wynik na pozycjach o okresie przeszacowania dłuższym niż 1 rok nie
zmienia się1),

•

krzywa dochodowości przesuwa się równolegle o ustaloną wielkość, a zmiana utrzymuje się przez cały
okres symulacji,

•

pozycje zapadające są rolowane według nowej rynkowej stopy procentowej,

•

marża banku, definiowana jako różnica między oprocentowaniem długich i krótkich pozycji, pozostaje
stała w okresie symulacji,

•

wielkość pozycji pozostaje stała w okresie symulacji,

•

oprocentowanie pozycji o stopie zarządzanej przez bank jest dostosowywane do zmian stóp rynkowych
z opóźnieniem 3 miesięcy.

Symulacja została przeprowadzona według dwóch rodzajów scenariuszy. Scenariusze bazowe zakładają,
że rynkowe stopy procentowe zmienią się zgodnie z oczekiwaniami, jakie były implikowane przez stawki
kontraktów terminowych FRA 9x12 w dniu 16 sierpnia 2007 r. Rozważono również scenariusze mniej
optymistyczne, według których zmiana rynkowych stóp procentowych dla każdej waluty będzie dwukrotnie
silniejsza niż wynikałoby to z przewidywań uczestników rynku FRA.
Wyniki symulacji wskazują, że banki komercyjne są w znacznym stopniu zabezpieczone przed ryzykiem stopy
procentowej (zob. tabela 5.1). Oczekiwane przez rynek zmiany stopy procentowej skutkowałyby (ceteris paribus)
nieznacznym zwiększeniem wyniku odsetkowego sektora bankowego, głównie na skutek utrzymywania długiej
pozycji netto w instrumentach wrażliwych na zmiany stóp procentowych w złotych2 (większa część kredytów
oprocentowana jest według stopy zmiennej). Wśród banków, które zanotowałyby spadek wyniku odsetkowego,
przeważają małe banki i banki utrzymujące duże długie pozycje netto w instrumentach nominowanych w dolarach
amerykańskich.
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Tabela 5.1
Wyniki symulacji wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy banków komercyjnych
Waluta pozycji

Scenariusze
bazowe

Scenariusze
alternatywne

złoty

dolar
euro
amerykański
zmiana stóp procentowych (w pb)
62
-99
-35
Parametry rozkładu zmiany wyniku odsetkowego (w %)
średnia
1,09
-0,24
0,06
pierwszy kwartyl
-1,25
-0,02
-0,06
mediana
0,55
0,00
0,00
trzeci kwartyl
2,54
0,20
0,04
zmiana stóp procentowych (w pb)
124
-198
-70
Parametry rozkładu zmiany wyniku odsetkowego (w %)
średnia
2,20
-0,48
0,13
pierwszy kwartyl
-2,51
-0,03
-0,11
mediana
1,10
0,00
0,00
trzeci kwartyl
5,06
0,40
0,07

inne waluty
-10
-0,02
-0,01
0,00
0,01
-20
-0,05
-0,01
0,00
0,00

Uwaga: zmiana wyniku odsetkowego wyrażona została jako procent wyniku odsetkowego w okresie 1 lipca 2006 r. – 30 czerwca 2007 r.
Źródło: NBP.

________
1

Założenie to wynika z braku możliwości wyodrębnienia w analizowanych danych instrumentów finansowych wycenianych według
wartości godziwej, w przypadku których zmiany rynkowych stóp procentowych prowadzą do zmiany wyniku z operacji finansowych, i
instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Przyjęto, że ewentualna zmiana wartości wszystkich pozycji o
okresie przeszacowania dłuższym niż 1 rok wpłynie na wynik z operacji finansowych.
2

Wzrost stóp procentowych mógłby doprowadzić do zwiększenia obciążenia kredytobiorców spłatą kredytów i w konsekwencji
do pogorszenia się jakości kredytów (zob. ramka 2). Mogłoby to obniżyć wynik finansowy banków.

4.5.

Pozycja kapitałowa banków i zdolność absorbowania
strat

Wzrost funduszy własnych banków 29 w I połowie 2007 r.
nieznacznie przekroczył 8%. W przeważającej mierze
fundusze składały się z najbardziej stabilnego elementu,
tj. funduszy podstawowych, co jest korzystne z punktu
widzenia możliwości absorbowania ewentualnych strat
(zob. tabela 8). Wzrost funduszy podstawowych sektora
nastąpił głównie dzięki przekazaniu zysku wypracowanego
w poprzednim roku na kapitał zapasowy i rezerwowy 30 oraz
w niewielkim stopniu dzięki pozyskaniu nowego kapitału
akcyjnego przez 12 banków. Nieznaczne spadki wartości
funduszy własnych, odnotowane w 13 bankach, wynikały
głównie ze zmniejszenia się wartości rynkowej papierów
wartościowych z portfela dostępne do sprzedaży
i pomniejszenia o wartość tej zmiany funduszu z aktualizacji
wyceny, zaliczanego do funduszy uzupełniających.

Tabela 8
Fundusze własne i współczynnik wypłacalności
krajowych banków komercyjnych
2005
2006
6-2007
Fundusze własne1 (mld zł)
46,1
51,6
55,7
- w tym fundusze podstawowe
45,6
50,3
55,9
Współczynnik
14,6
13,2
12,45
wypłacalności (w %)
Współczynnik wypłacalności
14,4
12,9
12,50
przy uwzględnieniu funduszy
podstawowych (w %)
1
Fundusze własne: fundusze podstawowe i uzupełniające
pomniejszone o kwotę brakujących rezerw celowych i innych
tzw. pomniejszeń regulacyjnych, powiększone o kapitał
krótkoterminowy.
Źródło: NBP.

Wzrost aktywów sektora bankowego w I połowie 2007 r.
podobnie jak w II połowie 2006 r. wynikał prawie wyłącznie
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ze wzrostu należności od sektora niefinansowego
Tabela 9
(zob. tabela 9), co sugeruje rosnącą skłonność banków
Zmiany
kwot
aktywów
ważonych
ryzykiem,
do podejmowania ryzyka. Wysoki przyrost aktywów
funduszy własnych i wybranych pozycji aktywów
ważonych ryzykiem i zwiększanie wymogów kapitałowych,
sektora bankowego (r/r)
ponad dwukrotnie szybsze od wzrostu kapitałów, spowodował
2005
2006
6-2007
mld zł
spadek współczynnika wypłacalności. Mimo że przeciętny
w tym:
46,0
79,4
80,6
współczynnik wypłacalności sektora bankowego zmniejszał Aktywa,
- sektor niefinansowy
21,2
59,9
83,7
się trzeci rok z rzędu, nadal był wysoki i znacznie
- sektor finansowy
15,3
6,3
-7,7
papiery
wartościowe
17,6
6,1
-3,5
przewyższał regulacyjne minimum (8%).
8,6
9,4
14,5
15,3
14,5
7,0

91,7
6,3

13,0
30,6
-6,2
-2,5
27,7
12,8

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

24 - 30%

20 - 24%

16 - 20%

12 - 16%

8 - 12%

4 - 8%

0%

W NBP przeprowadzono dwie symulacje mające na celu
określenie,
czy
kapitały
banków
wystarczają
do zaabsorbowania ewentualnych strat z tytułu ryzyka
kredytowego.
Wyniki pierwszej symulacji odpowiadają na pytanie,
jaka część kredytów bez rozpoznanej utraty wartości
(sklasyfikowanych według polskich przepisów jako normalne
i pod obserwacją) musiałaby się przekształcić w kredyty,
dla których oszacowana utrata wartości wynosi 50% (kredyty
wątpliwe według klasyfikacji krajowej), aby współczynniki
wypłacalności poszczególnych banków spadły do 8%.
Symulacja przeprowadzona na danych z czerwca 2007 r.
wskazuje na dalsze niewielkie zmniejszanie się zdolności
banków do absorbowania tak zdefiniowanych strat
w porównaniu z końcem 2006 r. Spadek zdolności

71,2
5,5
%
13,7
24,3
5,2
4,6
23,9
11,9

Wykres 48
Rozkład aktywów krajowych banków
komercyjnych według współczynnika
wypłacalności

0 - 4%

Symulacje zdolności absorbowania strat kredytowych

Aktywa, w tym:
- sektor niefinansowy
- sektor finansowy
- papiery wartościowe
Aktywa ważone ryzykiem
Fundusze własne
Źródło: NBP.

poniżej 0

Utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu akcji
kredytowej przez dłuższy czas będzie jednak wymagało
zwiększenia kapitałów przez banki. Gdyby obserwowane na
przełomie 2006 r. i 2007 r. tempo wzrostu kredytów
utrzymało się przez następny rok, a banki nie zwiększyłyby
swoich kapitałów, wówczas współczynniki wypłacalności 11
małych i średnich banków komercyjnych znalazłyby się
poniżej regulacyjnego minimum 32 .

37,7
3,0

Udział w aktywach sektora banków w
przedziale

Wzrost wymogów kapitałowych poszczególnych banków,
spowodowany zwiększaniem ekspozycji kredytowych,
ilustrują zmiany rozkładu aktywów sektora bankowego
w zależności od współczynnika wypłacalności 31 . Od 2004 r.
widoczny jest stopniowy spadek udziału banków
o najwyższych współczynnikach wypłacalności, tj. powyżej
12% (zob. wykres 48). Niemniej jednak aktywa sektora
bankowego były skoncentrowane w bankach o wysokim
wyposażeniu kapitałowym, co świadczy, że stabilność
systemowa nie była zagrożona.

Aktywa ważone ryzykiem
Fundusze własne

Współczynnik wypłacalności
2005

2006

6-2007

Źródło: NBP.
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Druga symulacja miała na celu wyznaczenie poziomu
współczynnika wypłacalności w sytuacji gwałtownego
pogorszenia się jakości należności zagrożonych oraz spadku
wartości zabezpieczeń kredytów. W pierwszym scenariuszu
założono, że wszystkie należności poniżej standardu
i wątpliwe od sektora niefinansowego przechodzą do kategorii
stracone (w bankach stosujących MSSF oznacza to,
że oszacowana utrata wartości tych należności jest równa
wartości
niezabezpieczonej
części
należności).
W scenariuszach drugim i trzecim założono dodatkowo
spadek wartości zabezpieczeń odpowiednio o 25% i 50%.
Symulacja została przeprowadzona dla krajowych banków
komercyjnych.

Wykres 49
Aktywa krajowych banków komercyjnych o
współczynniku wypłacalności równym 8% lub
niższym przy założonym scenariuszu
przekształcania się kredytów normalnych i pod
obserwacją w kredyty wątpliwe
100%
90%
80%
Skumulowane aktywa .

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

12-2006

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0%

do absorbowania strat dotyczył przede wszystkim banków,
które wcześniej miały znaczny bufor kapitałowy (na wykresie
49 przesunięcie rozkładu widoczne jest przede wszystkim
na
obszarze
bufora
kapitałowego
w
wysokości
10-30%). Zmianę tę można prześledzić na przykładzie
pogorszenia jakości (utraty wartości o 50%) 10% portfela
kredytowego. Taka zmiana jakości kredytów spowodowałoby
spadek współczynnika wypłacalności do 8% (lub niżej)
w bankach o łącznych aktywach stanowiących 42% aktywów
sektora bankowego. Według danych z końca 2006 r. taki sam
spadek jakości kredytów obniżyłby do regulacyjnego
minimum współczynniki wypłacalności banków o aktywach
stanowiących
30%
aktywów
sektora
bankowego.
Jednocześnie udział banków o najsłabszym wyposażeniu
kapitałowym w aktywach sektora (w przypadku których
do spadku współczynnika wypłacalności do 8%
wystarczyłoby pogorszenie jakości 5% należności) jest
w dalszym ciągu niewielki i w przybliżeniu wynosi 6%.

6-2007

Założenia symulacji:
1. Obliczenia objęły portfel kredytowy zawierający kredyty
bez utraty wartości – normalne i pod obserwacją dla sektora
niefinansowego, wg stanu z końca czerwca 2007 r. (linia) i
grudnia 2006 r. (słupki).
2. Licznik i mianownik współczynnika wypłacalności
skorygowano o pełną kwotę rezerw celowych na kredyty
o pogorszonej jakości (założenie o braku zabezpieczeń
kredytów i 100-procentowych wagach ryzyka należności
o pogarszającej się jakości). Korektę mianownika podzielono
przez 12,5, zgodnie z metodą liczenia współczynnika
wypłacalności.
3. Nie ma rozwiązań rezerw celowych (założenie o braku
poprawy jakości kredytów sklasyfikowanych jako zagrożone
na koniec 2006 r. oraz koniec czerwca 2007 r.).
Źródło: NBP.

Wyniki symulacji wskazują, że w I półroczu 2007 r.
odporność banków na straty, których źródłem mógłby być
portfel kredytów zagrożonych, nieznacznie się poprawiła
w porównaniu z 2006 r. 33 (zob. wykres 50). W pierwszym
scenariuszu jedynie jeden mały bank, a w scenariuszach
drugim i trzecim dwa niewielkie banki (o łącznym udziale
w aktywach sektora na poziomie 0,4%) odnotowują spadek
współczynnika wypłacalności poniżej 8%. Dla porównania
w analogicznej symulacji przeprowadzonej na danych
z grudnia 2006 r. w scenariuszu trzecim poniżej 8%
obniżyłyby się współczynniki trzech banków o udziale w
aktywach sektora wynoszącym 2,8%. Relatywnie niewielki
wpływ portfela kredytów zagrożonych na wypłacalność
banków spowodowany jest zarówno malejącym udziałem
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tych kredytów w całym portfelu, jak i wysokim wskaźnikiem
pokrycia kredytów zagrożonych rezerwami celowymi (około
67%).

6-2007

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6-2004

Wykres 50
Przeciętny współczynnik wypłacalności banków
komercyjnych po przeklasyfikowaniu całości
należności
zagrożonych od sektora niefinansowego
Do oceny zdolności banków do absorbowania
do kategorii kredyty stracone
ewentualnych strat kredytowych, które mogłyby wynikać
16%
z pogorszenia sytuacji gospodarczej wykorzystano również
makroekonomiczne analizy szokowe. Szczegóły rozważanych
14%
scenariuszy oraz metodę przeprowadzenia symulacji opisuje
ramka 6. Wyniki symulacji wskazują, że w przypadku
scenariuszy szokowych odpisy z tytułu rezerw na kredyty
12%
o obniżonej jakości rosną w relacji do funduszy własnych
banków o około 0,6–0,9 pkt proc. w skali roku w porównaniu
10%
ze scenariuszem bazowym. Dla porównania w okresie
czerwiec 2006 r. – czerwiec 2007 r. odpisy na kredyty
o obniżonej jakości stanowiły równowartość 2,9% funduszy
Współczynnik wypłacalności
Scenariusz 1 - odzyskanie 100% wartości zabezpieczeń
własnych banków. (zob. tabela 10). Odpisy na kredyty
Scenariusz 2 - spadek wartości zabezpieczeń o 25%
o obniżonej jakości są niewielkie w porównaniu z kapitałami.
Scenariusz 3 - spadek wartości zabezpieczeń o 50%
W symulacji żaden bank nie ponosi strat skutkujących
Uwaga: O odporności banków na straty wynikające
wyczerpaniem funduszy własnych. W przypadku większości z hipotetycznego pogorszenia jakości kredytów zagrożonych
banków wzrost odpisów na kredyty mógłby zostać świadczy różnica między wyjściowym współczynnikiem
wypłacalności
a
współczynnikiem
wypłacalności
zaabsorbowany przez przychody banków. Wyniki symulacji w scenariuszach szokowych. Im mniejszy spadek
potwierdzają dobrą odporność banków na ewentualne współczynnika wypłacalności w scenariuszach szokowych,
tym większa odporność banków.
pogorszenie sytuacji makroekonomicznej.
Założenia symulacji: 1. Całość należności zagrożonych od
sektora niefinansowego jest przeklasyfikowana do kategorii
stracone. 2. Portfel kredytów normalnych i pod obserwacją
pozostaje bez zmian. 3. Licznik i mianownik współczynnika
wypłacalności pomniejszono o brakującą kwotę rezerw
celowych oraz - w przypadku 2. i 3. scenariuszy - również
o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości
zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw
celowych w scenariuszu 2. i 50% w scenariuszu 3.).
Źródło: NBP.
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Ramka 6. Makroekonomiczne analizy szokowe jako narzędzie oceny stabilności systemu finansowego
Jednym z narzędzi analizy stabilności sektora bankowego prowadzonej w NBP są analizy szokowe (ang. macro
stress tests). Celem tych analiz jest określenie wrażliwości polskiego sektora bankowego na niekorzystne zmiany
zewnętrznych warunków funkcjonowania, których wynikiem byłoby poniesienie strat przez banki. W analizach
rozważa się scenariusze o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz potencjalnie znacznym wpływie
na funkcjonowanie sektora bankowego.
Przeprowadzona symulacja dotyczy ryzyka kredytowego banków i odpowiada na pytanie, jak zmieniłyby się
straty kredytowe banków (zdefiniowane jako saldo odpisów i rozwiązania rezerw na kredyty o obniżonej jakości
wyrażone jako procent portfela kredytowego banku) w przypadku wystąpienia niekorzystnych scenariuszy
makroekonomicznych. Ten sposób oceny stabilności sektora bankowego uwzględnia zaobserwowane w przeszłości
powiązania pomiędzy sytuacją gospodarczą a spłacalnością kredytów udzielanych przez banki.
Analiza szokowa została przeprowadzona w trzech etapach. W pierwszej kolejności zdefiniowano scenariusze
„szokowe” i zbadano ich wpływ na procesy makroekonomiczne za pomocą modelu gospodarki polskiej ECMOD1.
W symulacji rozważono dwa scenariusze szokowe:
•

Scenariusz wzrostu ryzyka geopolitycznego, skutkujący trwałym wzrostem cen ropy do 120 dolarów
za baryłkę,

•

Scenariusz zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych, których skutkami byłyby:
o

spadek skłonności do podejmowania ryzyka przez inwestorów prowadzący do wzrostu premii za
ryzyko, wzrostu długoterminowych stóp procentowych w Polsce i deprecjacji złotego,

o

spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro,

o

spadek optymizmu konsumentów, spowalniający wzrost konsumpcji prywatnej w Polsce.

Punktem odniesienia w symulacji (scenariuszem bazowym) jest projekcja PKB przygotowana na potrzeby
„Raportu o inflacji”.
Następnie sporządzono warunkowe (uwzględniające wpływ rozważanych szoków) prognozy wpływu sytuacji
makroekonomicznej na straty kredytowe banków, wykorzystując opracowany w NBP model panelowy
objaśniający straty kredytowe na poziomie indywidualnych banków komercyjnych. W modelu straty kredytowe
są objaśniane zarówno przez zmienne makroekonomiczne (zmiany realnej stopy WIBOR 3M, zmiany zatrudnienia
w gospodarce lub tempo wzrostu PKB i zmiany stopy bezrobocia), jak i charakterystyki poszczególnych banków2.
Postać oszacowanego modelu strat kredytowych nie pozwala na uwzględnienie ryzyka pogorszenia jakości
kredytów walutowych udzielonych gospodarstwom domowym w wyniku deprecjacji kursu walutowego (wpływ
zmiennych opisujących kształtowanie się kursu walutowego nie jest statystycznie istotny). Z tego względu
przeprowadzono dodatkową symulację na podstawie danych z badania budżetów gospodarstw domowych GUS
(BGD). Oszacowano wzrost odsetka walutowych kredytów mieszkaniowych spłacanych przez gospodarstwa o
ujemnym buforze dochodowym, spowodowany deprecjacją kursu złotego o 10%, zgodną ze scenariuszem zaburzeń
na rynkach finansowych. Wzrost tego odsetka oszacowano na 3,5 pkt proc. Przyjęto, że udział kredytów
zagrożonych w walutowych kredytach mieszkaniowych wzrośnie o taką samą wielkość. Obliczona w ten sposób
zmiana kwoty zagrożonych kredytów mieszkaniowych w połączeniu z danymi historycznymi o średnim pokryciu
tych kredytów rezerwami pozwoliła oszacować straty kredytowe wynikające z pogorszenia jakości walutowych
kredytów mieszkaniowych.
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Ostatnim krokiem symulacji jest odniesienie wartości hipotetycznych strat kredytowych do wyników
finansowych i kapitałów banków, w celu oceny możliwości zaabsorbowania przez banki następstw szoków
makroekonomicznych.
_____________
1

Model ECMOD jest wielorównaniowym modelem makroekonomicznym gospodarki polskiej skonstruowanym na potrzeby
prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce. Specyfikacja modelu została opublikowana w opracowaniach: T. Fic, M. Kolasa, A. Kot, K.
Murawski, M. Rubaszek, M. Tarnicka, „Model gospodarki polskiej ECMOD”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 194, maj 2005 r. oraz „Model
gospodarki polskiej ECMOD, wersja z kwietnia 2007 r.”, www.nbp.pl, kwiecień 2007 r.
2

Szczegółowy opis modelu zawiera opracowanie A. Głogowskiego „Macroeconomic determinants of Polish banks’ loan losses – results
of a panel data study”, zgłoszone do publikacji w ramach serii „NBP Working Paper”.

Tabela 10
Wyniki analiz szokowych (w %)
Średnie straty kredytowe1 w relacji do
wyniku finansowego przed uwzględnieniem
odpisów na kredyty o obniżonej jakości2 w
okresie czerwiec 2006 r. – czerwiec 2007

Średnie straty kredytowe1
w relacji do funduszy
własnych na koniec
czerwca 2007 r.

Stan faktyczny w okresie
9,9
2,9
6.2006 – 6.2007
Scenariusz bazowy
29,5
8,7
Scenariusz wzrostu cen ropy
34,2
10,0
naftowej
Scenariusz zaburzeń na
międzynarodowych rynkach
33,5
9,9
finansowych
Scenariusz zaburzeń na
międzynarodowych rynkach
finansowych z
36,1
10,6
uwzględnieniem wpływu na
walutowe kredyty
mieszkaniowe
1
Odpisy netto na rezerwy na kredyty o obniżonej jakości w skali roku, średnia dla danego scenariusza.
2
Wynik z działalności bankowej pomniejszony o koszty działania banku i amortyzację.

Udział banków o
ujemnym wyniku
finansowym brutto w
aktywach
0,8
6,5
6,9
6,9

6,9

Źródło: NBP.

Symulacje przeprowadzone na danych z czerwca 2007 r.
wskazują, że hipotetyczne straty, których źródłem mógłby być
portfel kredytów o obniżonej jakości, mogłyby zostać
zaabsorbowane przez większość banków bez uszczerbku
dla ich wypłacalności. Jednocześnie jednak rośnie wrażliwość
banków na pogorszenie jakości kredytów obecnie
obsługiwanych terminowo.
Wrażliwość banków na straty, których źródłem może być
ten portfel, zwiększa się od 2006 r., co jest spowodowane
wysokim tempem wzrostu kredytów, przewyższającym tempo
przyrostu kapitałów banków. Szybki wzrost akcji kredytowej
w warunkach łagodzenia polityki kredytowej, szczególnie
w segmencie kredytów hipotecznych, sprawia, że przyszła
jakość tych kredytów jest obciążona znaczną niepewnością.
Z tego względu dla zachowania stabilności finansowej
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w dłuższym okresie pożądane jest, aby banki utrzymywały
kapitały na poziomie pozwalającym na bezpieczne
kontynuowanie działalności nawet w przypadku znacznego
pogorszenia jakości należności. Bardzo dobre obecne wyniki
finansowe większości banków umożliwiają im budowę bufora
kapitałowego poprzez przeznaczenie części zysków na
zwiększenie kapitałów.

Perspektywa
stabilna
stabilna
rozwojowa
stabilna
stabilna
stabilna
pozytywna
stabilna
stabilna
stabilna
stabilna
stabilna

Wykres 51
Indeks sektorowy WIG-Banki na tle rynku akcji
140
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WIG20

7-2007
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3-2007
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2-2007

12-2006

11-2006

70

WIG-Banki

Ratingi siły finansowej banków wahały się od D- do C,
z medianą na poziomie D+. Zgodnie z definicją stosowaną
przez Moody's poziom ratingów siły finansowej sugeruje,
że środowisko, w którym działają polskie banki,
jest stosunkowo mało przewidywalne i mało stabilne

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

PKO BP
Bank Pekao
Bank BPH
ING Bank
Śląski
BZ WBK
A2 (A2)
C- (C-)
Citibank
A2 (A2)
C- (D+)
Handlowy
Bank
A2 (A3)
D (D)
Millennium
Kredyt Bank
A2 (A2)
D (D-)
BGŻ
A2 (A2)
D (D-)
BRE Bank
A3 (A2)
D (D-)
Lukas Bank
A2 (A2)
C- (C-)
Getin Bank
Ba3 (Ba3)
D (D)
Definicje ratingów – patrz słowniczek.
Źródło: www.moodys.com.

10-2006

Na ocenę polskich banków wyrażoną w ratingach
depozytowych pozytywnie wpływają ich powiązania
kapitałowe z zagranicznymi inwestorami strategicznymi.
Z drugiej strony powiązania kapitałowe w ramach
międzynarodowych grup finansowych mogą również
oznaczać możliwość przeniesienia się ewentualnego
pogorszenia sytuacji finansowej inwestorów strategicznych
na ich spółki zależne działające w Polsce (np. poprzez
ograniczenie finansowania lub zwiększoną wypłatę
dywidend). Z dostępnych danych nie wynika jednak, aby
obecnie obserwowane zaburzenia na rynkach globalnych
(związane m.in. z kryzysem na rynku subprime mortgages
w USA) spowodowały pogorszenie sytuacji finansowej
inwestorów strategicznych polskich banków w stopniu
zagrażającym stabilności systemu finansowego.

Rating
depozytowy
A2 (A2)
A2 (A2)
A3 (A3)
A2 (A2)

9-2006

Perspektywa ratingów wszystkich ocenianych banków
była stabilna bądź pozytywna. Ponieważ A2 jest najwyższą
oceną, jaką może otrzymać polska instytucja finansowa
ze względu na górne ograniczenie przez rating kraju,
przewaga tej oceny wśród ratingów depozytowych
przyznanych bankom świadczy o dobrej sytuacji finansowej
polskiego sektora bankowego.

Nazwa banku

8-2006

Niezależną ocenę sytuacji finansowej banków przeprowadzają
i publikują agencje ratingowe. Agencja Moody's publikuje
oceny 13 polskich banków (zob. tabela 11). W pierwszej
połowie 2007 r. zmiany ratingów (podwyższenie 5 ratingów
i obniżenie jednego) wynikały wyłącznie ze zmiany metody
nadawania ocen przez agencję Moody’s.

Tabela 11
Ratingi polskich banków wg Moody’s (stan na
koniec czerwca 2007 r., w nawiasie rating na
koniec grudnia 2006 r.)

7-2006

Rynkowa ocena banków

6-2006

4.6.

WIG

Uwagi: dane na zamknięcie sesji. Wartości indeksów na dzień
29 grudnia 2006 r. znormalizowane do 100. Indeks
WIG-Banki jest indeksem dochodowym, podczas gdy WIG20
– indeksem cenowym.
Źródło: Reuters.
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w porównaniu z krajami najwyżej rozwiniętymi, najlepiej
ocenianymi przez agencje ratingowe. W przypadku słabszych
banków może to w dłuższym okresie prowadzić do
konieczności wsparcia z zewnątrz. Opinię taką potwierdzają
analizy agencji ratingowych, w których zwraca się uwagę na
to, że niewiele jest danych pozwalających ocenić zachowanie
niektórych grup aktywów polskich banków w przekroju
całego cyklu koniunkturalnego.
Rynkową wycenę notowanych na GPW 12 banków
komercyjnych obrazuje indeks sektorowy WIG-Banki
(zob. wykres 51). W I połowie 2007 r. indeks ten zmieniał się
podobnie jak indeks WIG, co oznacza, że inwestorzy oceniali
ewolucję sytuacji finansowej i perspektywy banków podobnie
jak sytuację całego rynku.
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5.

Niebankowe instytucje finansowe

Tabela 12
Niebankowe instytucje finansowe (NIF) ze względu na swoją
Aktywa ZU, OFE i FI (w mld zł)
charakterystykę mają mniejszy bezpośredni wpływ
ZU
OFE2
FI2
6-2006
100
98
77
na stabilność systemu finansowego niż banki. Ich działania
12-2006
108
117
99
i sytuacja finansowa oddziałują na stabilność systemu
6-2007
1161
138
139
1
finansowego pośrednio, głównie poprzez wpływ na banki 2 31.03.2007 r.
Aktywa netto
i sytuację gospodarstw domowych.
Źródło: NBP, KNF, Analizy Online.
W I półroczu 2007 r. wzrosła wartość aktywów NIF,
głównie w wyniku hossy na rynku akcji oraz napływu nowych
środków. Zwiększeniu aktywów sprzyjał także szybki wzrost
gospodarczy, którego skutkiem była m.in. poprawa sytuacji
finansowej gospodarstw domowych.

Wykres 52
Udział OFE i FI w kapitalizacji i free float spółek
notowanych na GPW

Wzrost aktywów NIF zwiększył ich wpływ na rynki
finansowe, szczególnie na rynek akcji, m.in. z powodu
zwiększenia ich udziału w kapitalizacji GPW oraz we free
float. Wydaje się, że wzrost zaangażowania funduszy
inwestycyjnych (FI) i ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych (UFK) w akcje może wzmacniać trendy na
rynku ze względu na relatywnie duże wahania wartości
środków napływających do funduszy inwestujących w akcje
w zależności od koniunktury na tym rynku.

25%

35%
30%

20%
15%
10%
5%
0%
12-2005

12-2006

Udział w kapitalizacji GPW

6-2007

Udział we free float GPW

Wzrost aktywów NIF korzystnie wpływał na zyskowność
instytucji nimi zarządzających, zwiększając także zyski Źródło: GPW, Analizy Online.
Wykres 53
banków za pośrednictwem kanału właścicielskiego oraz
Kwartalny napływ środków do FI, OFE
dzięki przychodom z tytułu prowizji od sprzedaży jednostek
oraz ZU (UFK)
FI i polis ubezpieczeniowych.

FI

OFE

6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

3-2005

9-2004

Najwyższy przyrost aktywów nastąpił w przypadku
funduszy inwestycyjnych, co wynikało głównie z dużego
napływu środków do funduszy oraz, w mniejszym stopniu,
ze wzrostu wyceny portfela inwestycyjnego na skutek hossy
na rynku akcji (zob. wykres 53). Nowe środki zainwestowne
w FI w I półroczu 2007 r. odpowiadały za około 60%
przyrostu ich aktywów netto. Zwiększenie napływu nowych
środków do funduszy spowodowane było bardzo wysokimi
historycznymi stopami zwrotu z inwestycji w jednostki
funduszy w ostatnich czterech latach, przy jednoczesnej
relatywnie niskiej dochodowości lokat alternatywnych, takich

6-2004

W I połowie 2007 r. kontynuowany był szybki wzrost
aktywów NIF (zob. tabela 12).

12-2004

Aktywa

mld zł

5.1.

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1

UFK

Uwaga: ze względu na brak danych o saldzie wpłat i umorzeń
UFK w poszczególnych kwartałach przyjęto, że w każdym
kwartale wynoszą one połowę wartości salda wpłat i umorzeń
dla danego półrocza.
Źródło: Analizy Online.
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jak depozyty bankowe i obligacje.

6-2007

3-2007

9-2006

12-2006

6-2006

3-2006

9-2005

12-2005

6-2005

3-2005

12-2004

9-2004

6-2004

Wykres 54
Zwiększenie aktywów OFE było możliwe dzięki
Udział akcji w aktywach netto FI i OFE
wzrostowi kursów akcji i napływowi obowiązkowych
50%
składek. Z kolei wzrost aktywów ZU był spowodowany
45%
głównie wzrostem aktywów UFK, którego przyczyny były 40%
podobne jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. 35%
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost aktywów 30%
ZU była wysoka dynamika kredytów mieszkaniowych. 25%
Standardowym
warunkiem
udzielenia
kredytu 20%
15%
mieszkaniowego jest bowiem zawarcie umowy ubezpieczenia
10%
mieszkania, a w niektórych przypadkach także innych
ubezpieczeń: tzw. ubezpieczenia pomostowego do czasu
uzyskania przez kredytobiorcę wpisu do hipoteki,
FI
OFE
ubezpieczenia brakującego wkładu własnego i ubezpieczenia
Uwaga: pozioma linia oznacza maksymalny udział akcji w
na życie kredytobiorcy.
aktywach OFE.
Źródło: Analizy Online.

5.2.

Wpływ NIF na rynki finansowe

W ostatnich kilku latach znacznie zwiększył się wpływ NIF
na rynki finansowe, szczególnie na rynek akcji. Wzrósł udział
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych w kapitalizacji
spółek notowanych na GPW (zob. wykres 52). Było to
możliwe dzięki wysokiemu wzrostowi wartości aktywów
funduszy oraz wzrostowi ich zaangażowania w akcje
(zob. wykres 54). Inwestycje klientów w coraz większym
stopniu koncentrowały się na funduszach akcyjnych i
mieszanych, o wysokim udziale akcji w aktywach (zob. tabela
13), co prowadziło do wzrostu ich udziału w aktywach
sektora. W ostatnich dwóch latach wzrósł udział akcji małych
i średnich spółek w portfelach NIF, szczególnie w przypadku
OFE (zob. tabele: 14 i 15).
W przypadku funduszy akcyjnych presja konkurencyjna na
osiągnięcie wysokich stóp zwrotu w połączeniu ze
statutowymi minimalnymi progami zaangażowania w akcje
powodowała, że w okresie dużego napływu środków fundusze
te w praktyce musiały lokować część napływających środków
na rynku akcji, nawet przy wysokim poziomie ich cen.
Zwiększenie popytu na rynku akcji, dzięki wysokiemu
dodatniemu saldu napływu środków z funduszy na ten rynek
(zob. wykres 22) przyczyniało się do wzmocnienia trendu
wzrostowego na rynku akcji. Zwiększony popyt na rynku
akcji ze strony FI i OFE tylko częściowo mógł zostać
zaabsorbowany przez nowe oferty publiczne. Całkowita
wielkość tych ofert w 2006 r. i w I połowie 2007 r. była
znacznie niższa niż saldo napływu środków na rynek akcji

Tabela 13
Napływ środków w przekroju według rodzaju
funduszy inwestycyjnych (w mld zł)
Rodzaj funduszy

I półrocze
2006
3,2

Akcji polskich
Akcji
0,7
zagranicznych
Mieszane
5,8
Stabilnego wzrostu
4,6
Dłużne, pieniężne i
-1,9
gotówkowe
Inne
0,8
Razem
13,1
Źródło: Analizy Online.

II półrocze
2006
5,6

I półrocze
2007
11,8

0,3
4,8
3,3

3,5
6,8
1,0

-3,3
2,3
12,9

-1,7
2,6
24,0

Tabela 14
Struktura portfela akcji OFE (w %)
2004
2005
Akcje dużych spółek
60
59
Akcje średnich spółek
29
28
Akcje małych spółek
11
13
Uwaga: podział według kryterium kapitalizacji.
Źródło: Analizy Online.

2006
49
35
16

Tabela 15
Struktura portfela akcji FI (w %)
2004
2005
Akcje dużych spółek
52
53
Akcje średnich spółek
26
31
Akcje małych spółek
22
16
Uwaga: podział według kryterium kapitalizacji.
Źródło: Analizy Online.

2006
50
32
18
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ze strony FI i OFE.
Tabela 16
W razie spadku cen akcji, spadek bieżących stóp zwrotu
Udział poszczególnych rodzajów funduszy
inwestycyjnych w aktywach sektora (w %)
z jednostek funduszy inwestujących na rynku akcji może
Zmiana
spowodować wycofywanie części dotychczas zgromadzonych
wartości
Rodzaj
środków w funduszach akcyjnych. Mogłoby to prowadzić do
6.2006 12.2006 6.2007
aktywów
funduszu
w I półroczu
dalszego pogłębienia spadków na rynku akcji z powodu
2007 (w %)
wymuszonej sprzedaży części portfela akcyjnego w celu Akcyjne
15,8
21,4
31,7
107,6
pozyskania środków na wypłaty.
Mieszane
25,3
27,4
27,7
41,6
Stabilizujący wpływ na rynek akcji powinny mieć OFE,
które część napływających składek inwestują na tym rynku.
W okresie hossy OFE również stabilizują rynek, ponieważ
mechanizm
maksymalnych
ustawowych
limitów
zaangażowania wymusza ograniczenie inwestycji w akcje w
razie zbyt szybkiego wzrostu ich cen. Znaczenie tego
czynnika będzie rosnąć w przyszłości wraz ze wzrostem
aktywów OFE, z powodu ograniczenia możliwości
zmniejszania udziału akcji napływającą składką. Stabilizujący
wpływ OFE uwidocznił się w II kwartale 2007 r. W każdym
miesiącu tego kwartału, mimo napływu nowych środków,
fundusze były netto stroną sprzedającą akcje 34 . Przyczyną
było zbliżenie zaangażowania OFE w akcje do ustawowych
limitów zaangażowania, spowodowane wzrostem cen akcji.
5.3.

Wpływ NIF na banki

Wzrost wartości aktywów NIF powodował szybki wzrost
zysków NIF 35 (zob. tabela 17). Wpływało to pozytywnie na
wyniki banków poprzez kanał właścicielski. Skala tego
wpływu nie była znaczna, gdyż udział własnościowy banków
w najbardziej zyskownym sektorze NIF, jakim są zakłady
ubezpieczeń, jest niewielki. Największy wpływ na wyniki
banków miały bankowe biura i domy maklerskie z powodu
dużego udziału banków w tym sektorze i jego wysokiej
zyskowności. Źródłem przychodów dla sektora bankowego
była również sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych i polis ubezpieczeniowych, która przyczyniła
się do wysokiego wzrostu przychodów banków z prowizji
od sektora finansowego w I półroczu 2007 r. Udział prowizji
od sektora finansowego w całkowitych przychodach
z prowizji sektora bankowego wzrósł z 25,7% w 2006 r. do
29,5% w I połowie 2007 r.

Stabilnego
25,3
wzrostu
Dłużne,
27,0
pieniężne i
gotówkowe
Inne
6,7
Źródło: Analizy Online.

25,0

20,3

13,7

18,0

11,7

-8,6

8,3

8,7

46,9

Tabela 17
Zysk brutto ZU, PTE, TFI
oraz biur i domów maklerskich (w mln zł)
2004
ZU
3 546
PTE
462
Biura i domy
519
maklerskie
TFI
172
Razem
4 699
Źródło: KNF, GUS.

Zmiana w
2006 r.
(w %)
27,4
28,2

2005

2006

6 265
556

7 979
712

712

1 192

67,3

279
7 813

655
10 538

134,4
34,9

Ryzyko banków związane z kredytowaniem NIF nadal jest
marginalne. Na koniec I półrocza 2007 r. wartość kredytów
dla zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wyniosła
0,01% aktywów banków. Również zobowiązania banków
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wobec tych instytucji stanowiły niewielką część pasywów
sektora bankowego (1,2% na koniec I półrocza 2007 r.).
Przesunięcie oszczędności gospodarstw domowych
w kierunku NIF, o ile okaże się zjawiskiem trwałym,
ograniczy możliwość taniego finansowania działalności
banków depozytami gospodarstw domowych. W II kwartale
2007 r. przepływ oszczędności do NIF spowodował
nominalny spadek depozytów bankowych gospodarstw
domowych, mimo poprawy ich sytuacji finansowej.
NIF oddziałują też pośrednio na sektor bankowy – poprzez
ich wpływ na wycenę instrumentów finansowych będących
składnikami bilansów banków.
5.4.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

W przypadku FI (podobnie jak UFK i OFE) praktycznie całe
ryzyko inwestycyjne związane ze zmianami cen instrumentów
finansowych wchodzących
w
skład
ich
portfeli
inwestycyjnych ponoszą nabywcy jednostek uczestnictwa
w funduszach. Wpływ tego ryzyka na wyniki PTE, TFI i ZU
jest głównie pośredni – poprzez zmiany wartości
zarządzanych funduszy, spowodowane zmianami cen
instrumentów finansowych, oraz napływ środków do
funduszy lub ich odpływ. Jednym z głównych źródeł
przychodów tych instytucji są bowiem opłaty za zarządzanie,
proporcjonalne do wielkości aktywów. Następujące
zazwyczaj w czasie bessy na rynku akcji przesunięcie
inwestycji w kierunku funduszy dłużnych i stabilnego wzrostu
powoduje
dodatkowy
spadek
przychodów
TFI,
gdyż instytucje te pobierają niższe opłaty za zarządzanie niż
w przypadku funduszy akcyjnych i mieszanych. Jednak przy
obecnym poziomie aktywów FI jest mało prawdopodobne,
aby spadek ich wartości stanowił zagrożenie dla sytuacji
finansowej TFI. Towrzystwa funduszy inwestycyjnych miały
bowiem dodatni wynik finansowy w każdym z ostatnich
pięciu lat, nawet przy wielokrotnie niższej wartości aktywów
zarządzanych przez nie funduszy.

Tabela 18
Wyniki finansowe TFI (w mln zł)
2004
Przychody z
działalności
operacyjnej, w tym:
Wynagrodzenie za
zarządzanie
funduszami
Opłata manipulacyjna
Pozostałe przychody
z działalności
statutowej
Koszty działalności
operacyjnej
Zysk brutto
Zysk netto
Źródło: GUS.

2005

2006

Zmiana
w 2006 r.
(w %)

964

1 319

2 509

90

769

1 055

2 091

98

186

235

395

68

9

29

23

-21

787

1 072

1 890

76

172
141

279
227

655
528

134
133

Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych przyczynił się
do szybkiego wzrostu przychodów operacyjnych i zysków
TFI w 2006 r. (zob. tabela 18). Dodatkowo zwiększenie
udziału funduszy akcyjnych i mieszanych (zob. tabela 16)
spowodowało, że wzrost przychodów TFI (o 90%) był
wyższy od średniorocznego wzrostu aktywów FI (wzrost o
70%). Znaczny wzrost przychodów i zysków TFI
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prawdopodobnie nastąpił także w I półroczu 2007 r.,
Tabela 19
z powodu kontynuacji wysokiego tempa przyrostu aktywów
Wyniki
finansowe
PTE
(w
mln
zł)
oraz
funduszy i dalszego zwiększenia udziału funduszy akcyjnych
i mieszanych w aktywach TFI w tym okresie (zob. tabela 16). rentowność techniczna na zarządzaniu OFE (w %)
Najważniejszym źródłem przychodów operacyjnych TFI
(83% w 2006 r.) były opłaty za zarządzanie, proporcjonalne
do wielkości aktywów. Tylko 16% przychodów operacyjnych
stanowiły opłaty manipulacyjne, pobierane m.in. przy
zbywaniu nowych jednostek. Taka struktura przychodów TFI
ogranicza
zmienność
ich
wyników
finansowych,
gdyż wielkość aktywów ulega mniejszym wahaniom w razie
zmian koniunktury na rynkach finansowych niż poziom
sprzedaży nowych jednostek.
Powszechne towarzystwa emerytalne i otwarte
fundusze emerytalne

Obecnie sektor PTE, ze względu na obowiązkowy charakter
składek i wynikający z tego stabilny wzrost aktywów
funduszy emerytalnych, wydaje się najbardziej stabilnym
sektorem NIF. Podstawowym źródłem przychodów PTE są
opłaty od składek. Drugie podstawowe źródło przychodów
PTE, tj. wynagrodzenie za zarządzanie OFE, zależy od
wartości aktywów OFE.

I połowa
2007

739

823

11,3

476

496

4,6

236

285

20,6

415

454

9,4

324

369

13,7

294

331

12,8

44%

45%

-

Przychody z zarządzania
OFE, w tym:
- przychody z opłat od
wpłacanych składek
- wynagrodzenie za
zarządzanie OFE
Koszty zarządzania OFE
Zysk techniczny na
zarządzaniu OFE
Zysk netto PTE
Rentowność techniczna na
zarządzaniu OFE
Źródło: KNF.

Zmiana
(w %)

Wykres 55
Rentowność techniczna PTE a wartość
zarządzanych aktywów OFE
Rentowność techniczna PTE

5.5.

I połowa
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Napływ nowych składek i wzrost aktywów OFE wpłynęły
na dalszy wzrost przychodów i zysków PTE w I połowie
0
10
20
30
2007 r. (zob. tabela 19). Szczególnie wysoki wzrost (o 20,6%)
odnotowano w przypadku przychodów z opłat za zarządzanie,
Aktywa OFE (mld zł)
pobieranych od wartości aktywów OFE.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.

40

3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

9-2005

6-2005

3-2005

12-2005

Różnica pomiędzy najniższą stopą zwrotu osiągniętą przez
OFE a minimalną wymaganą stopą zwrotu (MWSZ) wzrosła Źródło: KNF.
do najwyższego poziomu w historii (zob. wykres 56).
Oznacza to, że obecnie ryzyko konieczności dokonywania

12-2004

9-2004

punkty procentowe

Wzrost zysków umożliwił dalszą poprawę rentowności
Wykres 56
towarzystw. Wysoką rentownością charakteryzują się Różnica między najniższą stopą zwrotu osiągniętą
przez otwarty fundusz emerytalny a MWSZ
m.in. towarzystwa zarządzające największymi funduszami
25
(zob. wykres 55). Podobnie jak w poprzednim roku wszystkie
PTE, z wyjątkiem jednego towarzystwa, osiągnęły zysk
20
techniczny i zysk netto. Przyczyną ujemnego wyniku jednego
15
z PTE była prawdopodobnie realizacja strategii mającej
10
na celu szybki wzrost udziału tego towarzystwa w rynku.
5
Wskazują na to bardzo wysokie (w relacji do wielkości
0
przychodów i aktywów) wydatki na akwizycję oraz marketing
i promocję.
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przez PTE wpłat uzupełniających, wymaganych w przypadku
nieosiągnięcia MWSZ przez fundusz, jest bardzo niewielkie.
Ryzyko to mogłoby wzrosnąć w przyszłości w razie dużego
spadku stóp zwrotu OFE (np. w sytuacji długoterminowego
spadku cen na rynku akcji). Spadłaby wtedy różnica
pomiędzy średnią a minimalną wymaganą stopą zwrotu.
Ryzyko dopłat jest jednak ograniczone dzięki wzajemnemu
podobieństwu portfeli inwestycyjnych OFE.

Wykres 57
Struktura portfeli inwestycyjnych OFE
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Uwaga: akcje i skarbowe papiery dłużne – z wyłączeniem
zagranicznych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych KNF.

Tabela 20
Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń (w mln zł)

Ubezpieczenia majątkowe:
- wynik techniczny
- wynik z lokat
- zysk netto
Ubezpieczenia na życie:
- wynik z lokat
- wynik techniczny
- zysk netto
Źródło: KNF.

I kw.
2006

I kw.
2007

Zmiana
w I kw.
2007 r. (%)

417
452
645

352
512
647

-15,7
13,3
0,4

1 584
1 235
1 028

2 478
992
853

56,4
-19,7
-17,0

Wykres 58
Współczynnik szkodowości brutto
w ubezpieczeniach majątkowych
66%
64%
62%
60%
58%
3-2007

12-2006

9-2006

6-2006

3-2006

12-2005

9-2005

6-2005

6-2004

3-2004

3-2005

56%

Wzrost dochodów gospodarstw domowych i dobra
koniunktura na rynku akcji przyczyniły się do kontynuacji
wysokiej dynamiki wzrostu składki w ubezpieczeniach
na życie. Dynamika ta była jednak niższa niż w rekordowym
Źródło: KNF.
2006 r. (zob. wykres 59).

12-2004

Pomimo spadku wyniku technicznego w sektorze
ubezpieczeń majątkowych obserwowano również pozytywne
zjawiska – m.in. przełamanie dotychczasowej spadkowej
tendencji składek z ubezpieczeń komunikacyjnych AC oraz
dość wysoki wzrost składek z ubezpieczeń komunikacyjnych
OC. Dzięki temu istotnie wzrosła dynamika składki całego
sektora ubezpieczeń majątkowych (zob. wykres 59). Nastąpił
też dalszy spadek szkodowości w dwóch największych
grupach ubezpieczeń majątkowych (AC i OC samochodowe).

Inne
Inwestycje zagraniczne
Akcje
Skarbowe papiery dłużne

9-2004

W przypadku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych
osobowych (dalej: ubezpieczeń majątkowych) przyczyną była
realizacja
ryzyka
ubezpieczeniowego
związanego
ze szkodami spowodowanymi żywiołami (np. przez silne
wichury na początku 2007 r.). Wynik techniczny pozostałej
części sektora ubezpieczeń majątkowych (po wyłączeniu
wpływu grupy ubezpieczeń od żywiołów) wzrósł.
W przypadku grupy ubezpieczeń obejmujących szkody
spowodowane żywiołami wynik techniczny był ujemny,
a współczynnik szkodowości wzrósł ponad dwukrotnie.
Wskutek tego zwiększył się także współczynnik szkodowości
dla całego sektora (zob. wykres 58). Mimo niższego wyniku
technicznego zysk netto sektora ubezpieczeń majątkowych
był zbliżony do ubiegłorocznego (zob. tabela 20).
Było to spowodowane realizacją zysków z działalności
lokacyjnej.

3-2005

Wyniki techniczne sektora ubezpieczeń w I kwartale 2007 r. 36
pogorszyły się w relacji do tego samegomokresu 2006 r.
(zob. tabela 20).

12-2004

6-2004

Zakłady ubezpieczeń

9-2004

0%

5.6.
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Zyski działu ubezpieczeń na życie w I kwartale 2007 r.
spadły, głównie z powodu niższego zysku największej spółki
sektora (wynik techniczny i netto pozostałej części sektora
wzrósł). Spadek zysków tej spółki spowodowało zdarzenie
jednorazowe – wzrost wartości rezerw wskutek spadku stopy
technicznej (w przeciwieństwie do poprzedniego roku
w 2007 r. została ona obniżona w pierwszym, a nie w drugim
kwartale). Ponieważ spadek zysków spowodowany był
głównie efektem bazy, powinien mieć charakter przejściowy.
W przypadku największej spółki sektora uwagę zwraca dość
niska dynamika wzrostu składek w porównaniu ze średnią
dla sektora.

Wykres 59
Dynamika wzrostu składki przypisanej brutto
w sektorze ubezpieczeń (r/r)
50%
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0%

I kw. 2005
I kw. 2006
I kw. 2007
Negatywny wpływ na wyniki sektora ubezpieczeń
na życie, w szczególności dynamikę składki, miałoby
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia majątkowe
ewentualne
pogorszenie
się
sytuacji
na
GPW,
co zmniejszyłoby popyt na polisy związane z UFK. Wpływ
Źródło: KNF.
takiego scenariusza na wynik finansowy całego sektora
ubezpieczeń na życie byłby jednak ograniczony, ponieważ
znaczna część zysków technicznych sektora (87%) pochodzi
nadal z pozostałych ubezpieczeń na życie.

Wykres 60
Wskaźnik monitorowania działalności w sektorze
ubezpieczeń
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200%

W I kwartale 2007 r. w dziale ubezpieczeń na życie
100%
nastąpił minimalny spadek wskaźnika monitorowania
działalności w relacji do tego samego okresu poprzedniego
roku (zob. wykres 60). Wskaźnik ten spadł głównie
w mniejszych i średnich podmiotach (w największej spółce
sektora nastąpił wzrost wskaźnika). Przyczyną jest wysokie
tempo wzrostu sektora ubezpieczeń na życie, powodujące Źródło: KNF.
wzrost wymogu kapitałowego. Mimo to wskaźnik ten
utrzymuje się na wysokim poziomie. Niekorzystne zmiany
nastąpiły natomiast w rozkładzie wskaźnika monitorowania
działalności. Obecnie trzy zakłady o łącznym udziale w rynku
1,7% nie spełniają wymogu kapitałowego wynoszącego
100%, a w przypadku zakładów mających 21,9% udziału
w rynku poziom wskaźnika znajduje się w przedziale

12-2004

Akumulacja zysków powoduje, że podstawowy wskaźnik
bezpieczeństwa, jakim jest wskaźnik monitorowania
działalności (odpowiednik współczynnika adekwatności
kapitałowej w bankach), w dziale ubezpieczeń majątkowych
ma tendencję rosnącą i wielokrotnie przekracza wymagane
minimum (zob. wykres 60). Przyczyną jest głównie wzrost
tego wskaźnika w największej spółce sektora. Wymogu
kapitałowego w sektorze ubezpieczeń majątkowych nie
spełniają tylko dwa małe podmioty, mające łącznie 0,2%
udziału w rynku 37 .

Ubezpieczenia majątkowe
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100-150%.
Struktura lokat sektora ubezpieczeń nie zmieniła się
istotnie w stosunku do poprzedniego roku. Udział lokat o
podwyższonym ryzyku, takich jak akcje czy nieruchomości,
nadal jest niski (6,1% w przypadku ubezpieczeń na życie i
8,3%
w
przypadku
ubezpieczeń
majątkowych).
Ubezpieczyciele narażeni są głównie na ryzyko stóp
procentowych, którego źródłem są obligacje skarbowe,
mające największy udział w ich lokatach. Realizacja tego
ryzyka nastąpiła w I półroczu 2007 r., kiedy spadły ceny
obligacji. Wpływ tego czynnika na wyniki ubezpieczycieli
jest jednak ograniczony dzięki temu, że w przypadku części
portfela obligacji skarbowych (m.in. obligacje kwalifikowane
jako utrzymywane do terminu zapadalności) zmiany cen nie
są odnoszone na rachunek zysków i strat. W przypadku
ubezpieczeń na życie na ograniczenie ryzyka stopy
procentowej wpływa też obecność w pasywach
długoterminowych zobowiązań, jakimi są klasyczne
ubezpieczenia na życie (zob. „Raport o stabilności systemu
finansowego 2006”, str. 101-103).

Przypisy
1

Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2007”,
Warszawa, 2007, NBP.
2
Op. cit.
3
Zob. „Raport o inflacji - lipiec 2007”, Warszawa, 2007, NBP oraz „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze
szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2007”, Warszawa, lipiec 2007, NBP.
4
Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2007”,
Warszawa, 2007, NBP.
5
Wartość środków oddanych w leasing w 2006 r. była o 33% wyższa niż w 2005 r. Natomiast wartość środków oddanych
w leasing w I połowie 2007 r. wynosiła 15,5 mld zł i była niższa od wartości środków oddanych w leasing w całym 2005 r.
jedynie o niecały 1 mld zł.
6
Zob. „Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku.”, Warszawa, lipiec 2007, NBP.
7
Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2007.”,
Warszawa, lipiec 2007, NBP.
8
Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2007”,
Warszawa, lipiec 2007, NBP, str. 52.
9
Stwierdzenie dotyczy banków działających w Polsce i nierezydentów.
10
Rekomendacja S, dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Warszawa,
2006, KNB.
11
W czerwcu 2007 r. kredyty denominowane we frankach szwajcarskich stanowiły ponad 93% kredytów mieszkaniowych
walutowych dla gospodarstw domowych.
12
Zob. „Koniunktura konsumencka w I i II kwartale 2007 r.”, Warszawa, 2007, GUS.
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13

Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, edycje II i III kwartał
2007, Warszawa, 2007, NBP.
14
Opis transakcji carry trade zamieszczono w „Raporcie o stabilności systemu finansowego 2006”, Warszawa, 2007, NBP,
str. 25.
15
Około 85% płynnego portfela akcji spółek krajowych znajdującego się w posiadaniu inwestorów zagranicznych stanowiły
akcje spółek krajowych wchodzących w skład indeksu WIG20. Kapitalizacja tych spółek stanowiła na koniec maja 2007 r.
61,5% całkowitej kapitalizacji spółek krajowych notowanych na GPW.
16
Kapitalizacja rynkowa segmentu małych i średnich spółek jest niższa niż kapitalizacja dużych spółek. Powoduje to, że nawet
przy jednakowej kwocie napływu nowych środków do funduszy inwestujących w spółki mniejsze oraz duże, notowania spółek
mniejszych rosłyby bardziej niż spółek dużych.
17
Spośród rynków akcji w Europie Środkowej i Wschodniej, rynek węgierski jest jednym z najbardziej płynnych; dla tego
rynku jest również dostępny oficjalny indeks segmentu akcji małych i średnich spółek, co umożliwia analizę porównawczą.
18
Zob. „Raport o Inflacji – lipiec 2007 r.” Warszawa, 2007, NBP.
19
Źródło: GUS.
20
Źródło: „Rynek powierzchni biurowych w Polsce – I połowa 2007”, Colliers International Poland.
21
Źródło: Jones Lang LaSalle.
22
W czerwcu 2007 r. wartość kredytów na nieruchomości niemieszkaniowe dla przedsiębiorstw (dużą ich część stanowią
kredyty na powierzchnię biurową) wynosiła 15,6 mld zł, co stanowiło 12,3% kredytów na nieruchomości i 4,6% całego
portfela kredytów sektora niefinansowego.
23
Rezerwę IBNR tworzy się na poniesione, lecz niezidentyfikowane straty kredytowe, dla należności, dla których nie
stwierdzono przesłanek utraty wartości na poziomie indywidualnym. Rezerwa liczona jest w oparciu o modele statystyczne dla
jednorodnych grup aktywów, tj. portfeli o wspólnych cechach ryzyka kredytowego. Szerzej zob. MSR 39.
24
MSSF wymagają wystąpienia obiektywnych przesłanek utraty wartości należności przy zawiązywaniu rezerw i stąd bardzo
ograniczają możliwość tworzenia rezerw na przewidywane straty.
25
Zob. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, edycje z 2007 r.,
Warszawa, 2007, NBP.
26
W tym przypadku ryzyko zmian stóp procentowych rozumiane jest szeroko – nie tylko jako ryzyko zmiany wartości
godziwej posiadanego portfela papierów dłużnych i instrumentów pochodnych wrażliwych na zmiany stopy procentowej,
ale również jako ryzyko zmiany teoretycznej wyceny księgi bankowej – więcej na ten temat zob. „Raport o stabilności systemu
finansowego 2005”, Ramka 3, str. 83–85.
27
ROE netto = ROE brutto * (1 - stawka podatku CIT) = ROA brutto * (aktywa/fundusze_podstawowe) * (1 - stawka podatku
CIT) = ROEA brutto * (aktywa_przychodowe/aktywa) * (aktywa/fundusze_podstawowe) * (1- stawka podatku CIT)
28
Przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze bankowym rosła w tempie 2,9%, a przeciętne wynagrodzenie – 7,7%. Jeszcze
szybciej wzrastały łączne wydatki na pracowników (wynagrodzenia powiększone o ubezpieczenia i pozostałe świadczenia).
Obliczenia dla danych annualizowanych.
29
W niniejszym podrozdziale analizie poddano banki krajowe, tj. banki polskie i jednostki podporządkowane banków
zagranicznych z pominięciem oddziałów banków zagranicznych działających na terenie Polski. Na koniec czerwca 2007 r.
aktywa banków krajowych stanowiły około 96% aktywów sektora bankowego.
30
Banki komercyjne, które zwiększyły te pozycje kapitału, przekazały na zwiększenie funduszy podstawowych około 43%
zysku netto wypracowanego w 2006 r.
31
Analiza nie obejmuje banków spółdzielczych. Ich udział w łącznych kapitałach własnych sektora bankowego wynosi około
7,6%.
32
Udział banków, których współczynniki wypłacalności spadłyby poniżej 8%, w aktywach banków komercyjnych wynosi
11%. W symulacji przyjęto, że wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wzrasta w okresie czerwiec 2007 – czerwiec
2008 r. w tym samym tempie jak w okresie czerwiec 2006 – czerwiec 2007 r., a wartość wymogów kapitałowych z tytułu
pozostałych rodzajów ryzyka i funduszy własnych pozostaje bez zmian.
33
Miarą odporności sektora bankowego na straty jest odległość między faktycznym poziomem współczynnika wypłacalności a
poziomami uzyskanymi w kolejnych symulacjach.
34
Tzn. różnica między wielkością transakcji kupna i sprzedaży akcji była ujemna.
35
Ze względu na kalendarz publikacji przez GUS danych zagregowanych nt. sektora TFI oraz sektora biur i domów
maklerskich przedstawione w tym fragmencie analizy opierają się na danych z 2006 r.
36
Ze względu na kalendarz publikacji przez KNF danych zagregowanych nt. sektora ubezpieczeń z I półrocza 2007 r.
przedstawione w tym fragmencie analizy opierają się na danych z I kwartału 2007 r.
37
Udział mierzony wartością składki zarobionej.
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Słowniczek
Aktywa przychodowe – suma należności od sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego oraz papierów
wartościowych i należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu.
Collateralised Debt Obligation (CDO) – strukturyzowany kredytowy instrument pochodny, w którym
homogeniczne ryzyko portfela bazowego jest dzielone na transze o zróżnicowanym stopniu jakości kredytowej;
straty kredytowe w portfelu bazowym są pokrywane w pierwszej kolejności z transzy o najniższej jakości
kredytowej.
Credit Default Swap (CDS) – kredytowy instrument pochodny, którego wystawca zobowiązuje się wypłacić
nabywcy kwotę równą wysokości określonego w umowie zobowiązania (najczęściej obligacji) strony trzeciej w
przypadku jej niewypłacalności, w zamian otrzymując premię.
Jednomiesięczna luka płynności – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności nie dłuższym niż
1 miesiąc a wartością pasywów z terminem wymagalności nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Jednomiesięczna luka płynności skorygowana – różnica miedzy wartością aktywów z terminem zapadalności nie
dłuższym niż 1 miesiąc (skorygowaną o wartość należności, których termin zapadalności upłynął, oraz o wartość
bonów skarbowych wyodrębnionych na pokrycie funduszu środków gwarantowanych BFG) a nadwyżką
depozytów sektora niefinansowego o terminie do 1 miesiąca ponad osad oraz pozostałymi zobowiązaniami o
terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Kredyty zagrożone – w bankach stosujących polskie standardy rachunkowości: kredyty z kategorii poniżej
standardu, wątpliwe, stracone; w bankach stosujących MSSF: kredyty, w przypadku których bank stwierdził, na
podstawie obiektywnych przesłanek, trwałą utratę wartości.
Luka finansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego a
sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości kredytów.
Marża kredytowa – nadwyżka oprocentowania kredytu powyżej stopy rynku międzybankowego.
Rating depozytowy (długoterminowy) – miara zdolności instytucji finansowej do spłaty zobowiązań o terminie
zapadalności 1 roku lub dłuższym. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych strat w
przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.
Rating siły finansowej – miara długookresowej zdolności instytucji finansowej do samodzielnego działania bez
wsparcia podmiotów trzecich, obliczana przez agencję Moody's na podstawie danych fundamentalnych, wartości
badanej instytucji oraz skali dywersyfikacji działalności, a także stopnia rozwoju systemu finansowego, w którym
działa instytucja, jakości nadzoru i siły gospodarki.
Saldo wartości rezerw i aktualizacji wartości – różnica między odpisami na rezerwy i aktualizacją wartości a
rozwiązaniami rezerw i aktualizacją wartości.
Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym (włącznie
z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na
życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym.
W przypadku ubezpieczeń majątkowych za składki przypisane brutto z tytułu umów z określonym okresem
odpowiedzialności uważa się kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu umów zawartych w okresie
sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są to kwoty należne w okresie
sprawozdawczym.
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Składka zarobiona – część składki przypisanej brutto należna zakładowi ubezpieczeń za ryzyko ponoszone w
danym okresie sprawozdawczym (ustalana jako składka przypisana w okresie sprawozdawczym pomniejszona o
stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początek okresu
sprawozdawczego).
Stopa techniczna – stopa procentowa używana przy kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dotyczących
ubezpieczeń na życie oraz rezerw na skapitalizowaną wartość rent.
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów zagrożonych do kredytów ogółem.
Wskaźnik monitorowania działalności – relacja środków własnych ubezpieczyciela do ustawowego wymogu
kapitałowego, którym jest wartość marginesu wypłacalności lub kapitał gwarancyjny (w zależności od tego, która z
tych wielkości jest wyższa).
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia – relacja inwestycji krótkoterminowych (krótkoterminowych aktywów
nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów) do
zobowiązań krótkoterminowych (zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań, które stają się
wymagalne w ciągu 12 miesięcy).
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia – relacja sumy inwestycji krótkoterminowych (krótkoterminowych
aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów) i
należności krótkoterminowych (należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności z innych
tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy) do zobowiązań
krótkoterminowych (zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne
w ciągu 12 miesięcy).
Wskaźnik obciążenia kredytami (sektor gospodarstw domowych) – iloraz kredytów dla gospodarstw
domowych (rezydentów) przez ich roczne dochody do dyspozycji brutto. Dane o kredytach dla gospodarstw
domowych pochodzą ze statystyki monetarnej NBP, a dochody do dyspozycji brutto - z rachunków narodowych
GUS.
Wskaźnik obciążenia długiem (sektor przedsiębiorstw) – iloraz zobowiązań (łącznie wobec rezydentów i
nierezydentów) i sumy bilansowej. Zarówno na poziomie całego sektora, jak i pojedynczych przedsiębiorstw do
obliczeń wykorzystuje się dane ze sprawozdań F-01 GUS.
Wskaźnik obciążenia kredytami (sektor przedsiębiorstw) – iloraz kredytów bankowych i pożyczek (łącznie od
rezydentów i nierezydentów) oraz sumy bilansowej. Zarówno na poziomie całego sektora, jak i pojedynczych
przedsiębiorstw do obliczeń wykorzystuje się dane ze sprawozdań F-01 GUS.
Wskaźnik obciążenia spłatą kredytu (sektor gospodarstw domowych) – iloraz sumy rat kapitałowoodsetkowych płaconych przez gospodarstwa domowe przez ich dochody do dyspozycji. Dla wskaźników
zagregowanych dla sektora suma rat kapitałowo-odsetkowych jest szacowana na podstawie informacji ze statystyki
bankowej o wielkości zadłużenia, średniego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i
pozostałych oraz średniej zapadalności kredytów. Dane o dochodach do dyspozycji brutto pochodzą z rachunków
narodowych GUS. Wskaźniki na poziomie poszczególnych gospodarstw domowych liczone są na podstawie
danych z badań Budżetów Gospodarstw Domowych GUS.
Współczynnik szkodowości brutto – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto (tj. przed
uwzględnieniem udziału reasekuratorów) z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto, w procentach.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku pozaodsetkowego (wynik z tytułu
prowizji, przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych o zmiennej kwocie dochodu, wynik operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany).
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Wykaz skrótów
AC
BAEL
BFG
CRD
FI
FRA

GUS
GPW
IBNR

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych z wyłączeniem szynowych - grupa III ubezpieczeń
majątkowych
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Capital Requirements Directive (Dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności
przez instytucje kredytowe)
Fundusze inwestycyjne
Transakcja przyszłej stopy procentowej (ang. Forward Rate Agrement) – 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.
Główny Urząd Statystyczny
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Rezerwy na kredyty oceniane portfelowo (ang. Incurred But Not Reported)

IRS

Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych (ang. Interest Rate Swap). Transakcja
zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych płatności odsetkowych od określonej kwoty
nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności odsetkowe są wyrażone w tej samej
walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej dla każdej ze stron. Stawki kontraktów IRS
prezentowane w Przeglądzie to wysokość stopy stałej płaconej w zamian za otrzymywanie odsetek
naliczonych według zmiennej stopy WIBOR.
KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
KNB
Komisja Nadzoru Bankowego
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
MWSZ
Minimalna wymagana stopa zwrotu
MSSF/MSR Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości
NBP
Narodowy Bank Polski
NIF
Niebankowe instytucje finansowe
OC
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
OFE
Otwarte fundusze emerytalne
PTE
Powszechne towarzystwa emerytalne
ROA
Zysk jednostki wyrażony jako procent średniej wartości jej aktywów
ROE
Zysk jednostki wyrażony jako procent średniej wielkości jej kapitału (w przypadku banków
definiowanego jako regulacyjne fundusze własne)
ROEA
Zysk banku wyrażony jako procent średniej wielkości jej aktywów przychodowych
(ang. return on earning assets)
TFI
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
UFK
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
VaR
Wartość zagrożona (ang. Value at Risk)
ZU
Zakłady ubezpieczeń
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