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Synteza

SYNTEZA

W latach 2001–2002 tempo rozwoju systemu finansowego w Polsce spad∏o, jednak˝e rozwija∏ si´ on szybciej ni˝ gospodarka jako ca∏oÊç. Stopieƒ rozwoju i znaczenie krajowego systemu finansowego by∏y nadal mniejsze ni˝ w krajach Unii Europejskiej. W strukturze systemu finansowego dominowa∏ sektor bankowy, pomimo ˝e udzia∏ sektora niebankowych instytucji finansowych
stopniowo wzrasta∏.
W omawianym okresie krajowy sektor bankowy przeszed∏ test stabilnoÊci w nast´pstwie nieoczekiwanego spadku tempa wzrostu gospodarczego. Dlatego analizy przedstawione w tegorocznej edycji Raportu o stabilnoÊci systemu finansowego skupiajà uwag´ g∏ównie na wp∏ywie, jaki
okres dekoniunktury wywar∏ na sytuacj´ w krajowym sektorze bankowym.
Wprawdzie wzrost akcji kredytowej w latach 1999–2000 nie by∏ du˝y w stosunku do lat
wczeÊniejszych, niemniej jednak ci´˝ar powsta∏ego zad∏u˝enia okaza∏ si´ znaczny w stosunku
do zmniejszonych mo˝liwoÊci obs∏ugi kredytów przez klientów banków. Spadek tempa wzrostu gospodarczego w latach 2001–2002 sta∏ si´ katalizatorem pogorszenia jakoÊci portfeli kredytowych
banków, czego odzwierciedleniem by∏o m.in. zwi´kszenie si´ udzia∏u kredytów zagro˝onych w aktywach banków. Oprócz pogorszenia warunków dzia∏ania banków, istotne znaczenie w niektórych
bankach mia∏y s∏aboÊci w zarzàdzaniu ryzykiem kredytowym i b∏´dy w przyj´tych strategiach rozwojowych. Âwiadczy o tym wzrost zró˝nicowania jakoÊci portfeli kredytowych banków. Problemy
zwiàzane z obni˝aniem si´ jakoÊci kredytów okaza∏y si´ dla banków na tyle powa˝ne, ˝e broni∏y si´
przed nimi nie tylko zwi´kszajàc rozpi´toÊç mi´dzy oprocentowaniem depozytów i kredytów, ale
tak˝e zaostrzajàc kryteria udzielania kredytów.
W sumie jednak dekoniunktura nie podwa˝y∏a stabilnoÊci krajowego sektora bankowego. Pogorszenie si´ jakoÊci portfeli kredytowych nie spowodowa∏o znaczàcego pogorszenia si´ wyp∏acalnoÊci banków. Nie pojawi∏o si´ ryzyko systemowe. Zwi´kszone ryzyko kredytowe banków znalaz∏o
pokrycie w zabezpieczeniach prawnych i rezerwach celowych. Wymaga∏o to jednak prowadzenia
przez banki polityki asymetrycznych zmian stóp procentowych oraz zwi´kszania dochodów z innych êróde∏, m.in. wzrostu op∏at i prowizji bankowych. Banki podj´∏y równie˝ dzia∏ania zmierzajàce do racjonalizacji kosztów.
Wzrost ryzyka w sektorze bankowym by∏ mniejszy, ni˝ móg∏by na to wskazywaç udzia∏ kredytów
zagro˝onych. Wysoki poziom wskaênika kredytów zagro˝onych odzwierciedla∏ bowiem nie tylko pogorszenie warunków dzia∏ania banków, lecz równie˝ by∏ wynikiem istniejàcych uwarunkowaƒ prawnych i podatkowych oraz regulacji ostro˝noÊciowych Komisji Nadzoru Bankowego (system klasyfikacji
kredytów zagro˝onych, brak uwzgl´dniania zabezpieczeƒ prawnych na etapie klasyfikacji kredytów).
Ryzyko kredytowe by∏o g∏ównym rodzajem ryzyka, na które by∏y nara˝one polskie banki. Zakres podejmowanego w omawianym okresie ryzyka rynkowego by∏ generalnie niewielki. Niemniej
jednak w przypadku pojedynczych banków ryzykowne inwestycje w akcje i udzia∏y prowadzi∏y do powstania znaczàcych strat.
Mimo pogorszenia si´ sytuacji finansowej banków nie nastàpi∏a erozja ich bazy kapita∏owej.
Âredni wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banków wyniós∏ w 2002 r. 13,7% i utrzyma∏ si´ na poziomie
znaczàco przewy˝szajàcym minimum regulacyjne. Aktywa kilku banków, które nie utrzyma∏y wymaganego poziomu 8%, stanowi∏y ok. 1,4% aktywów sektora bankowego. Banki te by∏y przedmiotem
szczególnego zainteresowania Komisji Nadzoru Bankowego.
Z analizy sytuacji w systemie bankowym wynika, ˝e gdyby skala pogorszenia si´ jakoÊci portfeli
kredytowych by∏a nawet wi´ksza ni˝ w rzeczywistoÊci, to nadal nie podwa˝y∏oby to wyp∏acalnoÊci banków. Âwiadczy to o rosnàcej odpornoÊci krajowego sektora bankowego na wahania koniunktury.
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W przeciwieƒstwie do systemów finansowych niektórych krajów UE oraz USA, rozwój sytuacji w sektorze niebankowych instytucji finansowych nie budzi∏ obaw. Spadek cen akcji nie wp∏ynà∏
znaczàco na stabilnoÊç tych instytucji, g∏ównie ze wzgl´du na ma∏e znaczenie akcji w ich aktywach.
Niebankowe instytucje finansowe inwestowa∏y g∏ównie w skarbowe papiery wartoÊciowe, których
ceny ros∏y pod wp∏ywem spadku stóp procentowych.
W przypadku znacznej cz´Êci towarzystw funduszy inwestycyjnych spadek aktywnoÊci gospodarczej przyczyni∏ si´ do poprawy ich sytuacji finansowej. Przyspieszy∏ bowiem spadek stóp procentowych i b´dàcy tego konsekwencjà wzrost cen obligacji, co prowadzi∏o do lepszych wyników funduszy inwestycyjnych i w konsekwencji wy˝szych przychodów towarzystw funduszy inwestycyjnych.
W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych dekoniunktura spowodowa∏a wprawdzie wycofanie cz´Êci polis na ˝ycie, b´dàcych jednoczeÊnie lokatami inwestycyjnymi, jednak w doÊç du˝ej
mierze by∏o to konsekwencjà niedostosowania tego instrumentu do rzeczywistych potrzeb klientów
i rozwoju sytuacji rynkowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe zareagowa∏y na spadek wyników finansowych znaczàcà redukcjà kosztów.
Du˝e problemy systemów emerytalnych w niektórych krajach, wynikajàce ze spadku cen akcji, nie znalaz∏y odzwierciedlenia na rynku polskim. Polski system emerytalny skonstruowany jest bowiem na zasadzie zdefiniowanej sk∏adki, nie zaÊ zdefiniowanych Êwiadczeƒ, jak w przypadku funduszy emerytalnych w tych krajach. Nie oznacza to jednak, ˝e fundusze emerytalne w Polsce nie
mogà w przysz∏oÊci staç si´ êród∏em problemów. Mo˝e si´ tak staç, je˝eli nie b´dà mia∏y one mo˝liwoÊci odpowiedniej dywersyfikacji aktywów.
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Wprowadzenie

WPROWADZENIE

StabilnoÊç finansowà definiuje si´ jako brak zagro˝enia wystàpieniem kryzysu finansowego1.
Przez kryzys finansowy rozumie si´ najcz´Êciej pojawienie si´ silnych zak∏óceƒ w systemie poÊrednictwa finansowego, powodujàcych zaburzenia w realnej sferze gospodarki2. Kryzys finansowy jest
nast´pstwem za∏amania si´ zaufania do stabilnoÊci ca∏ego systemu finansowego gospodarki lub jego poszczególnych elementów. Kryzys zaufania mo˝e dotyczyç wyp∏acalnoÊci banków, stabilnoÊci
cen na rynkach akcji i rynkach nieruchomoÊci lub mo˝liwoÊci zachowania przez dany kraj równowagi w bilansie p∏atniczym. Kryzysy finansowe mogà mieç postaç paniki bankowej, za∏amania cen
na rynkach akcji i rynkach nieruchomoÊci lub kryzysów walutowych.
Kryzysy finansowe zdarzajà si´ stosunkowo rzadko. Sà jednak na tyle powa˝nym zagro˝eniem dla gospodarki, ˝e banki centralne stale analizujà czynniki mogàce wp∏ywaç na stabilnoÊç systemu finansowego.
Czynnikiem zwi´kszajàcym ryzyko wystàpienia kryzysu finansowego jest pogarszanie si´ sytuacji w bilansach instytucji finansowych i przedsi´biorstw. Podstawowe znaczenie ma sytuacja
w bankach, poniewa˝ ich bilanse sà szczególnie wra˝liwe na zmiany warunków w gospodarce danego kraju. Znaczenie sytuacji w sektorze bankowym wynika tak˝e stàd, ˝e stanowi on zazwyczaj,
jak to wyst´puje równie˝ w Polsce, dominujàcy segment krajowego systemu finansowego i kluczowy element systemu p∏atniczego.
O zagro˝eniach dla stabilnoÊci systemu finansowego mo˝na mówiç wówczas, gdy wielkoÊç potencjalnych strat, jakie mogà ponieÊç banki w danym kraju w nast´pstwie nieoczekiwanego pogorszenia si´ sytuacji w jego gospodarce, zaczyna byç du˝a w stosunku do posiadanych przez banki kapita∏ów, co wià˝e si´ z ryzykiem ich niewyp∏acalnoÊci. Zagro˝enia dla stabilnoÊci systemu finansowego pojawiajà si´ zazwyczaj wtedy, kiedy po okresie o˝ywienia gospodarczego i wzrostu akcji kredytowej nast´puje okres dekoniunktury. Szczególnie w takim okresie nast´puje szybkie pogorszenie si´ jakoÊci
portfeli aktywów instytucji finansowych, w tym zw∏aszcza portfeli kredytowych banków. JeÊli straty
banków spowodujà zmniejszenie si´ ich bazy kapita∏owej, pojawi si´ ryzyko ich niewyp∏acalnoÊci.
Wp∏yw dekoniunktury na krajowy sektor bankowy stanowi∏ g∏ówny obszar analiz dokonanych na potrzeby tegorocznej edycji Raportu o stabilnoÊci systemu finansowego. Dlatego po rozdziale 1, charakteryzujàcym krajowy system finansowy, dwa kolejne rozdzia∏y poÊwi´cone sà problematyce stabilnoÊci sektora bankowego. W rozdziale 2 przedstawione zosta∏y zale˝noÊci, jakie zachodzi∏y mi´dzy sytuacjà w gospodarce krajowej i otoczeniu mi´dzynarodowym a sytuacjà
w sektorze bankowym. Rozdzia∏ 3 zawiera szczegó∏owe analizy sytuacji w samych bankach.
Wa˝nym czynnikiem, który wp∏ywa na funkcjonowanie krajowego systemu finansowego, jest
spadek dochodów odsetkowych banków zwiàzany m.in. z wyst´pujàcà od dwóch lat tendencjà do obni˝ania si´ wysokoÊci krajowych stóp procentowych. Umacnia to widoczny od d∏u˝szego czasu proces
anga˝owania si´ kapita∏owego banków w niebankowych instytucjach finansowych. Proces ten zbiega
si´ w czasie z relatywnie rosnàcym znaczeniem tych instytucji w procesie poÊrednictwa finansowego.
KoniecznoÊç wzi´cia pod uwag´ tych zmian sprawi∏a, ˝e drugim obszarem analiz, przedstawionych
w tegorocznym Raporcie, jest sytuacja w sektorze niebankowych instytucji finansowych i jej potencjalny wp∏yw na stabilnoÊç sektora bankowego. Problematyce tej poÊwi´cony jest rozdzia∏ 4.
1 We wczeÊniejszej edycji Raportu stabilnoÊç systemu finansowego zosta∏a zdefiniowana jako niewykazywanie przez system
finansowy jako ca∏oÊç tendencji do trwa∏ego braku p∏ynnoÊci oraz – w przypadkach kraƒcowych – do niewyp∏acalnoÊci. W tej
edycji Raportu stabilnoÊç finansowa zosta∏a zdefiniowana w szerszym kontekÊcie.
2 Por. F.S. Mishkin: Ekonomika pieniàdza, bankowoÊci i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2002, s. 275; E.G. Corrigan: The Risk of a Financial Crisis. W: M. Feldstein (red.): The Risk of Economic Crisis. University of Chicago Press, Chicago 1991.
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Zwi´kszajàca si´ szybko w ostatnich dekadach skala rozliczeƒ mi´dzybankowych powoduje,
˝e rosnàce znaczenie dla stabilnoÊci finansowej ma bezpieczeƒstwo systemu p∏atniczego. Zmianom, jakie zachodzà w tym wzgl´dzie, poÊwi´cono rozdzia∏ 5. Jego treÊç koncentruje si´ g∏ównie
na ocenie, na ile krajowy system p∏atniczy spe∏nia podstawowe zasady bezpieczeƒstwa opublikowane w 2001 r. przez Bank Rozrachunków Mi´dzynarodowych.
Wp∏ywowi, jaki na funkcjonowanie i stabilnoÊç banków wywar∏y zmiany dokonujàce si´ w rachunkowoÊci i zasadach nadzoru bankowego, poÊwi´cony jest rozdzia∏ 6.
Opracowania, przedstawione w artyku∏owej cz´Êci Raportu, dotyczà podstawowego problemu analiz przedstawionych w jego tegorocznej edycji, jakim jest wp∏yw obecnej dekoniunktury na stabilnoÊç sektora bankowego. TreÊç pierwszego opracowania (zob. rozdzia∏ 7.1) mówi
o tym, dlaczego nieuzasadnione sà porównania obecnej sytuacji w sektorze bankowym do tej,
która wyst´powa∏a na poczàtku lat 90., gdy udzia∏ kredytów zagro˝onych by∏ równie˝ wysoki.
Drugie opracowanie (zob. rozdzia∏ 7.2) poÊwi´cone jest wyjaÊnieniu dlaczego w polskim przypadku wysoki poziom kredytów zagro˝onych nie musi oznaczaç wysokiego ryzyka dla stabilnoÊci sektora bankowego. Ostatnie opracowanie artyku∏owej cz´Êci Raportu (zob. rozdzia∏ 7.3)
przedstawia analiz´ wyp∏acalnoÊci przedsi´biorstw dokonanà z wykorzystaniem danych o du˝ych
zaanga˝owaniach banków.
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Cz´Êç I

1

1
Struktura i kierunki ewolucji krajowego systemu finansowego

System finansowy tworzà instytucje finansowe, rynki finansowe oraz ró˝nego typu regulacje
okreÊlajàce zasady funkcjonowania i powiàzania mi´dzy rynkami i instytucjami finansowymi. Sprawnie funkcjonujàcy system finansowy jest kluczowym sk∏adnikiem nowoczesnej gospodarki rynkowej.
System finansowy zapewnia kreacj´ i obieg pieniàdza w gospodarce poprzez poÊredniczenie
w p∏atnoÊciach i rozliczeniach podmiotów gospodarujàcych. Jest on wi´c narz´dziem umo˝liwiajàcym zmniejszenie kosztów transakcyjnych i zwi´kszenie pewnoÊci obrotu gospodarczego. System
finansowy umo˝liwia gromadzenie i alokacj´ oszcz´dnoÊci, jak równie˝ ich wykorzystanie dla sfinansowania inwestycji.
Przez system finansowy p∏ynà impulsy polityki pieni´˝nej do sfery realnej gospodarki. Jest to
jeden z powodów, dla których banki centralne, majàc na uwadze mo˝liwoÊç wystàpienia zaburzeƒ
w mechanizmie transmisji, sà zainteresowane stabilnoÊcià systemu finansowego.
W niniejszym rozdziale zawarto analiz´ wielkoÊci, struktury i tendencji rozwojowych poszczególnych grup podmiotów tworzàcych sektor finansowy. Rozdzia∏ zamyka analiza zaanga˝owania instytucji finansowych w finansowanie sfery realnej gospodarki.

1.1. WielkoÊç i struktura krajowego systemu finansowego
System finansowy w Polsce jest s∏abiej rozwini´ty ni˝ w krajach Unii Europejskiej. Równie˝ w Czechach, w S∏owenii i na W´grzech system finansowy odgrywa wi´kszà rol´ w gospodarce ni˝ w Polsce, co
ilustruje wykres 1.1. Jednak˝e system finansowy w Polsce rozwija si´ szybciej od ca∏oÊci gospodarki, a tak˝e szybciej ni˝ w pozosta∏ych krajach Europy Ârodkowej. W latach 1996–2002 relacja wartoÊci aktywów
systemu finansowego do PKB ros∏a Êrednio o 3,6 pkt. proc. rocznie3 (zob. tabela 1.1). Zbli˝ajàce si´ wstàpienie Polski do Unii Europejskiej i zwiàzane z nim wi´ksze otwarcie na konkurencj´ mi´dzynarodowà nie
powinno zmieniç tej tendencji, na co wskazujà doÊwiadczenia m.in. Hiszpanii (zob. wykres 1.1).

Tabela 1.1
Aktywa systemu finansowego w latach 1996–2002
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
586,2

W mld z∏

208,6

270

347,1

404

492,7

555,9

W % PKB

54

57,1

62,7

65,5

69,2

74,3

76,3

Przyrost (w mld z∏)

51,6

61,4

77,1

56,9

88,7

63,2

30,3

Tempo wzrostu (w %)

32,9

29,4

28,6

16,4

22,0

12,8

5,5

Uwaga: dane zagregowane.
èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE, GUS i KSKOK.

3

W tym samym okresie relacja ta w Czechach obni˝a∏a si´ Êrednio o 2,7 pkt. proc. rocznie. Na W´grzech notowano
wzrost Êrednio o 2,3 pkt. proc., a w S∏owenii wzrost Êrednio o 3,5 pkt. proc. rocznie.

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002

9

Struktura i kierunki ewolucji krajowego systemu finansowego

Wykres 1.1
Porównanie wielkoÊci aktywów systemów finansowych w krajach Europy Ârodkowej
i Hiszpanii w okresie przystàpienia do Unii Europejskiej
% PKB
200
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40
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60

Hiszpania

Uwagi:
Ze wzgl´du na porównywalnoÊç dost´pnych danych statystycznych zastosowana tu definicja systemu finansowego obejmuje instytucje depozytowo-kredytowe, zak∏ady ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.
Dane dotyczàce Hiszpanii zosta∏y naniesione na wykres w taki sposób, aby rok wejÊcia Hiszpanii do UE (1986) nak∏ada∏ si´ na rok przystàpienia do UE Polski, Czech, S∏owenii i W´gier (2004).
èród∏o: OECD, banki centralne W´gier, Czech i S∏owenii, NBP.

Mimo zmian zachodzàcych w strukturze krajowego systemu finansowego dominujàcà rol´
odgrywajà w nim nadal banki komercyjne. Od po∏owy lat 90. mo˝na by∏o jednak zaobserwowaç
spadek ich udzia∏u w aktywach sektora: z 90,1% w 1996 r. do 76% w grudniu 2002 r. (zob. wykres 1.2). W tym samym okresie dynamicznie rozwija∏y si´ niebankowe instytucje finansowe. Szybko zw∏aszcza przyrasta∏y aktywa towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych. Fundusze emerytalne sà przypadkiem szczególnym, poniewa˝ wzrost ich aktywów wynika z rozwiàzaƒ przyj´tych we wprowadzonej w 1999 r. reformie systemu emerytalnego.
Sk∏adki osób obj´tych nowym systemem trafiajà co miesiàc do otwartych funduszy emerytalnych

Wykres 1.2
Struktura aktywów polskiego systemu finansowego wed∏ug typów instytucji
1996

2002
4,4% Banki spó∏dzielcze
0,1% SKOK-i
1,8% Ubezpieczenia na ˝ycie
2,0% Ubezpieczenia majàtkowe
0,7% Fundusze inwestycyjne
0,9% Domy maklerskie
OFE 5,4%
Domy maklerskie 0,4%
Fundusze inwestycyjne 3,9%
Ubezpieczenia majàtkowe 4,2%

Ubezpieczenia na ˝ycie 5,7%
SKOK-i 0,4%
Banki spó∏dzielcze 4,0%

90,1% Banki komercyjne

76,0% Banki komercyjne

èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE i KSKOK.
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Tabela 1.2
Instytucje finansowe w Polsce w latach 1996–2002
Instytucje finansowe

1. Instytucje depozytowo-kredytowe
1.1. Banki
1.1.1. Komercyjne
1.1.2. Spó∏dzielcze
1.2. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe
2. Towarzystwa ubezpieczeniowe
2.1. Na ˝ycie
2.2. Majàtkowe
3. TFI/fundusze inwestycyjne1
4. Domy maklerskie
5. Otwarte fundusze emerytalne

Liczba
1996

1997

1998

1999

2000

2001

1.643

1.576

1.492

1.086

901

854

791

1.475

1.378

1.272

858

754

713

667

81

83

83

77

74

71

62

1.394

1.295

1.189

781

680

642

605

168

198

220

228

147

141

124

41

50

54

58

66

72

74

13

20

23

26

32

36

36

36

38

28

30

31

32

34

5/11

10/30

14/38

15/62

21/85

50

47

46

48

49

42

41

–

–

–

21

21

17

16

Instytucje finansowe

17/94 17/100

1997

1998

1999

2000

2001 20022

197,3

251,9

321,3

366,1

431,5

473,5

471,5

197,1

251,6

320,7

365,2

430,3

471,7

469,1

188,0

240,3

307,0

349,8

412,3

450,2

445,7

9,1

11,3

13,7

15,4

18,1

21,5

23,4

1.2. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,2

0,4

0,6

0,9

1,2

1,8

2,52

1.1. Banki
1.1.1. Komercyjne
1.1.2. Spó∏dzielcze

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe

8,1

13,2

20,7

28,9

37,9

48,0

57,5

2.1. Na ˝ycie

3,9

6,4

10,2

14,7

20,4

27,0

33,1

2.2. Majàtkowe

4,2

6,8

10,6

14,2

17,5

21,1

24,4

1,4

1,9

1,8

3,1

9,5

12,1

22,8

1,8

3,0

3,2

3,6

3,9

2,9

2,8

–

–

–

2,3

9,9

19,4

31,6

3. TFI/fundusze

inwestycyjne1

4. Domy maklerskie
5. Otwarte fundusze emerytalne
Instytucje finansowe

Aktywa jako procent PKB
1996

1. Instytucje depozytowo-kredytowe

1997

1998

1999

2000

2001 20022

50,9

53,4

58,0

59,4

60,6

63,2

61,3

50,8

53,3

57,9

59,2

60,4

63,0

61,0

1.1.1. Komercyjne

48,5

50,9

55,5

56,7

57,9

60,1

57,9

1.1.2. Spó∏dzielcze

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,9

3,1

1.2. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

1.1. Banki

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe

2,1

2,8

3,7

4,7

5,3

6,4

7,5

2.1. Na ˝ycie

1,0

1,3

1,8

2,4

2,9

3,6

4,3

2.2. Majàtkowe

1,1

1,4

1,9

2,3

2,5

2,8

3,2

0,4

0,4

0,3

0,5

1,3

1,6

3,0

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

–

–

–

0,4

1,4

2,6

4,1

3. TFI/fundusze

inwestycyjne1

4. Domy maklerskie
5. Otwarte fundusze emerytalne

1

Aktywa (w mld z∏)
1996

1. Instytucje depozytowo-kredytowe

2002

1

W kolumnach opisujàcych liczb´ dzia∏ajàcych instytucji pierwsza liczba oznacza towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a druga fundusze
inwestycyjne. W kolumnach opisujàcych aktywa przedstawione sà aktywa funduszy inwestycyjnych.
Dane wst´pne.

2

Uwagi:
W tabeli nie uwzgl´dniono Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Ârodkami PPE zarzàdzajà fundusze inwestycyjne bàdê towarzystwa ubezpieczeniowe (zale˝y to od umowy podpisanej przez PPE) i Êrodki te sà wykazane w aktywach tych instytucji.
W tabeli nie uwzgl´dniono firm leasingowych i poÊredników finansowych, poniewa˝ ze wzgl´du na specyfik´ ich dzia∏alnoÊci dane statystyczne dotyczàce tych firm nie sà porównywalne z danymi pozosta∏ych instytucji finansowych.
Liczby mogà si´ nie sumowaç ze wzgl´du na zaokràglenia.
èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE, GUS i KSKOK.
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Tabela 1.3
Struktura aktywów polskiego systemu finansowego
Instytucje finansowe
1996

1997

1998

1999

2000

2001

94,6

93,3

92,6

90,6

87,6

85,2

80,4

94,5

93,2

92,4

90,4

87,3

84,9

80,0

1.1.1. Komercyjne

90,1

89,0

88,5

86,5

83,7

81,0

76,0

1.1.2. Spó∏dzielcze

4,4

4,2

3,9

3,8

3,7

3,9

4,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

1. Instytucje depozytowo-kredytowe

1

Struktura aktywów (w %)

1.1. Banki

1.2. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe
2. Towarzystwa ubezpieczeniowe

2002

3,9

4,9

6,0

7,2

7,7

8,6

9,8

2.1. Na ˝ycie

1,8

2,4

2,9

3,7

4,1

4,8

5,7

2.2. Majàtkowe

2,0

2,5

3,0

3,5

3,6

3,8

4,2

3. TFI/fundusze inwestycyjne

0,7

0,7

0,5

0,8

1,9

2,2

3,9

4. Domy maklerskie

0,9

1,1

0,9

0,9

0,8

0,5

0,4

–

–

–

0,6

2,0

3,5

5,4

2002

5. Otwarte fundusze emerytalne
èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE i KSKOK.

Tabela 1.4
Roczne przyrosty aktywów polskiego systemu finansowego
Instytucje finansowe

1. Instytucje depozytowo-kredytowe
1.1. Banki

Przyrost aktywów (w %)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

32,1

27,7

27,6

13,9

17,9

9,7

-0,4

32,0

27,7

27,5

13,9

17,8

9,6

-0,6
-1,0

1.1.1. Komercyjne

32,2

27,8

27,8

13,9

17,9

9,2

1.1.2. Spó∏dzielcze

26,4

24,2

21,2

12,4

17,5

18,8

8,8

1.2. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe 100,0

100,0

50,0

50,0

33,3

50,0

38,9

52,8

63,0

56,8

39,6

31,1

26,6

19,8

62,5

64,1

59,4

44,1

38,8

32,4

22,6

2. Towarzystwa ubezpieczeniowe
2.1. Na ˝ycie
2.2. Majàtkowe
3. TFI/fundusze inwestycyjne
4. Domy maklerskie
5. Otwarte fundusze emerytalne

44,8

61,9

55,9

34,0

23,2

20,6

15,6

100,0

35,7

-5,3

72,2

206,5

27,4

88,4

12,5

66,7

6,7

12,5

8,3

-25,6

-3,4

–

–

–

–

330,4

96,0

62,9

èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE i KSKOK.

(OFE), a poniewa˝ pierwsze emerytury wed∏ug nowego systemu b´dà wyp∏acane od 2009 r., w najbli˝szych latach rola OFE b´dzie w naturalny sposób rosnàç.
Dominujàca rola sektora bankowego w krajowym systemie finansowym wynika w du˝ej mierze z historii rozwoju polskich instytucji finansowych po 1989 r. Ewolucj´ instytucji finansowych
w tym okresie mo˝na przeÊledziç na przyk∏adzie rozwoju produktów finansowych s∏u˝àcych do lokowania nadwy˝ek finansowych przez gospodarstwa domowe.
W momencie rozpocz´cia transformacji ustrojowej jedynymi dost´pnymi produktami finansowymi by∏y najprostsze produkty bankowe i ubezpieczeniowe (depozyty, ubezpieczenia majàtkowe i grupowe ubezpieczenia na ˝ycie). W miar´ post´pu reform i tworzenia odpowiednich ram
prawnych, pojawia∏y si´ instytucje finansowe oferujàce bardziej zaawansowane produkty, np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz indywidualne ubezpieczenia na ˝ycie. Popyt na te
instrumenty by∏ poczàtkowo ograniczony, o czym Êwiadczy relatywnie ma∏e znaczenie takich instytucji jeszcze w 1996 r.
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Dynamiczny rozwój niebankowych instytucji finansowych od po∏owy lat 90. mia∏ kilka przyczyn.
Wzrost realnych dochodów ludnoÊci i obni˝enie tempa inflacji, prowadzàce do wzrostu sk∏onnoÊci
do oszcz´dzania, zwi´kszy∏y liczb´ gospodarstw domowych majàcych nadwy˝ki finansowe i poszukujàcych mo˝liwoÊci ich zyskownego lokowania, równie˝ z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych
produktów finansowych. Wa˝nym wydarzeniem by∏a wprowadzona w 1999 r. reforma emerytalna,
która spowodowa∏a, ˝e wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa po raz pierwszy stan´∏a przed koniecznoÊcià wyboru
instytucji zarzàdzajàcej jego d∏ugoterminowymi oszcz´dnoÊciami. Instytucje finansowe, które zdecydowa∏y si´ na utworzenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE), wykorzysta∏y t´ okazj´ równie˝
do przybli˝enia swoim klientom oferty w zakresie innych produktów finansowych, oferowanych najcz´Êciej przez podmioty b´dàce cz´Êcià tej samej grupy kapita∏owej. Ten efekt marketingowy móg∏ si´ równie˝ przyczyniç do wi´kszego zainteresowania innymi formami oszcz´dzania ni˝ lokaty bankowe.

1

Kolejnym wydarzeniem, które przyczyni∏o si´ do zmian w strukturze systemu finansowego, by∏o
wprowadzenie pod koniec 2001 r. podatku od przychodów z kapita∏ów pieni´˝nych (zw∏aszcza przychodów odsetkowych). Podatek ten obni˝y∏ efektywnà rentownoÊç terminowych lokat bankowych
i sk∏oni∏ wiele osób do poszukiwania bardziej zyskownych form lokowania oszcz´dnoÊci. Spowodowa∏o to nap∏yw oszcz´dnoÊci do funduszy inwestycyjnych, które osiàga∏y wysokie stopy zwrotu z inwestycji oraz oferowa∏y du˝à p∏ynnoÊç ulokowanych Êrodków. W efekcie fundusze inwestycyjne sta∏y si´ wa˝nym konkurentem banków w rywalizacji o pozyskanie oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych.
Struktura krajowego systemu finansowego na tle krajów Europy Ârodkowej
i wybranych krajów UE
Kierunek zmian dokonujàcych si´ w strukturze polskiego systemu finansowego jest podobny
jak w innych krajach Europy Ârodkowej. Podobnie jak w Polsce, sektory finansowe tych krajów sà
równie˝ zdominowane przez banki komercyjne. Niemniej jednak w paƒstwach tych nast´puje
wzrost znaczenia niebankowych poÊredników finansowych.
Aby zachowaç porównywalnoÊç, przedstawione na poni˝szych wykresach dane ograniczajà
si´ do czterech najwi´kszych grup instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych,
funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.
JeÊli wziàç pod uwag´ cztery kraje Europy Ârodkowej, które powszechnie sà uwa˝ane za liderów przemian gospodarczych w tym regionie i wkrótce stanà si´ cz∏onkami Unii Europejskiej, czyli Polsk´, Czechy, W´gry i S∏oweni´, najwi´ksze podobieƒstwa dotyczàce kierunków ewolucji systemów finansowych wyst´pujà w Polsce i na W´grzech. W obu tych krajach widaç rosnàce znaczenie funduszy emerytalnych, wynikajàce z wprowadzonych reform.

Wykres 1.3
Ewolucja struktury aktywów systemu finansowego w Polsce
100

%
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0
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Banki i SKOK-i
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Ubezpieczyciele

1999

2000

Fundusze inwestycyjne

2001

2002

Fundusze emerytalne

èród∏o: NBP, KPWiG, KNUiFE.
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Wykres 1.4
Ewolucja struktury aktywów systemu finansowego na W´grzech
%
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Fundusze emerytalne

èród∏o: Narodowy Bank W´gier.

Wykres 1.5
Ewolucja struktury aktywów systemu finansowego w Czechach
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Fundusze emerytalne

èród∏o: Narodowy Bank Czech.

W Czechach i w S∏owenii zwraca uwag´ znaczàcy udzia∏ aktywów funduszy inwestycyjnych
w aktywach systemu finansowego. Aktywa funduszy inwestycyjnych w Czechach wynosi∏y 12,7%
PKB w 1996 r. i od tego czasu ich udzia∏ znacznie si´ zmniejszy∏ – do 6% PKB w 2002 r. Wynika∏o
to w du˝ej mierze z przeprowadzonej w Czechach tzw. prywatyzacji kuponowej. Fundusze inwestycyjne tworzone w pierwszej po∏owie lat 90., które zarzàdza∏y prywatyzowanymi firmami, stopniowo likwidujà swojà dzia∏alnoÊç, co powoduje spadek wartoÊci ich aktywów.
Znaczny udzia∏ aktywów funduszy inwestycyjnych w S∏owenii jest rezultatem wzgl´dnie
du˝ej poda˝y papierów wartoÊciowych znajdujàcych si´ w obrocie w tym kraju. W grudniu
2001 r. wartoÊç rynkowa akcji i obligacji zarejestrowanych w Izbie Rozliczeniowej Papierów
WartoÊciowych (KDD) przekroczy∏a 77,5% PKB, z czego 64,8% PKB stanowi∏y akcje, a 12,7%
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Wykres 1.6
Ewolucja struktury aktywów systemu finansowego w S∏owenii
%
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èród∏o: Bank S∏owenii.

Wykres 1.7
Struktura aktywów systemu finansowego w wybranych krajach
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Uwaga: dla Êredniej w krajach UE – suma udzia∏u towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych (pole zakreskowane).
èród∏o: Polska, Czechy, W´gry, S∏owenia – banki centralne tych krajów. Paƒstwa UE: Report on Financial Structures, EBC, 2002.

PKB obligacje4. Do funduszy inwestycyjnych nale˝a∏o ok. 16% akcji i 4% obligacji, co dawa∏o im
relatywnie wysoki udzia∏ w aktywach s∏oweƒskiego systemu finansowego, których wartoÊç wynios∏a w 2002 r. 114% PKB.
W Czechach i w S∏owenii fundusze emerytalne nie majà tak du˝ego znaczenia, jak w Polsce
i na W´grzech, gdzie reformy systemów emerytalnych zosta∏y podj´te wczeÊniej ni˝ w innych krajach akcesyjnych.

4

Stability and Structure of Financial Systems in CEC5, NBP, maj 2002.
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Udzia∏ banków w aktywach systemu finansowego w krajach Europy Ârodkowej jest wi´kszy
ni˝ w krajach Unii Europejskiej. W krajach UE niebankowe instytucje finansowe, zw∏aszcza fundusze inwestycyjne, odgrywajà du˝à rol´ w alokacji oszcz´dnoÊci. Dotyczy to szczególnie krajów,
w których rynki kapita∏owe sà szeroko wykorzystywane w finansowaniu inwestycji przedsi´biorstw.
Struktura systemów finansowych w krajach Europy Ârodkowej, w tym tak˝e w Polsce, jest podobna do struktury wyst´pujàcej w najmniej zamo˝nych krajach UE – Grecji, Hiszpanii i Portugalii.
Porównanie z tymi krajami jest interesujàce, poniewa˝ w systemach finansowych w tych paƒstwach
nastàpi∏y w latach 80. i 90. znaczne zmiany, zwiàzane m.in. z przystàpieniem tych krajów do UE.
Na poczàtku lat 80. Grecja, Hiszpania i Portugalia mia∏y systemy finansowe zdominowane przez
banki paƒstwowe. Swoboda funkcjonowania instytucji finansowych by∏a silnie ograniczona przez
szczegó∏owe regulacje, zapewniajàce paƒstwu du˝y wp∏yw na dzia∏alnoÊç poÊredników finansowych. Liberalizacja rynków us∏ug finansowych, przeprowadzona w latach 80. (inspirowana dà˝eniem do ÊciÊlejszej integracji gospodarczej w ramach UE), umo˝liwi∏a dynamiczny wzrost znaczenia
niebankowych poÊredników finansowych. Podobnie jak w Polsce, dodatkowym czynnikiem wzmacniajàcym ten proces by∏ spadek inflacji i stóp procentowych, co obni˝y∏o dochodowoÊç lokat bankowych, sprawiajàc, ˝e lokowanie oszcz´dnoÊci w funduszach inwestycyjnych sta∏o si´ bardziej
atrakcyjne. Zwi´kszenie swobody dzia∏ania poÊredników finansowych spowodowa∏o wzrost aktywów tych instytucji, poniewa˝ umo˝liwi∏o oferowanie klientom bardziej zaawansowanych produktów finansowych, lepiej zaspokajajàcych ich potrzeby5.

1

Najwi´ksze zmiany zasz∏y w systemach finansowych krajów, w których dokonano g∏´bokich przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych, tj. w Hiszpanii i Portugalii. Grecki system finansowy jest nadal zdominowany przez banki, a udzia∏ banków kontrolowanych przez paƒstwo si´ga 53% (dane na koniec 2001 r.)6.
Czynnikami, które spowodowa∏y zmiany w systemach finansowych omawianych krajów, by∏y tak˝e deregulacja i otwarcie na konkurencj´ mi´dzynarodowà. Zmiany te w Polsce dokonujà si´
od poczàtku lat 90., a przystàpienie Polski do UE umocni te procesy. Mo˝na wi´c domniemywaç,

Wykres 1.8
Ewolucja wielkoÊci aktywów podstawowych kategorii instytucji finansowych
w Hiszpanii
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èród∏o: OECD.

5

J. Pastor, F. Perez, J. Quesada: The Opening of the Spanish Banking Sector 1985–98; P. Honohan: The Consequences
for Greece and Portugal of the Opening-up of the European Banking Market – materia∏y na konferencj´ Banku Âwiatowego i WTO: Liberalization and Internationalization of Financial Services, Genewa 1999.
6 Report on Financial Structures, EBC, 2002 r.
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˝e rozwój krajowego systemu finansowego b´dzie nadal podà˝a∏ w podobnym kierunku, jak
w Hiszpanii i Portugalii (uwzgl´dniajàc tak˝e zmiany technologiczne). Banki pozostanà najwa˝niejszà kategorià poÊredników finansowych, ale znaczenie pozosta∏ych instytucji w systemie finansowym b´dzie si´ stopniowo zwi´kszaç.

1

1.2. Sytuacja w g∏ównych sektorach systemu finansowego
Przedstawione poni˝ej informacje majà na celu przedstawienie ogólnej sytuacji i tendencji rozwojowych w czterech najwi´kszych sektorach systemu finansowego: w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, funduszach inwestycyjnych oraz funduszach emerytalnych. Analiza przedstawiona w tym rozdziale koncentruje si´ na zagadnieniach koncentracji i konkurencji,
struktury w∏asnoÊci w ramach poszczególnych sektorów. Z kolei rozwa˝ania dotyczàce tendencji rozwojowych koncentrujà si´ g∏ównie na wyzwaniach dla krajowych instytucji finansowych,
jakie przyniesie wstàpienie Polski do Unii Europejskiej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e przystàpienie Polski
do Unii Europejskiej nie spowoduje rewolucyjnych zmian w krajowym systemie finansowym.
Umocni ono natomiast dzia∏ajàce w Polsce od poczàtku lat 90. procesy liberalizacji i otwarcia
krajowego rynku us∏ug finansowych na konkurencj´ mi´dzynarodowà. Analiza problematyki
stabilnoÊci g∏ównych instytucji tworzàcych krajowy system finansowy zostanie przedstawiona w rozdzia∏ach 3 i 4.

Tabela 1.5
Wskaênik koncentracji Herfindahla–Hirschmana (HHI) dla podstawowych
kategorii poÊredników finansowych
Indeks obliczany wed∏ug:
Banki komercyjne

Aktywów

OFE

Aktywów netto

Towarzystwa ubezpieczeniowe na ˝ycie

Pozosta∏e towarzystwa ubezpieczeniowe

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

1999

2000

2001

790

761

894

2002
876

1.740

1.656

1.653

1.650

Aktywów

4.250

3.824

3.535

3.317

Sk∏adki przypisanej brutto

3.755

3.373

3.196

2.957

Aktywów

3.810

3.541

3.611

3.777

Sk∏adki przypisanej brutto

3.297

3.468

3.529

3.387

2.872

2.173

1.262

1.423

Aktywów funduszy
zarzàdzanych przez TFI

Uwaga: wskaênik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako suma kwadratów udzia∏ów w rynku (pomno˝onych przez 100) wszystkich
instytucji finansowych dzia∏ajàcych na danym rynku. Im wi´ksza koncentracja, tym wy˝szy jest wskaênik HHI.
èród∏o: NBP, KNUiFE, KPWiG.

1.2.1. Banki
Sektor bankowy pozostaje najwi´kszym segmentem poÊredników finansowych w polskiej gospodarce. Jego struktura zmienia∏a si´ pod wp∏ywem prywatyzacji i konsolidacji, zarówno w grupie
banków komercyjnych, jak i spó∏dzielczych. Nast´puje równie˝ wzrost znaczenia banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych.
Ze wzgl´du na wartoÊç aktywów i ró˝norodnoÊç prowadzonej dzia∏alnoÊci trzon sektora bankowego tworzà banki komercyjne. Znaczenie banków spó∏dzielczych w sektorze, mimo ich du˝ej
liczby, ogranicza si´ g∏ównie do rynków lokalnych. Udzia∏ tych banków w aktywach sektora wyniós∏
w grudniu 2002 r. 5% i utrzymuje si´ na stabilnym poziomie od 1996 r.
Koncentracja i konkurencja w sektorze banków komercyjnych
Koncentracja w sektorze banków komercyjnych, mierzona indeksem Herfindahla–Hirschmana
(HHI) oraz udzia∏em 5 najwi´kszych instytucji w aktywach sektora (CR5), wykazuje tendencj´
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Tabela 1.6
Miary koncentracji sektora bankowego w wybranych krajach w latach 1999–2002
Kraj

1

Indeks Herfindahla–Hirschmana (wed∏ug aktywów ogó∏em)
1999

2000

2001

2002

Polska

791

761

894

877

Hiszpania

716

874

844

800

Francja

509

589

b.d.

600

W∏ochy

220

190

260

300

1.236

1.246

1.2191

b.d.

W´gry

990

945

1.020

1.0302

Grecja

986

1.122

1.113

1.200

Portugalia

600

1.000

1.000

1.000

1.518

1.505

1.587

1.900

S∏owenia

Belgia

Udzia∏ 5 najwi´kszych banków w aktywach ogó∏em sektora – CR5 (w %)
1999

2000

2001

2002

Polska

49,6

48,3

57,1

56,2

Hiszpania

52,0

54,0

53,0

53,0

Francja

43,0

47,0

47,0

45,0

W∏ochy

26,0

23,0

29,0

31,0

S∏owenia

63,2

62,5

68,9

b.d.

W´gry

53,8

53,3

57,5

55,1

Grecja

67,0

65,0

66,0

67,0

Portugalia

44,0

59,0

60,0

60,0

Belgia

76,0

75,0

78,0

82,0

1

dane za czerwiec 2001 r.
dane za czerwiec 2002 r.
èród∏o: NBP, Narodowy Bank W´gier, Bank S∏owenii, Structural Analysis of the EU Banking Sector, EBC, listopad 2002 i lipiec 2003.

2

wzrostowà, co jest efektem fuzji i przej´ç, jakie nastàpi∏y w ostatnich latach. Procesy te doprowadzi∏y do wzmocnienia zarówno najwi´kszych banków7, jak i banków Êredniej wielkoÊci.
W 2002 r. nastàpi∏ spadek wskaênika koncentracji, pomimo spadku liczby dzia∏ajàcych banków z 71 w grudniu 2001 r. do 62 w grudniu 2002 r. Oznacza to, ˝e udzia∏ w rynku us∏ug bankowych banków ma∏ej i Êredniej wielkoÊci roÊnie. Stanowià one konkurencj´ dla najwi´kszych banków,
przede wszystkim w wybranych niszach rynkowych.
Koncentracja sektora bankowego w krajach Europy Ârodkowej jest stosunkowo wysoka. Wynika to z wczeÊniejszego du˝ego znaczenia banków oszcz´dnoÊciowych, takich jak PKO BP SA
w Polsce i OTP na W´grzech. Koncentracja w polskim sektorze bankowym jest ni˝sza ni˝ w mniejszych krajach regionu. Sytuacja w krajach UE jest podobna, poniewa˝ najsilniejsza koncentracja wyst´puje w Belgii, Holandii i Finlandii, a mniejsza w du˝ych krajach, takich jak Francja i W∏ochy.
W krajach tych bezwzgl´dna wielkoÊç rynku us∏ug bankowych jest du˝o wi´ksza, co stwarza mo˝liwoÊci zyskownego dzia∏ania wi´kszej liczby podmiotów.
Konkurencj´ w sektorze bankowym mo˝na rozpatrywaç w podziale na konkurencj´ po stronie aktywów (konkurencja o kredytobiorców) i po stronie pasywów bilansu banków (konkurencja
o deponentów). Pogorszenie jakoÊci portfeli kredytowych banków (omawiane w rozdziale 3) i zwiàzana z tym tendencja do ograniczania podejmowanego przez banki ryzyka kredytowego, doprowadzi∏y do wzrostu konkurencji o renomowanych klientów. Sà oni atrakcyjni dla banków ze wzgl´du
na niskie ryzyko niewyp∏acalnoÊci, a tak˝e ze wzgl´du na mo˝liwoÊç oferowania im szerokiej ofer-

7

Na przyk∏ad fuzja Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA czy po∏àczenie Powszechnego
Banku Kredytowego SA z Bankiem Przemys∏owo-Handlowym SA.
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ty produktów bankowych. Sprzyja to ostrej rywalizacji pomi´dzy najwi´kszymi bankami o pozyskanie najlepszych przedsi´biorstw jako ich klientów. Konkurencyjnym w stosunku do kredytu bankowego êród∏em finansowania mo˝e byç tak˝e emisja d∏u˝nych papierów wartoÊciowych. Rynek pozaskarbowych papierów d∏u˝nych jest jednak stosunkowo s∏abo rozwini´ty8.
Po stronie depozytowej bilansu konkurencja ma inny charakter, poniewa˝ o oszcz´dnoÊci
podmiotów gospodarczych rywalizujà nie tylko banki, ale równie˝ inni poÊrednicy finansowi. Szybki spadek oprocentowania depozytów, w po∏àczeniu z wprowadzeniem pod koniec 2001 r. podatku od przychodów z kapita∏ów pieni´˝nych, zwi´kszy∏ atrakcyjnoÊç innych form oszcz´dzania ni˝
depozyty bankowe. Banki odpowiedzia∏y na wyzwanie konkurencyjne ze strony funduszy inwestycyjnych przez wprowadzenie nowych instrumentów – tzw. lokat i obligacji „antypodatkowych”
(zob. tabela 1.7). Zwi´kszy∏ si´ tak˝e zakres us∏ug internetowych oferowanych przez banki.

1

Tabela 1.7
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe emitowane przez banki (w mln z∏)

Papiery d∏u˝ne emitowane przez banki
w tym sprzedane podmiotom innym ni˝ banki

06.2001

12.2001

06.2002

12.2002

03.2003

2.165,2

2.737,1

2.583,0

3.873,3

5.825,9

296,1

350,9

312,4

1.912,1

3.175,3

èród∏o: NBP.

Struktura w∏asnoÊciowa
W wyniku prywatyzacji udzia∏ banków kontrolowanych przez Skarb Paƒstwa w aktywach sektora spad∏ z 66,5% w 1996 r. do 25,3% w grudniu 2002 r. (zob. tabela 1.8). Do paƒstwa nadal nale˝à dwa banki mieszczàce si´ w pierwszej dziesiàtce najwi´kszych banków pod wzgl´dem sumy
bilansowej: PKO BP SA i BG˚ SA9. W sektorze dominujà jednak banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych, których udzia∏ utrzymuje si´ na poziomie 70% od 2000 r.
Mocna pozycja banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych jest wspólnà cechà
sektorów bankowych krajów Europy Ârodkowej (zob. tabela 1.9). Mo˝na wyró˝niç dwie g∏ówne przyczyny tego stanu rzeczy. W krajach tych w poczàtkowym okresie transformacji brak by∏o prywatnych
podmiotów dysponujàcych wystarczajàcym kapita∏em, aby uczestniczyç w prywatyzacji banków. Drugà przyczynà jest przyj´ta strategia prywatyzacyjna, koncentrujàca si´ na poszukiwaniu bran˝owych
inwestorów strategicznych. Jedynie w S∏owenii udzia∏ inwestorów zagranicznych jest niski, jednak˝e
po planowanej prywatyzacji dwóch najwi´kszych banków, kontrolowanych przez paƒstwo i posiadajàcych razem 46% aktywów sektora, sytuacja ta ulegnie zmianie.
Dla stabilnoÊci systemu finansowego struktura w∏asnoÊci sektora bankowego jest istotna, poniewa˝ ma ona wp∏yw na jakoÊç nadzoru w∏aÊcicielskiego i efektywnoÊç funkcjonowania banków. Ponadto
wp∏ywa równie˝ na mo˝liwoÊci rozwoju banków. Bank, którego w∏aÊcicielem jest renomowana instytucja finansowa, napotyka mniejsze trudnoÊci w pozyskiwaniu kapita∏ów umo˝liwiajàcych rozwój. Z punktu widzenia stabilnoÊci systemu finansowego pozytywnym efektem zaanga˝owania inwestorów zagranicznych jest dokapitalizowanie banków krajowych i wprowadzanie nowoczesnych metod zarzàdzania.
ObecnoÊç inwestora strategicznego nie jest jednak gwarancjà sukcesu. W przypadku problemów finansowych banku-matki lub powa˝nego kryzysu gospodarczego w kraju dzia∏ania banku zale˝nego inwestorzy mogà si´ wycofaç. Przystàpienie Polski do UE mo˝e znacznie ograniczyç drugi
z wymienionych czynników ryzyka.

8 W grudniu 2002 r. wartoÊç krótkoterminowych papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw znajdujàcych si´ w obrocie wynosi∏a 10,7 mld z∏ (szacunki NBP na podstawie danych Fitch Polska), z czego 2 mld z∏ by∏o w posiadaniu banków. Dla porównania, wed∏ug stanu na koniec grudnia 2002 r. wartoÊç kredytów udzielonych przedsi´biorstwom przez banki wynosi∏a 121 mld z∏ (w tym 51,9 mld z∏ kredytów na okres poni˝ej 1 roku).
9 Znaczny udzia∏ w akcjonariacie BG˚ SA majà banki spó∏dzielcze. W ich posiadaniu (∏àcznie z bankami zrzeszajàcymi)
w grudniu 2002 r. by∏o 30,5% kapita∏u akcyjnego BG˚ SA.
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Tabela 1.8
Struktura sektora bankowego wed∏ug form w∏asnoÊci w latach 1996–2002
Grupa banków

Liczba banków
(bez banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji)

1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1. Banki komercyjne

81

83

83

77

74

71

62

1.1. Z przewagà kapita∏u paƒstwowego

24

15

13

7

7

7

7

1.2. Z przewagà kapita∏u prywatnego, z tego

57

68

70

70

67

64

54

1.1.1. Kontrolowane przez inwestorów polskich

32

39

39

31

20

16

7

1.1.2. Kontrolowane przez inwestorów zagranicznych 25

29

31

39

47

48

47

2. Banki spó∏dzielcze

1.394

1.295

1.189

781

680

642

605

3. Sektor bankowy

1.475

1.378

1.272

858

754

713

667

Aktywa (w % sektora bankowego)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1. Banki komercyjne

95,4

95,5

95,7

95,8

95,8

95,4

95,0

1.1. Z przewagà kapita∏u paƒstwowego

66,5

49,3

45,9

23,9

22,9

23,5

25,3

1.2. Z przewagà kapita∏u prywatnego, z tego

28,9

46,2

49,8

71,8

72,9

71,9

69,7

1.1.1. Kontrolowane przez inwestorów polskich

15,1

30,9

33,2

24,6

3,4

3,2

2,5

1.1.2. Kontrolowane przez inwestorów zagranicznych13,7

15,3

16,6

47,2

69,5

68,7

67,2

2. Banki spó∏dzielcze
3. Sektor bankowy
W∏aÊciciele

1. Skarb Paƒstwa
2. Narodowy Bank Polski
3. Paƒstwowe osoby prawne
4. Pozosta∏e podmioty krajowe
5. Drobni akcjonariusze
6. Udzia∏owcy banków spó∏dzielczych
7. Inwestorzy zagraniczni

4,6

4,5

4,3

4,2

4,2

4,6

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kapita∏ zak∏adowy (w % sektora bankowego)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

28,9

20,9

17,9

13,5

11,5

12,4

15,2

7,4

2,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

10,3

5,3

4,2

3,2

2,6

2,2

1,3

8,3

9,5

9,2

11,3

16,5

9,9

9,1

11,3

17,2

16,5

13,7

10,5

12,5

9,6

5,7

4,7

4,7

5,1

5,0

4,5

4,3

28,1

39,6

47,3

53,1

53,8

58,5

60,5

èród∏o: NBP.

Tabela 1.9
Udzia∏ aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych
w aktywach sektora bankowego w krajach Europy Ârodkowej
Rok

Udzia∏ (w %)

Polska

2002

67,2

Czechy

2001

95,0

W´gry

2001

76,0

S∏owenia

2001

16,0

S∏owacja

2001

79,6

èród∏o: Stability and Structure of Financial Systems in CEC5, NBP, maj 2002.

Wp∏yw przystàpienia Polski do UE na sytuacj´ sektora bankowego
Przygotowania do przystàpienia Polski do Unii Europejskiej i zwiàzane z nimi dostosowanie regulacji prawnych do dyrektyw unijnych by∏y jednym z najwa˝niejszych procesów zmieniajàcych warunki dzia∏alnoÊci banków w ostatnich dwóch latach. Najwa˝niejsze zmiany dotyczy-
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∏y regulacji ostro˝noÊciowych10. WejÊcie do UE niesie jednak z sobà dodatkowe wyzwania dla
polskiego sektora bankowego.
Do najwa˝niejszych zmian w otoczeniu gospodarczym banków, które przyniesie akcesja Polski do UE, nale˝y wejÊcie w ˝ycie przepisów dotyczàcych tzw. jednolitej licencji bankowej. Banki,
które otrzyma∏y licencj´ w dowolnym kraju UE, majà prawo do otwierania swoich oddzia∏ów i prowadzenia dzia∏alnoÊci w dowolnym kraju cz∏onkowskim bez przechodzenia procedury licencyjnej.
W efekcie banki polskie b´dà podlegaç zwi´kszajàcej si´ presji konkurencyjnej. Poniewa˝ banki krajowe charakteryzujà si´ wy˝szymi kosztami dzia∏alnoÊci (zob. rozdzia∏ 3.4) ni˝ banki z krajów UE,
mogà one napotkaç konkurencj´ cenowà ze strony banków zagranicznych.

1

Wzrost konkurencji w sektorze bankowym po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej b´dzie g∏ównie zwiàzany ze wspomnianym wy˝ej otwieraniem w Polsce nowych oddzia∏ów przez banki zagraniczne. KonkurencyjnoÊç nowych oddzia∏ów banków zagranicznych mo˝e wynikaç z ni˝szych kosztów tych instytucji. Mo˝e byç to wynikiem ni˝szych kosztów operacyjnych (m.in. dzi´ki korzystaniu
z systemów informatycznych banku-matki). Dodatkowo ni˝sze koszty mogà wynikaç z arbitra˝u regulacyjnego i podatkowego (np. jeÊli w kraju macierzystym banku-matki system klasyfikacji nale˝noÊci oraz system tworzenia rezerw celowych na pokrycie nale˝noÊci zagro˝onych sà mniej restrykcyjne ni˝ w Polsce, jak równie˝ bardziej korzystny jest sposób opodatkowania banków). Kolejnym
ich atutem mo˝e byç mo˝liwoÊç wykorzystania efektów skali (wykorzystania bazy kapita∏owej banku-matki) oraz ni˝szy koszt finansowania (w sytuacji, gdy bank-matka ma wy˝szy rating ni˝ banki
krajowe). Konkurencja ze strony banków z innych krajów UE mo˝e byç zatem szczególnie ostra
w przypadku du˝ych klientów korporacyjnych. Banki europejskie b´dà mog∏y ∏atwiej wykorzystaç
przewag´ wynikajàcà z ich wi´kszej bazy kapita∏owej, która pozwoli im finansowaç przedsi´wzi´cia inwestycyjne najwi´kszych firm bez przekroczenia limitów koncentracji i koniecznoÊci organizowania konsorcjum kredytowego.
1.2.2. Towarzystwa ubezpieczeƒ
Rynek ubezpieczeƒ w Polsce uleg∏ w okresie ostatnich kilkunastu lat istotnym zmianom.
W ubezpieczeniach na ˝ycie du˝à popularnoÊç zyska∏y polisy na ˝ycie z cz´Êcià sk∏adki lokowanà
w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych11. W du˝ej mierze zastàpi∏y one grupowe
ubezpieczenia na ˝ycie.
WÊród ubezpieczeƒ majàtkowych coraz popularniejsze stajà si´ ubezpieczenia kredytu,
ubezpieczenia od utraty zatrudnienia, utraty zysków, utraty sta∏ego êród∏a dochodu oraz ubezpieczenia ochrony prawnej. Rozwój nowych form ubezpieczeƒ jest skutkiem rosnàcej wiedzy spo∏eczeƒstwa w zakresie ubezpieczeƒ, a tak˝e mo˝liwoÊci, jakie stworzy∏a liberalizacja krajowego
systemu ubezpieczeƒ.
Miarà rozwoju rynku ubezpieczeƒ jest relacja sk∏adki przypisanej brutto12 do PKB, która nadal
odbiega istotnie od Êrednich wartoÊci w krajach Unii Europejskiej (zob. tabela 1.10). Âwiadczy to
o istniejàcym potencjale do dalszego rozwoju rynku ubezpieczeƒ w Polsce, a szczególnie rynku
ubezpieczeƒ na ˝ycie.
Porównanie rynku ubezpieczeƒ w Polsce i w innych paƒstwach Europy Ârodkowej (Czechy, W´gry i S∏owacja) wskazuje, i˝ rynek ubezpieczeƒ jest najbardziej rozwini´ty w Czechach. Poziom rozwoju rynku polskiego jest nieznacznie ni˝szy ni˝ na S∏owacji i praktycznie taki sam jak na W´grzech.

10

Szczegó∏owe omówienie zmian otoczenia regulacyjnego banków zawiera rozdzia∏ „Wp∏yw nowych ram prawnych
na zarzàdzanie ryzykiem w bankach” w dalszej cz´Êci Raportu.
11 Udzia∏ tych ubezpieczeƒ w ca∏oÊci sk∏adki przypisanej brutto zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie wzrós∏ z 13% w 1996 r.
do 32% w 2002 r. èród∏o: KNUiFE.
12 Przypis sk∏adki brutto (lub sk∏adka przypisana brutto) w ubezpieczeniach majàtkowych, gdy d∏ugoÊç okresu odpowiedzialnoÊci nie jest okreÊlona, oraz w ubezpieczeniach na ˝ycie, jest to kwota sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia nale˝na
w okresie sprawozdawczym, niezale˝nie od tego, czy kwota ta zosta∏a op∏acona. W ubezpieczeniach majàtkowych
w przypadku, gdy d∏ugoÊç okresu odpowiedzialnoÊci jest okreÊlona, jest to kwota sk∏adki nale˝nej za ca∏y okres odpowiedzialnoÊci z tytu∏u zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezale˝nie, czy te kwoty op∏acono.
W dalszej cz´Êci podrozdzia∏u „sk∏adka” b´dzie oznacza∏a sk∏adk´ przypisanà brutto.
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Tabela 1.10
Sk∏adka przypisana brutto jako procent PKB w wybranych krajach w 2000 r.

1

Razem

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie

Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych

Polska

2,89

0,98

1,91

Czechy

3,69

1,19

2,50

S∏owacja

3,09

1,26

1,83
1,56

W´gry

2,89

1,33

Unia Europejska

9,22

5,97

3,25

10,60

5,20

5,41

USA
èród∏o: OECD.

Koncentracja i konkurencja w sektorze ubezpieczeƒ
SpoÊród poszczególnych segmentów polskiego systemu finansowego najwi´kszy stopieƒ
koncentracji wykazuje rynek ubezpieczeniowy (zob. tabela 1.5). Jest to g∏ównie skutkiem dominujàcego udzia∏u Grupy PZU. Do 5 najwi´kszych towarzystw ubezpieczeniowych nale˝y ponad 80%
wartoÊci aktywów i sk∏adki przypisanej brutto (zob. tabela 1.11).

Tabela 1.11
Udzia∏ 5 najwi´kszych ubezpieczycieli w wartoÊci aktywów i sk∏adki przypisanej brutto
w 2002 r. (w %)
Aktywa

Sk∏adka przypisana brutto

Zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie

92,96

88,69

Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych

85,71

82,11

èród∏o: KNUiFE.

Stopieƒ koncentracji rynku ubezpieczeƒ zmniejsza si´ z roku na rok, jednak˝e nast´puje
to stosunkowo wolno.
Konkurencja na rynku ubezpieczeƒ jest widoczna szczególnie w najpopularniejszych
ubezpieczeniach majàtkowych (OC pojazdów). Na skutek standaryzacji tego ubezpieczenia
przejawia si´ ona g∏ównie „wojnà cenowà” poprzez zmniejszenie mar˝y pobieranej od sk∏adki, jak równie˝ dodawanie do wykupionego ubezpieczenia np. ubezpieczenia assistance
bàdê oferowanie preferencyjnych zni˝ek przy zakupie innych ubezpieczeƒ, np. ubezpieczenia mieszkania.
Równie˝ w ubezpieczeniach na ˝ycie zaobserwowaç mo˝na zwi´kszenie konkurencji.
W tym przypadku ma ona jednak odmienny charakter od ubezpieczeƒ majàtkowych. Zak∏ady
ubezpieczeƒ na ˝ycie starajà si´ dostosowaç ofert´ ubezpieczeniowà do wymagaƒ i mo˝liwoÊci
finansowych potencjalnych klientów (np. wprowadzenie ubezpieczenia na ˝ycie o charakterze
inwestycyjnym z mo˝liwoÊcià zainwestowania Êrodków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarzàdzanych przez TFI).
Struktura w∏asnoÊciowa
W akcjonariacie wi´kszoÊci krajowych zak∏adów ubezpieczeƒ dominujà zagraniczne zak∏ady
ubezpieczeƒ lub zagraniczne grupy finansowe. Udzia∏ akcjonariuszy zagranicznych w kapita∏ach
podstawowych polskich ubezpieczycieli systematycznie wzrasta i na koniec 2002 r. wyniós∏ w zak∏adach ubezpieczeƒ na ˝ycie 72,7%, a w zak∏adach ubezpieczeƒ majàtkowych 71%. Cz´Êç spó∏ek
nadal jest kontrolowana przez Skarb Paƒstwa lub ich udzia∏owcami sà spó∏ki prawa polskiego.
W wi´kszoÊci przypadków zmiany w∏asnoÊciowe w krajowych zak∏adach ubezpieczeƒ (przej´cia, fuzje) sà wynikiem zmian zachodzàcych u akcjonariuszy zagranicznych.
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Wp∏yw przystàpienia Polski do UE na sytuacj´ sektora ubezpieczeƒ
W wyniku procesu dostosowania polskiego prawa ubezpieczeniowego do wymogów prawa
wspólnotowego z dniem przystàpienia Polski do UE nastàpi wejÊcie w ˝ycie zapisów sformu∏owanych w dyrektywach europejskich II i III generacji. W szczególnoÊci, podobnie jak w przypadku banków, obowiàzywaç b´dzie zasada tzw. jednolitej licencji. Przystàpienie Polski do struktur Unii Europejskiej b´dzie wi´c oznaczaç, ˝e zagraniczne zak∏ady ubezpieczeƒ nieobecne dotychczas na rynku
polskim b´dà mog∏y bez dodatkowych licencji wejÊç ze swoimi produktami na rynek polski, co przyczyni∏oby si´ do wzrostu poziomu konkurencji. Wydaje si´ jednak, ˝e wp∏yw tego zjawiska mo˝e
byç ograniczony, poniewa˝ wi´kszoÊç liczàcych si´ zagranicznych zak∏adów ubezpieczeƒ ju˝ w latach poprzednich poczyni∏a inwestycje, przyczyniajàc si´ do tworzenia nowych zak∏adów ubezpieczeƒ lub wzmacniajàc kapita∏owo ju˝ istniejàce. Przyj´cie zasady tzw. jednolitej licencji b´dzie równie˝ oznaczaç dla polskich ubezpieczycieli mo˝liwoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
na terenie innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej bez koniecznoÊci uzyskania dodatkowych
zezwoleƒ w tych paƒstwach, m.in. poprzez us∏ugi transgraniczne. Ze wzgl´du na du˝y udzia∏ kapita∏u zagranicznego w polskim sektorze ubezpieczeniowym oczekiwaç nale˝y, ˝e z mo˝liwoÊci rozszerzenia dzia∏alnoÊci poza Polskà mogà skorzystaç nieliczne przedsi´biorstwa dzia∏ajàce obecnie
na rynku krajowym (g∏ównie te z przewagà kapita∏u polskiego).

1

W dniu przystàpienia Polski do struktur Unii Europejskiej zostanà zniesione limity, które ogranicza∏y lokowanie Êrodków stanowiàcych pokrycie rezerw w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Rozszerzenie mo˝liwoÊci lokacyjnych na instrumenty finansowe wyemitowane na terenie
paƒstw cz∏onkowskich stworzy mo˝liwoÊç dywersyfikacji portfeli aktywów towarzystw ubezpieczeniowych. Nie nale˝y jednak oczekiwaç, ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ masowo zacznà kupowaç zagraniczne papiery wartoÊciowe. Ograniczeniem wielkoÊci zakupionych zagranicznych papierów wartoÊciowych b´dzie wymóg posiadania przez zak∏ady ubezpieczeƒ aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw w walucie, w której sà wyra˝one zobowiàzania z umów ubezpieczenia.
1.2.3. Fundusze inwestycyjne

Koncentracja i konkurencja w sektorze funduszy inwestycyjnych
O kszta∏cie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce zadecydowa∏a w g∏ównej mierze kolejnoÊç powstawania poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Obecnie dominujàcà pozycj´ na rynku majà dwa towarzystwa, zarzàdzajàce prawie po∏owà aktywów sektora. Ich
przewaga konkurencyjna znajduje odzwierciedlenie nie tylko w wartoÊci aktywów, ale tak˝e w wysokoÊci rocznych przyrostów aktywów. W 2002 r. ok. 56% wzrostu aktywów sektora przypad∏o
na dwa najwi´ksze towarzystwa. O rosnàcej koncentracji na rynku Êwiadczy wartoÊç indeksu Herfindahla–Hirschmana (HHI) (zob. tabela 1.5).
Systematyczny wzrost popularnoÊci lokowania oszcz´dnoÊci w jednostki uczestnictwa TFI
wskazuje, ˝e wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych b´dzie tendencjà trwa∏à. Przyczyniç si´ mo˝e do tego stabilizacja inflacji oraz niskie oprocentowanie depozytów bankowych. TFI, aby zwi´kszyç nap∏yw Êrodków do zarzàdzanych przez siebie funduszy, b´dà staraç si´ oferowaç wcià˝ nowe
produkty. Obecnie, szukajàc nowych mo˝liwoÊci dotarcia do klientów, towarzystwa nawiàzujà
wspó∏prac´ z bankami, które nie majà TFI w strukturze swych grup kapita∏owych.
Konkurencja w sektorze funduszy inwestycyjnych objawia si´ g∏ównie poprzez dostosowywanie
przez TFI oferty swoich produktów do us∏ug oferowanych przez konkurencj´. TFI starajà si´ w ten sposób pozyskiwaç nowych klientów, wiedzàc, ˝e dotychczasowi klienci rzadko zmieniajà towarzystwa,
ze wzgl´du na koniecznoÊç ponoszenia dodatkowych kosztów (op∏at manipulacyjnych, uiszczenia podatku od przychodów z kapita∏ów pieni´˝nych13) i brak gwarancji uzyskania wy˝szej stopy zwrotu.

13

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176
z póên. zm.).
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Struktura w∏asnoÊciowa
Wi´kszoÊç dzia∏ajàcych w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych jest kontrolowana przez banki, zarówno bezpoÊrednio, jak i poprzez bankowe spó∏ki zarzàdzania aktywami (asset
management). Poza bankami liczàcymi si´ akcjonariuszami TFI sà tak˝e firmy ubezpieczeniowe.

1

Wp∏yw przystàpienia Polski do UE na sytuacj´ sektora funduszy inwestycyjnych
Z dniem uzyskania przez Polsk´ cz∏onkostwa w UE fundusze inwestycyjne zarejestrowane
w krajach UE b´dà mog∏y bezpoÊrednio oferowaç swoje produkty polskim inwestorom. Podobnie
jak w innych sektorach spowoduje to wzrost konkurencji, a co za tym idzie zwi´kszy si´ presja na jakoÊç i koszt Êwiadczonych us∏ug oraz poszerzy si´ oferta produktowa oferowana przez fundusze inwestycyjne. Zmniejszajàce si´ dochody banków z ich tradycyjnej dzia∏alnoÊci spowodujà, ˝e banki
b´dà si´ stara∏y pozyskiwaç dochody z innych êróde∏, m.in. poprzez dystrybucj´ jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych poza granicami Polski.
Najwi´kszà szans´ dynamicznego rozwoju b´dà mia∏y TFI, majàce obecnie du˝à baz´ klientów14 i dobrze rozwini´te kana∏y dystrybucji. Posiadanie przez TFI silnego krajowego lub zagranicznego akcjonariusza z bran˝y inwestycyjnej b´dzie ich dodatkowym atutem. Mo˝na si´ spodziewaç,
i˝ w najbli˝szych latach b´dziemy mieli do czynienia z wi´kszà konsolidacjà sektora TFI, która pozwoli funduszom inwestycyjnym zarejestrowanym w Polsce efektywnie konkurowaç z podmiotami
zarejestrowanymi w krajach UE.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e jednostki udzia∏owe funduszy inwestycyjnych sà produktem stosunkowo standardowym, nale˝y równie˝ oczekiwaç intensywnego rozwoju oferty transgranicznej oferowanej za pomocà internetu, co równie˝ przyczyni si´ do wzrostu konkurencji.
1.2.4. Fundusze emerytalne

Koncentracja i konkurencja w sektorze funduszy emerytalnych
Koncentracja rynku funduszy emerytalnych, mierzona indeksem HHI (zob. tabela 1.5), wykazuje tendencj´ spadkowà, pomimo dokonujàcych si´ na tym rynku fuzji, w wyniku których liczba
OFE spad∏a z 21 na koniec 1999 r. do 16 w grudniu 2002 r. Oznacza to wzrost znaczenia ma∏ych
i Êrednich funduszy w stosunku do trzech najwi´kszych OFE.
Zdania na temat poziomu konkurencji na rynku funduszy emerytalnych sà podzielone. Zachowania rynkowe PTE wskazujà, ˝e wyst´puje doÊç du˝a konkurencja. Âwiadczy o tym seria obni˝ek
stawek op∏aty dystrybucyjnej w 1999 r., a tak˝e sprawne wprowadzanie wysokich standardów obs∏ugi klienta we wszystkich funduszach. Jednak wysokie bariery wejÊcia na rynek powodujà ma∏e zagro˝enie konkurencjà dla PTE ze strony nowych podmiotów. Szczególnie wa˝na jest koniecznoÊç
zdobycia du˝ej liczby klientów w celu umo˝liwienia rentownego dzia∏ania PTE.
Struktura w∏asnoÊciowa PTE
W akcjonariacie PTE widaç wyraênà dominacj´ towarzystw ubezpieczeniowych, z przewagà
towarzystw krajowych nad zagranicznymi. Kolejnym, pod wzgl´dem zaanga˝owania kapita∏owego
w PTE, rodzajem instytucji finansowych sà banki.
Dane przedstawione w tabeli 1.12 Êwiadczà o lepszej sytuacji finansowej PTE, których udzia∏owcami sà akcjonariusze zagraniczni. Uwidacznia si´ to w ich mniejszym udziale w stratach PTE
(27%) ni˝ w kapita∏ach w∏asnych PTE (45%).

14 Wyniki finansowe wypracowywane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych sà w g∏ównej mierze uzale˝nione
od wielkoÊci zarzàdzanych przez nie aktywów, a w efekcie od przyrostu op∏at za zarzàdzanie. Zbyt ma∏a wielkoÊç aktywów
nie zapewnia wypracowania zysku na odpowiednim poziomie. Szerzej nt. wyników finansowych TFI w podrozdziale 4.4.
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Tabela 1.12
Zaanga˝owanie instytucji finansowych w PTE wed∏ug udzia∏ów
akcyjnych
Zaanga˝owanie w kapita∏ach

Udzia∏ w wyniku finansowym PTE

w∏asnych PTE

(do grudnia 2002 r.)

1

(grudzieƒ 2002 r.)

Banki krajowe1
Ubezpieczyciele

krajowi1

Inne spó∏ki krajowe
Banki zagraniczne

mln z∏

%

mln z∏

%

193,81

19

-400,85

23

366,29

35

-657,14

38

14,42

1

-209,76

12

47,80

5

-26,73

2

Ubezpieczyciele zagraniczni

287,71

28

-387,54

22

Zagraniczne grupy kapita∏owe

125,71

12

-53,20

3

1.035,75

100

-1.735,23

100

Razem
1

Klasyfikacja uwzgl´dnia jedynie bezpoÊrednich udzia∏owców PTE.
Uwaga: liczby mogà si´ nie sumowaç ze wzgl´du na zaokràglenia.
èród∏o: KNUiFE.

Straty na poczàtku dzia∏alnoÊci PTE by∏y nieuniknione i wiàza∏y si´ ze znacznymi kosztami
wejÊcia na rynek. Zaanga˝owanie w PTE, jak dotychczas, okaza∏o si´ lepszà inwestycjà dla tych banków, które sà akcjonariuszami mniejszoÊciowymi w towarzystwach, gdzie dominujàcym akcjonariuszem jest firma ubezpieczeniowa bàdê zagraniczna grupa kapita∏owa.
Wp∏yw przystàpienia Polski do UE na sytuacj´ sektora funduszy emerytalnych
Dla konstrukcji systemu emerytalnego istotna jest specyfika kraju. Z tego powodu jest ma∏o prawdopodobne, aby Unia Europejska przyj´∏a jednolite rozwiàzania w tym obszarze. Jednak˝e obecnie trwajà prace nad sformu∏owaniem zaleceƒ i warunków, jakie powinny spe∏niaç
systemy krajów cz∏onkowskich, aby systemy emerytalne nie stanowi∏y bariery dla swobody przemieszczania si´ pracowników w granicach Unii i nie stanowi∏y zagro˝enia dla stabilnoÊci finansowej (g∏ównie z punktu widzenia obcià˝enia finansów publicznych). Polski system emerytalny
spe∏nia te postulaty15, wi´c ewentualne dostosowania z polskiej strony nie zmienià znaczàco naszego systemu. Najbardziej prawdopodobna b´dzie koniecznoÊç dostosowania rozwiàzaƒ podatkowych. Wydaje si´, ˝e opodatkowanie oszcz´dnoÊci emerytalnych w Unii Europejskiej b´dzie dà˝y∏o do systemu TEE16, gdy˝ jest on najlepiej dostosowany do ró˝nych systemów emerytalnych w grupie krajów, mi´dzy którymi wyst´puje pe∏na swoboda przemieszczania si´ i podejmowania pracy.
Zasadniczà kwestià zwiàzanà z przystàpieniem do Unii Europejskiej, która mo˝e mieç
istotny wp∏yw na rynek funduszy emerytalnych w Polsce, b´dzie decyzja, czy OFE sà cz´Êcià sektora finansów publicznych (obecne stanowisko rzàdu polskiego). Gdyby OFE nie zosta∏y uznane
przez UE za element tego sektora, wówczas mia∏oby to powa˝ny wp∏yw na regulacje sektora,
a przez to na struktur´ aktywów OFE. Zgodnie z zasadami swobody przep∏ywu kapita∏u w granicach Unii, limit udzia∏u inwestycji zagranicznych w aktywach OFE musia∏by zostaç podniesiony z obecnych 5% do 20%.

15

Polski system emerytalny b´dzie w d∏ugim okresie zbilansowany, wi´c nie wywo∏uje presji fiskalnej, a schemat zdefiniowanej sk∏adki zapewnia ∏atwoÊç transferu Êrodków z i do systemu. W systemie opartym na schemacie zdefiniowanej
sk∏adki ka˝dy uczestnik systemu posiada na koncie pewnà kwot´, na którà sk∏adajà si´ zakumulowane sk∏adki, powi´kszone o zwrot z inwestycji funduszu emerytalnego. Nie ma wi´c wàtpliwoÊci co do wartoÊci Êrodków, jakie powinny byç
postawione do dyspozycji uczestnika w przypadku np. zmiany kraju zamieszkania i koniecznoÊci transferu Êrodków do innego systemu emerytalnego.
16 TEE (ang. Taxed, Excluded, Excluded). Schemat ten oznacza opodatkowanie sk∏adek emerytalnych i zwolnienie wyp∏acanych Êwiadczeƒ z podatku od zysków kapita∏owych oraz z podatku dochodowego.
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1.3. Zaanga˝owanie instytucji finansowych w finansowanie gospodarki
Sektor bankowy zdecydowanie dominuje w zakresie finansowania sfery realnej gospodarki (przedsi´biorstw). Jest te˝ jedynym êród∏em finansowania dla gospodarstw domowych. W przypadku pozosta∏ych instytucji finansowych zwraca uwag´ znaczny udzia∏ skarbowych papierów d∏u˝nych w ich portfelach. Analiza wzgl´dnego zró˝nicowania zaanga˝owania w finansowanie potrzeb po˝yczkowych bud˝etu oraz przedsi´biorstw poszczególnych sektorów systemu finansowego wskazuje na istotne znaczenie
uwarunkowaƒ regulacyjnych oraz czynników zwiàzanych ze strategiami poszczególnych instytucji.

1

Wykres 1.9
Zaanga˝owanie instytucji finansowych w finansowanie poszczególnych sektorów gospodarki.
Stan na grudzieƒ 2002 r.
mln z∏
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OFE

Uwaga: dla banków wielkoÊç zaanga˝owania jest równa nale˝noÊciom od danego sektora powi´kszonym o posiadane papiery d∏u˝ne oraz udzia∏owe (w wypadku przedsi´biorstw); dla pozosta∏ych instytucji finansowych jest to wartoÊç posiadanych papierów d∏u˝nych oraz udzia∏owych.
èród∏o: NBP, KDPW, KNUiFE.

Wykres 1.10
Relacja finansowania przedsi´biorstw w stosunku do finansowania bud˝etu.
Stan na koniec lat 2000–2002
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èród∏o: NBP, KDPW, KNUiFE.
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Wykres 1.11
Udzia∏ poszczególnych sektorów systemu finansowego w finansowaniu bud˝etu.
Stan na koniec lat 2000–2002
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èród∏o: NBP, KDPW, KNUiFE.

Wykres 1.12
Udzia∏ poszczególnych sektorów systemu finansowego w finansowaniu przedsi´biorstw.
Stan na koniec lat 2000–2002
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èród∏o: NBP, KDPW, KNUiFE.

Wymogi implikujàce koniecznoÊç utrzymywania przez niektóre instytucje finansowe istotnego
udzia∏u papierów skarbowych17 w ich portfelach z jednej strony ograniczajà ryzyko tych instytucji, ale
z drugiej zapewniajà sta∏y popyt na papiery skarbowe, a co za tym idzie mo˝liwoÊç u∏atwionego finansowania deficytu bud˝etowego. W przypadku d∏ugotrwa∏ego wyst´powania deficytów bud˝eto-

17 W tym przypadku szczególne znaczenie majà limity koncentracji inwestycji okreÊlane dla instytucji finansowych (zw∏aszcza
towarzystw ubezpieczeniowych i OFE), których celem by∏o równie˝ ograniczenie ryzyka inwestycyjnego tych instytucji. W przypadku niedostatecznego stopnia rozwoju rynków finansowych, a co za tym idzie równie˝ ograniczonej poda˝y instrumentów
finansowych, prowadzi to do sytuacji, w której podmioty te zmuszone sà istotnà cz´Êç swych Êrodków lokowaç w papierach
skarbowych ze wzgl´du na brak innych dopuszczalnych mo˝liwoÊci.
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wych takie rozwiàzanie jest atrakcyjne dla w∏adz fiskalnych, mo˝e jednak negatywnie wp∏ywaç
na zdolnoÊç podmiotów sfery realnej do uzyskania finansowania ze strony instytucji finansowych,
a tym samym równie˝ na wzrost gospodarczy w d∏u˝szym okresie.
Analiza sektora bankowego (zob. rozdzia∏ 3) wskazuje, ˝e istniejà przes∏anki, by stwierdziç,
i˝ taka sytuacja wyst´puje obecnie w Polsce. W konsekwencji udzia∏ papierów skarbowych w portfelach instytucji finansowych mo˝e przekraczaç poziom, który by∏by obserwowany w przypadku
lepszego rozwoju rynków finansowych lub istnienia regulacji mniej faworyzujàcych inwestycje w instrumenty skarbowe.

1

Mo˝na równie˝ zauwa˝yç, ˝e o ile finansowanie potrzeb po˝yczkowych bud˝etu przez podmioty systemu finansowego jest doÊç mocno zdywersyfikowane, to w finansowaniu przedsi´biorstw zdecydowanie dominuje sektor bankowy (zob. wykresy 1.11 oraz 1.12). Wynika z tego, ˝e
oszcz´dnoÊci uzyskiwane przez pozosta∏e sektory systemu finansowego w stosunkowo mniejszym
stopniu s∏u˝à finansowaniu sfery realnej gospodarki. Zjawisko to jest wysoce niekorzystne z punktu widzenia d∏ugookresowych perspektyw wzrostu gospodarczego. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´
na fakt, ˝e równie˝ przyrost finansowania bud˝etu jest szybszy ni˝ finansowania realnej sfery gospodarki (zob. równie˝ wykres 1.10).
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2
Gospodarka a system finansowy

2.1. Wahania koniunktury a stabilnoÊç systemu finansowego

2

StabilnoÊç systemu finansowego oraz ogólna sytuacja gospodarcza sà ze sobà ÊciÊle powiàzane. Sprawnie funkcjonujàcy system finansowy u∏atwia dokonywanie optymalnej alokacji zasobów
w gospodarce, przyczyniajàc si´ do poprawy perspektyw rozwoju ekonomicznego. Mo˝na zatem
stwierdziç, ˝e system finansowy usprawnia funkcjonowanie realnego sektora gospodarki. Natomiast spowolnienie rozwoju gospodarczego oznacza pogorszenie si´ sytuacji klientów instytucji finansowych. Wynika z tego, ˝e w celu uzyskania pe∏nego obrazu zagadnieƒ zwiàzanych ze stabilnoÊcià systemu finansowego nale˝y umieÊciç je w kontekÊcie ogólnej sytuacji makroekonomicznej.
Tempo rozwoju gospodarki jest jednym z istotnych czynników wp∏ywajàcych na wielkoÊç zapotrzebowania sektora realnego na us∏ugi systemu finansowego. Wzrost dochodów zwi´ksza wielkoÊç oszcz´dnoÊci, co z kolei wp∏ywa na wzrost popytu na us∏ugi sektora finansowego ze strony
oszcz´dzajàcych. Zwiàzana z szybkim wzrostem gospodarczym perspektywa dalszego zwi´kszania
si´ dochodów mo˝e równie˝ sk∏aniaç do zwi´kszania inwestycji i konsumpcji. RoÊnie tym samym
popyt na kredyt.
Z kolei fazom spowolnienia gospodarczego i mniejszej aktywnoÊci inwestycyjnej towarzyszy
wzgl´dne ograniczenie popytu na us∏ugi Êwiadczone przez sektor finansowy. Wzrastajàca liczba
przedsi´biorstw niewyp∏acalnych powoduje, ˝e instytucje finansowe ponoszà wi´ksze straty, wynikajàce z niemo˝noÊci odzyskania udzielonych kredytów.
Problemy ujawniajàce si´ w momencie pogorszenia koniunktury mogà mieç swe êród∏o we
wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci instytucji finansowych podczas okresów szybkiego wzrostu gospodarczego. Wyst´pujàcy wówczas nadmierny optymizm uczestników ˝ycia gospodarczego móg∏ powodowaç niedoszacowanie ryzyka podejmowanych przedsi´wzi´ç. Ryzyko to mo˝e si´ urzeczywistniç
w czasie spowolnienia wzrostu gospodarczego i pojawienia si´ trudnoÊci w gospodarce. Wtedy
na instytucje finansowe przenoszà si´ problemy ich klientów. Wspomniane zale˝noÊci powodujà,
˝e w analizie stabilnoÊci systemu finansowego nale˝y uwzgl´dniaç rozwój sytuacji makroekonomicznej w d∏u˝szym okresie, aby mo˝na by∏o objàç nià wszystkie fazy cyklu gospodarczego.

2.2. Tempo wzrostu gospodarczego a aktywnoÊç systemu finansowego
W 2002 r. sytuacja w gospodarce krajowej stopniowo si´ poprawia∏a. Poczàwszy od I kwarta∏u stopniowo zwi´ksza∏o si´ tempo wzrostu PKB, jednak by∏o ono nadal stosunkowo niskie (zob.
wykres 2.1). Zwraca∏a uwag´ silnie ujemna (poczàwszy od II kwarta∏u 2001 r.) dynamika nak∏adów
brutto na Êrodki trwa∏e. Nast´powa∏ spadek popytu inwestycyjnego, a tym samym tak˝e popytu
na kredyty w skali ca∏ej gospodarki. Podobne wnioski daje równie˝ analiza zmian popytu wewn´trznego, który wykazywa∏ ujemnà dynamik´ w 2001 r. oraz I kwartale 2002 r. W drugiej po∏owie 2002 r.
popyt wewn´trzny wzrasta∏ wolniej ni˝ PKB.
Reakcja osób fizycznych na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego i spowodowane tym zmiany w dynamice ich dochodu do dyspozycji by∏a zró˝nicowana w zale˝noÊci od sytuacji majàtkowej oraz dochodowej poszczególnych grup gospodarstw domowych. Bardzo
prawdopodobne jest równoleg∏e wyst´powanie dwóch zjawisk. Z jednej strony cz´Êç gospodarstw domowych w obliczu rosnàcego bezrobocia i malejàcych dochodów bie˝àcych utrzy-
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Wykres 2.1
Dynamika zmian PKB, popytu wewn´trznego oraz nak∏adów brutto na Êrodki trwa∏e
%
20
15
10
5
0

2

-5
-10
-15
-20
I

II

III

IV

I

II

1998

III

IV

I

1999

II

III

IV

I

2000

II

III

IV

I

II

2001

III

IV

2002

kwarta∏y
PKB

Popyt wewn´trzny

Nak∏ady brutto na Êrodki trwa∏e

èród∏o: GUS.

Wykres 2.2
Spo˝ycie indywidualne gospodarstw domowych
(zmiana do analogicznego kwarta∏u poprzedniego roku)
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mywa∏a dotychczasowe tempo wzrostu konsumpcji, poprzez ograniczenie Êrodków przeznaczanych na sp∏at´ wczeÊniej zaciàgni´tych zobowiàzaƒ. Z drugiej strony inne gospodarstwa
domowe mog∏y czerpaç Êrodki na utrzymywanie dotychczasowego tempa przyrostu konsumpcji, obni˝ajàc sk∏onnoÊç do oszcz´dzania.
Obserwacja dynamiki realnej zmian wolumenu depozytów sektora niefinansowego (zob.
wykres 2.3) jest istotna z kilku przyczyn. Po pierwsze, depozyty sà dla banków podstawowym
êród∏em finansowania dzia∏alnoÊci kredytowej. Po drugie, szybkie odwrócenie tendencji w tym
zakresie mo˝e spowodowaç problemy z p∏ynnoÊcià banków. Po trzecie wreszcie, zmiana struktury depozytów, w szczególnoÊci przesuni´cie Êrodków w kierunku depozytów bie˝àcych, mo˝e si´
wiàzaç ze wzrostem popytu konsumpcyjnego w gospodarce.
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Wykres 2.3
Realna dynamika zmian wielkoÊci depozytów sektora niefinansowego
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Analiza dynamiki zmian wartoÊci depozytów w podziale na depozyty bie˝àce i terminowe pozwala dostrzec interesujàce procesy wyst´pujàce w ostatnich dwóch latach. W 2001 r. charakterystyczna by∏a stabilizacja wartoÊci (w uj´ciu realnym) depozytów bie˝àcych, przy utrzymujàcym si´ dodatnim realnym
tempie wzrostu depozytów terminowych. Natomiast w 2002 r. (szczególnie w pierwszej po∏owie tego roku) mo˝na by∏o zaobserwowaç znaczny wzrost tempa przyrostu depozytów bie˝àcych. JednoczeÊnie
przez ca∏y 2002 r. utrzymywa∏ si´ spadkowy trend dynamiki zmian depozytów terminowych, co doprowadzi∏o do zmniejszenia si´ w drugiej po∏owie 2002 r. realnej wartoÊci depozytów terminowych. To ostatnie zjawisko nale˝y wiàzaç z wprowadzeniem opodatkowania przychodów odsetkowych oraz malejàcymi nominalnymi stopami procentowymi. W rezultacie potencjalny dochód z utrzymywania depozytów
terminowych zmala∏ na tyle, ˝e cz´Êç klientów banków dokona∏a przesuni´cia Êrodków w kierunku depozytów bie˝àcych (ze wzgl´du na wygod´ dokonywania transakcji i u∏atwione bie˝àce zarzàdzanie p∏ynnoÊcià) oraz innych rodzajów aktywów finansowych. W drugiej po∏owie 2001 r. i w 2002 r. w strukturze
aktywów finansowych ludnoÊci by∏a obserwowana sta∏a tendencja do spadku udzia∏u depozytów terminowych na korzyÊç przede wszystkim udzia∏ów w funduszach inwestycyjnych (ponadtrzykrotny wzrost
udzia∏u) oraz, w mniejszym stopniu, polis w zak∏adach ubezpieczeƒ na ˝ycie oraz obligacji skarbowych.
Wzrost wartoÊci innych ni˝ depozyty bankowe aktywów finansowych w posiadaniu gospodarstw domowych sprawi∏, ˝e nie zmniejsza∏a si´ realna wartoÊç zgromadzonych oszcz´dnoÊci osób fizycznych.

Tabela 2.1
Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych (w %)
12.2001

06.2002

12.2002

Depozyty z∏otowe

59,2

57,3

54,0

Depozyty walutowe

11,3

12,4

12,2

Aktywa ogó∏em funduszy inwestycyjnych

3,3

4,0

6,2

Aktywa zak∏adów ubezpieczeƒ na ˝ycie

6,8

7,2

7,9

Depozyty w SKOK

0,5

0,6

0,7

Obligacje skarbowe

4,2

4,5

5,4

Bony skarbowe

1,1

1,1

0,8

12,5

12,9

12,9

0,0

0,0

0,7

Gotówka w obiegu (bez kas banków)
Obligacje bankowe
èród∏o: szacunki NBP.
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Analiza zmian wyniku finansowego netto przedsi´biorstw wskazuje równie˝ na pogarszanie
si´ sytuacji tej grupy klientów banków18. Sytuacja, w której coraz wi´ksza cz´Êç przedsi´biorstw ponosi straty, odbija si´ niekorzystnie na bankach z kilku powodów. Przede wszystkim pogarsza si´
zdolnoÊç sp∏acania wczeÊniej zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, co oznacza gorsze wyniki finansowe banków. Wp∏yw taki mo˝e wystàpiç równie˝ poÊrednio, gdy˝ ze wzgl´du na pogorszenie si´ sytuacji finansowej klientów banki sà zmuszone tworzyç rezerwy na nale˝noÊci od nich, nawet mimo regularnych sp∏at zad∏u˝enia19. Ze wzgl´du na zwi´kszanie si´ liczby przedsi´biorstw b´dàcych w trudnej sytuacji finansowej, a zatem nieposiadajàcych zdolnoÊci kredytowej, zmniejsza si´ liczba potencjalnych klientów banków. W rezultacie, ze wzgl´du na malejàce rozmiary rynku zmniejsza si´ potencja∏ generowania zysku przez banki.

2

Warunki te determinowa∏y zakres dzia∏ania instytucji finansowych. Z wykresu 2.5 wynika,
˝e istnieje silna zale˝noÊç pomi´dzy rozmiarami dzia∏alnoÊci sektora bankowego a dynamikà
rozwoju gospodarczego. ¸atwo mo˝na zauwa˝yç, i˝ przyspieszenie tempa wzrostu PKB w 1999 r.
i pierwszej po∏owie 2000 r. ∏àczy∏o si´ ze wzrostem dynamiki akcji kredytowej banków20. Szczególnie szybko przyrasta∏y w tym okresie kredyty dla gospodarstw domowych. Âwiadczy∏o to, ˝e
konsumenci, obserwujàc dynamiczny wzrost gospodarki, spodziewali si´, i˝ wzrost dochodów
b´dzie zjawiskiem trwa∏ym i ekstrapolowali t´ tendencj´ na przysz∏oÊç. W takich warunkach nastàpi∏ znaczàcy wzrost konsumpcji, perspektywa dalszego wzrostu dochodów zach´ca∏a zaÊ
do finansowania jej kredytem. Banki, walczàc o udzia∏ w rynku, ch´tnie odpowiada∏y na zwi´kszony popyt. W wyniku tego zjawiska w portfelach banków nale˝noÊci przyrasta∏y znacznie
szybciej, ni˝ wzrasta∏ PKB.

Wykres 2.4
Wynik finansowy netto przedsi´biorstw
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Uwaga: wykres przedstawia skumulowany wynik wszystkich przedsi´biorstw wykazujàcych, odpowiednio, zysk lub strat´ oraz ∏àczny wynik
finansowy netto wszystkich przedsi´biorstw badanych przez GUS. Prezentowane na wykresie wartoÊci stanowià w kolejnych okresach sum´
wyniku w danym kwartale oraz w trzech kwarta∏ach poprzedzajàcych.
èród∏o: GUS.

18

Szerzej na temat sytuacji przedsi´biorstw w kwartalnym wydawnictwie Wst´pna informacja o kondycji sektora przedsi´biorstw, Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki.
19 Kryteria klasyfikacji kredytów i zasady tworzenia rezerw celowych przeanalizowane zosta∏y w artykule „Zasady klasyfikacji kredytów i tworzenia rezerw celowych” w dalszej cz´Êci Raportu.
20 W niniejszym rozdziale okreÊlenia „akcja kredytowa” oraz „kredyty” u˝ywane sà w sensie „nale˝noÊci banków od sektora niefinansowego” – nieco szerszego agregatu wyst´pujàcego w sprawozdawczoÊci banków, którego dominujàcà
cz´Êç stanowià wàsko rozumiane kredyty dla podmiotów sfery niefinansowej.
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Wykres 2.5
Dynamika (realna) zmian nale˝noÊci z∏otowych brutto sektora bankowego od sektora
niefinansowego na tle zmian PKB
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Uwaga: dla zachowania czytelnoÊci i uproszczenia analizy od nale˝noÊci w czerwcu 2000 r. odj´to 8,5 mld z∏ udzielonych (i niewykorzystanych) kredytów na zakup akcji PKN Orlen. Nale˝noÊci od osób fizycznych deflowane by∏y indeksem CPI, nale˝noÊci od sektora niefinansowego z wy∏àczeniem nale˝noÊci od osób fizycznych deflowano indeksem PPI.
èród∏o: GUS i NBP.

Do pewnego stopnia szybszy wzrost kredytu ni˝ PKB nale˝y uznaç w warunkach polskich za zjawisko normalne. W porównaniu z innymi krajami stosunek wartoÊci udzielonych kredytów do PKB jest
w Polsce relatywnie niski i mo˝na oczekiwaç jego wzrostu21.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e ró˝nica ta nie mo˝na byç oderwana od przysz∏ej dynamiki rozwoju gospodarczego. Zbyt szybkie tempo wzrostu nak∏adów inwestycyjnych lub wydatków konsumpcyjnych mog∏oby prowadziç do problemów ze sp∏atà zaciàgni´tych wczeÊniej zobowiàzaƒ. W tym miejscu mo˝na postawiç hipotez´, ˝e wzrost wartoÊci z∏ych kredytów by∏ w znacznej mierze zwiàzany z wczeÊniejszym
nadmiernym tempem wzrostu akcji kredytowej, co dotyczy∏o szczególnie kredytów dla gospodarstw domowych udzielanych w latach 1999 i 2000. Po 2000 r. spadkowej dynamice PKB towarzyszy∏ silny spadek
realnego popytu na kredyt, zw∏aszcza w przypadku gospodarstw domowych. W 2002 r. zanotowano nawet spadek wartoÊci realnej portfela kredytowego banków. JednoczeÊnie pogarsza∏a si´ systematycznie jego jakoÊç. Szersza analiza jakoÊci portfela kredytowego banków zosta∏a przedstawiona w rozdziale 3.

2.3. Inflacja, oczekiwania inflacyjne i stopy procentowe
Innà przyczynà wzrostu wartoÊci kredytów zagro˝onych mog∏y byç znaczne rozbie˝noÊci pomi´dzy oczekiwaniami inflacyjnymi a rzeczywiÊcie obserwowanà inflacjà. W takiej sytuacji realna stopa procentowa, której strony transakcji finansowej oczekujà w okresie jej trwania, mo˝e istotnie ró˝niç si´ od tej, która wystàpi∏a póêniej w rzeczywistoÊci.

21

Mo˝na wskazaç kilka przyk∏adowych przyczyn tego zjawiska. W dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw wcià˝ bardzo znaczàcà rol´ odgrywa samofinansowanie. Wraz ze wzrostem roli finansowania ze êróde∏ zewn´trznych powinien wzrosnàç równie˝
zakres finansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej kredytami bankowymi. Stosunkowo niski poziom dochodów gospodarstw
domowych i utrzymujàce si´ wysokie bezrobocie, a co za tym idzie równie˝ niepewnoÊç co do przysz∏ych dochodów, ograniczajà popyt na kredyty oraz zdolnoÊç kredytowà osób fizycznych. Mo˝na si´ równie˝ spodziewaç, ˝e wraz z rozwojem
rynku nieruchomoÊci wzroÊnie znaczenie kredytów hipotecznych, które w przysz∏oÊci mogà stanowiç istotny segment rynku. Wreszcie rozwój sektora bankowego i zwiàzane z tym poszerzanie gamy oferowanych us∏ug pozwoli na lepsze ich dopasowanie do potrzeb klientów, a w efekcie poszerzenie zakresu dzia∏alnoÊci instytucji finansowych.
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Wykres 2.6
Inflacja i oczekiwania inflacyjne
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èród∏o: GUS, NBP, Reuters.

Oczekiwania inflacyjne osób fizycznych22 majà charakter wysoce inercyjny, co oznacza, ˝e
w dominujàcym stopniu sà kszta∏towane przez bie˝àcà inflacj´ (zob. wykres 2.6). Oczekiwania inflacyjne analityków bankowych charakteryzuje stabilny trend malejàcy. Reagowa∏y one na zmiany bie˝àcej inflacji w du˝o mniejszym stopniu. Od po∏owy 2001 r. oczekiwania inflacyjne banków by∏y wy˝sze ni˝ oczekiwania inflacyjne osób fizycznych. W takiej sytuacji, przy danej inflacji, banki oczekiwa∏y ni˝szych realnych stóp procentowych ni˝ osoby fizyczne (zob. wykres 2.7). W efekcie nominalne
stopy procentowe okreÊlane przez banki by∏y wy˝sze w wyniku uwzgl´dniania przez nie ich oczekiwaƒ inflacyjnych. Jednak gospodarstwa domowe postrzegajà realne stopy procentowe jako wy˝sze
od stóp branych pod uwag´ przez banki. Prowadzi to do sytuacji, w której popyt na kredyty jest
mniejszy ni˝ w przypadku, gdyby banki i ich klienci mieli zbli˝one oczekiwania inflacyjne.
Niemal w ca∏ym analizowanym okresie istnia∏a du˝a rozbie˝noÊç pomi´dzy oczekiwaniami
obu grup podmiotów a faktycznie obserwowanà inflacjà. Oznacza to, ˝e banki oraz ich klienci byli zaskakiwani odmiennym (w stosunku do ich przewidywaƒ) poziomem inflacji, co przek∏ada∏o si´
równie˝ na odmienne od oczekiwanych wielkoÊci realnych stóp procentowych. Zjawisko to nale˝y
uznaç za istotny czynnik zwi´kszajàcy ryzyko dzia∏alnoÊci zarówno banków, jak i ich klientów, a jego zakres mo˝na oceniç, analizujàc wykres 2.7. Wyraênie mo˝na zauwa˝yç zró˝nicowanie realnych
stóp procentowych obliczanych na podstawie oczekiwaƒ osób fizycznych oraz oczekiwaƒ analityków bankowych. Co wi´cej, rzeczywiste stopy procentowe (uwzgl´dniajàce rzeczywisty poziom inflacji) przez znacznà cz´Êç analizowanego okresu odbiega∏y od realnych stóp oczekiwanych zarówno przez osoby fizyczne, jak i analityków bankowych.
Dla dalszej analizy istotne jest porównanie przebiegu zró˝nicowania oczekiwanych i rzeczywistych poziomów realnych stóp procentowych z dynamikà zmian nale˝noÊci sektora bankowego
od sektora niefinansowego (w szczególnoÊci od osób fizycznych). Przy wzrastajàcej w 1999 r. dynamice nale˝noÊci z biegiem czasu okazywa∏o si´, ˝e rzeczywiste realne stopy procentowe by∏y ni˝-

22

Nale˝y podkreÊliç, ˝e ze wzgl´du na metod´ kwantyfikacji oczekiwaƒ inflacyjnych osób fizycznych (dokonywanej na podstawie ankiet jakoÊciowych) otrzymane wyniki zawierajà informacje przede wszystkim o sile i kierunku zmian oczekiwaƒ,
mniej zaÊ o ich konkretnym poziomie.
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Wykres 2.7
Zale˝noÊç wysokoÊci realnego oprocentowania opartego na stopie WIBOR1M od czynnika
deflujàcego
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sze od oczekiwanych. Mog∏o to prowadziç z jednej strony do zwi´kszenia optymizmu kredytobiorców co do ich zdolnoÊci do obs∏ugi zad∏u˝enia, z drugiej zaÊ strony powodowa∏o, ˝e w wyra˝eniu
realnym dochody odsetkowe banków mog∏y byç mniejsze od zak∏adanych. Oba te czynniki mog∏y
sprzyjaç podtrzymywaniu wysokiej dynamiki realnej zmian wartoÊci kredytów dla gospodarstw domowych na poczàtku 2000 r., gdy˝ w odczuciu kredytobiorców móg∏ si´ zwi´kszyç bezpieczny dla
nich poziom zad∏u˝enia, natomiast banki mog∏y dà˝yç do zrekompensowania utraconych korzyÊci
zwi´kszeniem wolumenu udzielanych kredytów.
Z perspektywy czasu widaç, ˝e sytuacja by∏a ju˝ odmienna i utrzymujàcy si´ zbyt d∏ugo optymizm okaza∏ si´ nieuzasadniony. W 2000 r. rozbie˝noÊç pomi´dzy rzeczywistymi realnymi stopami
procentowymi a realnymi stopami procentowymi oczekiwanymi przez osoby fizyczne si´ga∏a 5 pkt.
proc. Mog∏a byç ona dodatkowym czynnikiem przyczyniajàcym si´ do wysokiej wówczas dynamiki
wzrostu akcji kredytowej banków oraz pogarszania si´ jakoÊci ich portfela kredytowego pod koniec
2001 r. i w 2002 r. Gospodarstwa domowe zak∏ada∏y relatywnie niskie realne obcià˝enia wynikajàce z koniecznoÊci obs∏ugi zaciàgni´tych wczeÊniej kredytów. Gdy rzeczywistoÊç okaza∏a si´ inna,
w 2002 r. mia∏y wyraêne problemy z regulowaniem swych zobowiàzaƒ.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e zakoƒczenie procesu dezinflacji i przejÊcie do stabilizowania inflacji
na niskim poziomie powinno spowodowaç ograniczenie zakresu b∏´dów pope∏nianych przez podmioty gospodarujàce w ich ocenach realnych stóp procentowych23. Przy ustabilizowanej inflacji nawet oczekiwania o charakterze adaptacyjnym b´dà trafne. Po ustabilizowaniu si´ inflacji, przy braku istotnych czynników potencjalnie sprzyjajàcych jej zwi´kszeniu, mo˝na oczekiwaç, ˝e oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych i banków stanà si´ zbie˝ne ze

23 Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e jeÊli utrzyma si´ wysoce adaptacyjny charakter oczekiwaƒ inflacyjnych osób fizycznych i nastàpi
(spodziewane) lekkie odbicie inflacji z obecnego bardzo niskiego poziomu, to, w szczególnoÊci w przypadku gospodarstw
domowych, mo˝e zaistnieç sytuacja analogiczna jak w 1999 r. – realne stopy procentowe ex ante b´dà wy˝sze ni˝ realne
stopy procentowe liczone ex post. Mo˝e to oznaczaç, ˝e popyt konsumpcyjny oraz inwestycyjny b´dzie ni˝szy, ni˝ by∏by
w przypadku racjonalnych oczekiwaƒ inflacyjnych. Z drugiej strony mo˝e to równie˝ oznaczaç podwy˝szenie sk∏onnoÊci
do oszcz´dzania w porównaniu z sytuacjà oczekiwaƒ racjonalnych.
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sobà i z rzeczywistà inflacjà. Wówczas uczestnicy ˝ycia gospodarczego nie b´dà zaskakiwani realnymi stopami procentowymi odmiennymi od tych, których wystàpienie zak∏adali w momencie podejmowania swych decyzji. JednoczeÊnie zniknie asymetria w postrzeganiu realnego poziomu stóp
procentowych pomi´dzy instytucjami finansowymi a ich klientami. Z tego punktu widzenia proces
stabilizowania inflacji wp∏ywa korzystnie na stabilnoÊç systemu finansowego.

2.4. Równowaga zewn´trzna a system finansowy
Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowa∏o nie tylko zmniejszenie popytu
na kredyt, ale tak˝e zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie zagraniczne. WielkoÊç deficytu obrotów bie˝àcych mo˝na interpretowaç jako wielkoÊç zapotrzebowania gospodarki na finansowanie zagraniczne. WielkoÊç deficytu obrotów bie˝àcych obni˝a∏a si´ poczàwszy od II kwarta∏u 2000 r. wraz
z malejàcà dynamikà PKB oraz wspomnianym spadkiem potrzeb po˝yczkowych gospodarki polskiej.

2

Z deficytem rachunku obrotów bie˝àcych jest zwiàzana kwestia zewn´trznej równowagi gospodarki. Obserwowany w 1999 r. i I kwartale 2000 r. deficyt obrotów bie˝àcych, przekraczajàcy
znacznie 6% PKB, sugerowa∏ istnienie ryzyka nag∏ego za∏amania zaufania inwestorów zagranicznych do stabilnoÊci polskiej gospodarki (w szczególnoÊci mo˝liwoÊci bezpiecznego finansowania
deficytu utrzymujàcego si´ na tak wysokim poziomie). Wówczas mog∏oby dojÊç do nag∏ego odp∏ywu kapita∏u zagranicznego i skokowego spadku wartoÊci z∏otego. Liczne przyk∏ady kryzysów walutowych z drugiej po∏owy lat 90. wskazujà, ˝e scenariusz taki móg∏by mieç niekorzystny wp∏yw
na gospodark´ i móg∏by staç si´ zagro˝eniem dla stabilnoÊci sektora bankowego.
Obserwowane od 2000 r. do po∏owy 2001 r. dobre wyniki eksportu, mimo okresowego
umacniania si´ z∏otego, wskazujà, ˝e realny kurs walutowy nie nale˝a∏ do najwa˝niejszych czynników determinujàcych obroty handlowe z zagranicà. Fakt ten nale˝y zinterpretowaç pozytywnie,
gdy˝ oznacza to, ˝e polscy eksporterzy nie konkurujà na rynkach zagranicznych ju˝ wy∏àcznie cenà24. Z kolei, malejàca liczba przedsi´biorstw eksportujàcych i rosnàca rentownoÊç cz´Êci eksporte-

Wykres 2.8
Deficyt obrotów bie˝àcych w stosunku do PKB
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24

Niewielka wra˝liwoÊç wielkoÊci eksportu na aprecjacj´ realnego kursu walutowego wynika cz´Êciowo z tego, ˝e udzia∏
w polskim eksporcie podmiotów z kapita∏em zagranicznym jest znaczàcy i wynosi ok. 52% (dane Instytutu Koniunktur
i Cen Handlu Zagranicznego), z czego cz´Êç przypada na ponadnarodowe korporacje. Jak wynika z badaƒ, podmioty te,
szczególnie w przypadku transakcji pomi´dzy filiami tej samej firmy globalnej, sà zdecydowanie mniej wra˝liwe na zmiany kursu walutowego.
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Wykres 2.9
Eksport oraz import na tle realnego efektywnego kursu walutowego
mln USD
130

4.300

125
3.800
120
115

3.300

110
2.800

2

105
100

2.300
95
1.800

90
I

II

III

1998

IV

I

II

III

1999

IV

I

II

III

2000

IV

I

II

III

2001

IV

I

II

III

IV

2002

kwarta∏y
Eksport na bazie p∏atnoÊci
Import na bazie p∏atnoÊci
REER deflowany CPI, styczeƒ 1998 r. = 100 (prawa oÊ)
èród∏o: NBP.

rów wskazuje, ˝e w zwiàzku z aprecjacjà z∏otego rentownoÊç sprzeda˝y eksportowej zmala∏a na tyle, i˝ cz´Êç s∏abszych podmiotów by∏a zmuszona do wycofania si´ z tej dzia∏alnoÊci. W dzia∏alnoÊci
eksportowej pozosta∏y zatem niemal wy∏àcznie przedsi´biorstwa najefektywniejsze.
Podsumowujàc rozwa˝ania na temat potencjalnego wp∏ywu sektora zewn´trznego na stabilnoÊç krajowego systemu finansowego, mo˝na stwierdziç, ˝e znaczàce zmniejszenie od 2000 r. deficytu obrotów bie˝àcych oraz utrzymywanie systemu p∏ynnego kursu walutowego istotnie ograniczy∏o ryzyko dla systemu finansowego zwiàzane z mo˝liwoÊcià gwa∏townego, kryzysowego za∏amania
si´ kursu z∏otego. Obserwowany od II kwarta∏u 2002 r. wzrost wolumenu eksportu mo˝e Êwiadczyç
o umacnianiu si´ pozycji przedsi´biorstw, które zdo∏a∏y utrzymaç swojà obecnoÊç na rynkach zagranicznych. Jednak brak w najbli˝szym czasie perspektyw na szybki wzrost gospodarczy u naszych najwi´kszych partnerów handlowych wcià˝ mo˝e byç dla tych firm powa˝nym wyzwaniem.
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3
StabilnoÊç sektora bankowego

Sektor bankowy jest w Polsce najwi´kszym segmentem krajowego systemu finansowego. Zaburzenia w funkcjonowaniu banków mogà mieç zatem najwi´kszy wp∏yw na gospodark´. Szczególne znaczenie banków wynika równie˝ z roli, jakà odgrywajà w systemie p∏atniczym (zob. rozdzia∏ 5). Banki poÊredniczà w dokonywaniu transferów finansowych mi´dzy podmiotami gospodarujàcymi, umo˝liwiajàc w ten sposób wzajemne regulowanie zobowiàzaƒ i sprawne funkcjonowanie ca∏ej gospodarki. Banki sà tak˝e dominujàcym ogniwem wi´kszoÊci dzia∏ajàcych w Polsce finansowych grup kapita∏owych, przez co majà wp∏yw na decyzje i dzia∏ania podejmowane w pozosta∏ych sektorach systemu finansowego. JednoczeÊnie natura dzia∏alnoÊci bankowej, wymagajàca stosowania dêwigni finansowej, powoduje, ˝e banki ponoszà wi´ksze ryzyko upad∏oÊci ni˝ inne instytucje finansowe. Wszystko to sprawia, ˝e sytuacja w sektorze bankowym ma decydujàce znaczenie
dla stabilnoÊci ca∏ego systemu finansowego.

3

Prezentowany rozdzia∏ zawiera analiz´ najwa˝niejszych czynników kszta∏tujàcych stabilnoÊç
sektora bankowego. W rozdziale analizowane sà kolejno nast´pujàce obszary:
• ekspozycja sektora bankowego na g∏ówne rodzaje ryzyka, tj. ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe (ryzyko kursu walutowego, stopy procentowej, zmian cen akcji i cen nieruchomoÊci),
• p∏ynnoÊç sektora,
• kszta∏towanie si´ wyników finansowych,
• poziom kapita∏ów w∏asnych i zdolnoÊç banków do absorbowania strat.

3.1. Ryzyko kredytowe25
Polskie regulacje nadzorcze nak∏adajà na banki obowiàzek klasyfikowania kredytów wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych regu∏ oraz zabezpieczania ich rezerwami celowymi w ustalonej proporcji26. Kredyty klasyfikowane sà do jednej z pi´ciu kategorii: kredytów normalnych, kredytów pod obserwacjà, kredytów
poni˝ej standardu, kredytów wàtpliwych oraz kredytów straconych. Trzy ostatnie kategorie sà okreÊlane jako kredyty zagro˝one27 (kredyty o obni˝onej jakoÊci), na które tworzy si´ rezerwy celowe.
Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w latach 2000–2001 znalaz∏o odzwierciedlenie
w pogarszajàcej si´ jakoÊci portfeli kredytowych banków. W grudniu 2002 r. wspó∏czynnik kredytów zagro˝onych wynosi∏ 20,7% (zob. wykres 3.1).

25

Podrozdzia∏ ten ogranicza si´ do analizy ryzyka kredytowego zwiàzanego z portfelem nale˝noÊci od klientów sektora
niefinansowego.
26 Szczegó∏y klasyfikacji kredytów i zasad pokrycia rezerwami celowymi zawiera Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2001 r. nr
149, poz. 1672). Por. artyku∏ zamieszczony w dalszej cz´Êci Raportu, pt. „Zasady klasyfikacji kredytów i tworzenia rezerw
celowych”.
27 Wed∏ug regu∏ akceptowanych w wielu krajach (m.in. w najbardziej uprzemys∏owionych krajach Êwiata, G-10) za kredyty zagro˝one sà najcz´Êciej uznawane kredyty, których opóênienie w sp∏acie kapita∏u lub odsetek wynosi co najmniej
90 dni (zob. L. Cortavarria, C. Dziobek, A. Kanaya, I. Song: Loan Review, Provisioning, and Macroeconomic Linkages, IMF,
WP/00/195, s. 11, A.M. Bloem, C.N. Gorter: The Treatment of Nonperforming Loans in Macroeconomic Statistic, IMF,
WP/01/209, s. 7). Polskie regulacje nadzorcze sà pod tym wzgl´dem ostrzejsze: kredyty sà klasyfikowane do kategorii poni˝ej standardu, gdy opóênienie w sp∏acie kapita∏u lub odsetek przekracza 1 miesiàc i nie przekracza 3 miesi´cy lub gdy
sytuacja ekonomiczno-finansowa mo˝e stanowiç zagro˝enie terminowej sp∏aty zobowiàzaƒ, do kategorii wàtpliwe, gdy
opóênienie przekracza 3 miesiàce i nie przekracza 6 miesi´cy lub gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika ulega
znacznemu pogorszeniu, a do kategorii stracone, gdy opóênienie przekracza 6 miesi´cy lub gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika pogorszy∏a si´ w sposób nieodwracalnie uniemo˝liwiajàcy sp∏acenie d∏ugu.
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Wykres 3.1
Kredyty zagro˝one
mln z∏

%

50.000

25

45.000
40.000

20

35.000
30.000

15

25.000
20.000

10

15.000
10.000

5

5.000
0

IV I
1996

II III
1997

IV

I

II III
1998

IV

I

II III
1999

IV

I

II

III

IV

I

2000

II

III

2001

IV

I

II

III

IV

3

0

2002

kwarta∏y
Kwota

Udzia∏ w portfelu

èród∏o: NBP.

Kredyty zagro˝one wed∏ug kategorii kredytobiorców
JakoÊç kredytów kszta∏towa∏a si´ odmiennie wÊród ró˝nych grup kredytobiorców (zob. tabela 3.1). Stosunkowo najlepsza by∏a przeci´tna jakoÊç kredytów gospodarstw domowych (w grudniu
2002 r. 14,4% kredytów by∏o zakwalifikowanych do kategorii zagro˝onych).

Tabela 3.1
Kredyty zagro˝one jako procent portfela kredytowego

Sektor niefinansowy ogó∏em
Przedsi´biorstwa
Gospodarstwa domowe /osoby fizyczne2

12.2000

12.2001

12.20021

14,9

17,8

20,7

17,1

20,4

25,2

8,5

10,6

14,4 (12,2)

1

Dane dla 2002 r. sà nieporównywalne z danymi z wczeÊniejszych okresów ze wzgl´du na zmiany definicji sektorów.
Dane dla lat 2000–2001 obejmujà osoby fizyczne, dla 2002 r. – gospodarstwa domowe; w nawiasie podano dane dla osób fizycznych rezydentów.
èród∏o: NBP.
2

Poszczególne rodzaje kredytów dla osób fizycznych ró˝ni∏y si´ znacznie pod wzgl´dem terminowoÊci obs∏ugi (zob. wykres 3.2). Najlepsza okaza∏a si´ jakoÊç kredytów na cele mieszkaniowe (w grudniu 2002 r. 7,8% kredytów mieszkaniowych by∏o zagro˝onych28). Du˝o gorszy jakoÊciowo by∏ natomiast
portfel kredytów ratalnych (17,7%) i kredytów udzielonych w rachunku bie˝àcym (12,2%). Ró˝nice te
znalaz∏y odzwierciedlenie w polityce stóp procentowych banków (m.in. w stosowaniu ni˝szej mar˝y
za ryzyko przy kredytach mieszkaniowych) oraz w ograniczaniu dost´pnoÊci kredytów konsumpcyjnych.
Stosunkowo dobrà sp∏acalnoÊç kredytów mieszkaniowych mo˝na wiàzaç z preferencjami kredytobiorców. W obliczu trudnoÊci finansowych najpierw regulujà oni zobowiàzania, których zabezpieczeniem jest mieszkanie, a póêniej inne kredyty, których niesp∏acenie wià˝e si´ z mniej dotkliwymi sankcjami ze strony banku. Poza tym d∏ugoletnie kredyty mieszkaniowe sà zazwyczaj udzielane klientom spe∏niajàcym wy˝sze wymagania kredytowe, co daje podstawy ich lepszej sp∏acalnoÊci.

28 Dane o jakoÊci kredytów mieszkaniowych, kredytów w rachunku bie˝àcym i kredytów ratalnych dotyczà kredytów z∏otowych udzielonych rezydentom.

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002

39

StabilnoÊç sektora bankowego

Wykres 3.2
Struktura rodzajowa kredytów dla osób fizycznych.
Stan na koniec 2002 r.
A. Kredyty ogó∏em

B. Kredyty zagro˝one
W rachunku
bie˝àcym
16,8%

Pozosta∏e
25,3%

Pozosta∏e
33,5%

Zwiàzane
z kartami
kredytowymi
2,6%

W rachunku
bie˝àcym
17,8%
Zwiàzane z kartami
kredytowymi
1,9%
Mieszkaniowe
14,5%

Mieszkaniowe
32,3%
Ratalne
22,5%

3

Na zakup papierów
wartoÊciowych
0,5%

Ratalne 29,4%

Na zakup papierów
wartoÊciowych
2,9%

Uwaga: kredyty dla rezydentów.
èród∏o: NBP.

Bioràc pod uwag´ ró˝nice w jakoÊci portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych,
du˝e zainteresowanie kredytami na cele mieszkaniowe i jednoczesny spadek tempa przyrostu kredytów konsumpcyjnych mogà mieç pozytywny wp∏yw na jakoÊç portfela kredytowego banków.
WÊród kredytów udzielonych podmiotom gospodarczym29 najs∏absza by∏a jakoÊç kredytów
udzielonych podmiotom z sekcji rybo∏ówstwo, ochrona zdrowia oraz hotele i restauracje (zob. tabela 3.2). Zad∏u˝enie podmiotów z tych sekcji by∏o jednak niewielkie (poni˝ej 2% portfela du˝ych
zaanga˝owaƒ) i dlatego nie stanowi∏o istotnego êród∏a ponoszonego przez banki ryzyka kredytowego. Wyjàtkowo wysoka by∏a natomiast jakoÊç kredytów udzielonych producentom energii elektrycznej oraz przedsi´biorstwom dostarczajàcym gaz i wod´, na które przypada∏o niemal 10% kredytów dla przedsi´biorstw. Dobra obs∏uga tych kredytów wià˝e si´ z monopolistycznà pozycjà dostawców w stosunku do odbiorców z danego terenu oraz – w przypadku elektrowni – z funkcjonowaniem d∏ugoterminowych kontraktów okreÊlajàcych cen´ energii elektrycznej. Rozwa˝ana przez rzàd likwidacja kontraktów mo˝e zmieniç pozycj´ niektórych jej beneficjentów, a zatem
bardziej zró˝nicowaç sytuacj´ finansowà poszczególnych przedsi´biorstw30.
W omawianym okresie najwi´ksze znaczenie dla wyników finansowych banków mia∏y kredyty
dla sekcji, które stanowi∏y znaczny odsetek portfela, tj. przetwórstwo przemys∏owe, handel i naprawy
oraz obs∏uga nieruchomoÊci, nauka, us∏ugi dla przedsi´biorstw. Na te trzy sekcje przypada∏o 70%
kwoty portfela kredytowego i prawie 80% kredytów zagro˝onych.
Na ryzyko kredytowe banków mogà mieç wp∏yw równie˝ zmiany kursu walutowego. Kredytobiorcy, zaciàgajàcy kredyty walutowe niezabezpieczone przed ryzykiem kursowym, ponoszà
ryzyko kursowe. W przypadku wystàpienia niekorzystnych zmian kursu walutowego zwi´ksza si´
obcià˝enie kredytobiorców sp∏atami, co mo˝e prowadziç do trudnoÊci w obs∏udze kredytu i pogorszenia jakoÊci portfela kredytowego banków. W tym kontekÊcie zwraca uwag´ du˝y udzia∏

29 Analiz´ bran˝owà jakoÊci portfela kredytowego przeprowadzamy na zbiorowoÊci tzw. du˝ych zaanga˝owaƒ, czyli nale˝noÊci, które wynoszà powy˝ej 500 tys. z∏ lub stanowià wi´cej ni˝ 2,5% kapita∏ów banku. Du˝e zaanga˝owania wynosi∏y ok. 64% portfela nale˝noÊci od sektora niefinansowego w 2002 r.
30 Kontrakty d∏ugoterminowe zawarte w latach 1994–2000 mi´dzy elektrowniami i elektrociep∏owniami a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) zobowiàzujà te ostatnie do zakupu energii po okreÊlonej z góry cenie. Ceny zosta∏y
skalkulowane w sposób, który pozwala na pokrycie kosztów operacyjnych i finansowych elektrowni, a wi´c i kosztów obs∏ugi kredytów inwestycyjnych. Likwidacja kontraktów oznacza swobod´ wyboru elektrowni przez PSE oraz liberalizacj´
cen energii, a wi´c zagro˝enie niezrealizowania przychodów zak∏adanych w planach inwestycyjnych elektrowni. Rzàd
rozwa˝a emisj´ obligacji na pokrycie kosztów zwiàzanych z inwestycjami. èród∏o: Jakie rekompensaty dla elektrowni,
„Rzeczpospolita” z dn. 28 lipca 2003 r., nr 174 (6554).
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Tabela 3.2
JakoÊç tzw. du˝ych zaanga˝owaƒ wed∏ug sekcji gospodarki (PKD) – w %
Sekcja

Struktura kredytów
ogó∏em wg sekcji

Kredyty zagro˝one
wg sekcji
procent
w tym
portfela
kredyty
sekcji
stracone

Udzia∏ kredytów
zagro˝onych danej
sekcji w kredytach
zagro˝onych

A – Rolnictwo

1,5

27,6

18,3

1,8

B – Rybo∏ówstwo

0,0

74,3

56,1

0,04

C – Górnictwo

1,9

15,8

5,3

1,3

35,6

28,2

13,3

42,2

9,5

1,2

0,1

0,5

D – Przetwórstwo przemys∏owe
E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´,
gaz i wod´
F – Budownictwo

7,3

30,2

12,4

9,3

22,3

27,6

9,8

25,9

H – Hotele i restauracje

1,0

33,1

15,7

1,4

I – Transport i ∏àcznoÊç

6,1

15,9

6,0

4,1

10,1

14,9

6,5

6,3

G – Handel i naprawy

J – PoÊrednictwo finansowe

3

K – Obs∏uga nieruchomoÊci, nauka,
12,1

22,6

8,4

11,5

L – Administracja publiczna

us∏ugi dla przedsi´biorstw

8,9

0,5

0,3

0,2

M – Edukacja

0,3

17,6

5,0

0,2

N – Ochrona zdrowia

0,4

35,4

9,8

0,6

Pozosta∏e

1,9

15,8

5,3

1,3

Razem (bez sekcji J i L)

100,0

23,8

9,9

100,0

Kwota ogó∏em (bez sekcji J i L) – w mld z∏

156,1

37,1

15,5

–

èród∏o: NBP.

Wykres 3.3
Struktura rodzajowa kredytów dla podmiotów gospodarczych (wg sekcji).
Stan na koniec 2002 r.
B. Kredyty zagro˝one wg sekcji
w ca∏oÊci kredytów zagro˝onych

A. Kredyty wg sekcji
w ca∏oÊci kredytów

Pozosta∏e
17%

Pozosta∏e
7%
Sekcja D
36%

Sekcja K
12%
Sekcja I
4%

Sekcja K
12%

Sekcja D
42%

Sekcja I
6%

Sekcja G
22%

Sekcja F
7%

Sekcja G
26%
Sekcja F
9%

Uwagi:
Sekcja D – przetwórstwo przemys∏owe, sekcja F – budownictwo, sekcja G – handel i naprawy, sekcja I – transport i ∏àcznoÊç, sekcja K – obs∏uga nieruchomoÊci, nauka, us∏ugi dla przedsi´biorstw.
Sekcje PKD bez poÊrednictwa finansowego i administracji publicznej.
èród∏o: NBP.
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Tabela 3.3
Udzia∏ kredytów walutowych i indeksowanych w portfelu kredytowym sektora bankowego (w %)
12.2000
Kredyty walutowe, z tego:
Osoby fizyczne
Przedsi´biorstwa
Kredyty

indeksowane1

Razem

12.2001

12.2002

21,5

24,5

27,1

2,5 (10,1)

5,1 (19,0)

8,1 (27,5)

19,9 (25,3)

19,5 (26,6)

19,0 (26,9)

2,3

3,9

5,4

23,8

28,4

32,5

1

szacunki
Uwagi:
Dane dotyczàce kredytów nie zawierajà kwot nale˝nych odsetek.
W nawiasach zosta∏ przedstawiony udzia∏ kredytów walutowych osób fizycznych lub przedsi´biorstw w ca∏oÊci kredytów danej grupy kredytobiorców.
èród∏o: NBP.

3

w portfelu kredytowym kredytów udzielonych w walutach obcych oraz kredytów indeksowanych31 (zob. tabela 3.3).
Przyrost kredytów walutowych oraz indeksowanych do walut obcych nale˝y wiàzaç z ni˝szym
oprocentowaniem kredytów walutowych oraz korzystnym kszta∏towaniem si´ kursów euro i franka
szwajcarskiego do z∏otego w 2001 r. i w pierwszym kwartale 2002 r. Kredyty walutowe cz´Êciej by∏y zaciàgane przez osoby fizyczne. W ciàgu pó∏tora roku, od czerwca 2001 r., udzia∏ kredytów walutowych
udzielonych osobom fizycznym w ca∏oÊci portfela kredytowego podwoi∏ si´ (do 8,1%), podczas gdy
udzia∏ kredytów walutowych udzielonych przedsi´biorstwom nie uleg∏ zmianie (19% w grudniu 2002 r.).
Szybszy przyrost zad∏u˝enia w walutach obcych kredytobiorców indywidualnych mo˝e wp∏ynàç na wzrost
ryzyka kredytowego ze wzgl´du na brak zabezpieczeƒ przed ryzykiem kursowym u tej grupy klientów.

Wykres 3.4
Udzia∏ kredytów walutowych w portfelu danej grupy kredytobiorców
na tle rocznych przyrostów zad∏u˝enia walutowego
A. Osoby fizyczne
%

B. Przedsi´biorstwa
mln z∏

35

%
9.000
8.000

30

mln z∏
16.000
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14.000

30

12.000
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4.000
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èród∏o: NBP.

31 Istota ryzyka walutowego dla klientów banku jest taka sama w przypadku kredytów walutowych i kredytów indeksowanych. Ró˝nica polega na walucie, w jakiej klient dokonuje sp∏at rat kapita∏owych i odsetek. Kwota obu rodzajów kredytów jest wyra˝ona w walucie obcej, a ich oprocentowanie odpowiada stopom procentowym w tych walutach. Sp∏ata kredytów indeksowanych odbywa si´ w z∏otych, a kredytów walutowych w walutach obcych. Brak przychodów kredytobiorcy w walucie kredytu nara˝a go na utrat´ zdolnoÊci kredytowej w przypadku niekorzystnej zmiany kursu. Z kredytami indeksowanymi, podobnie jak z niezabezpieczonymi kredytami walutowymi, wià˝e si´ poÊrednio potencjalne ryzyko kredytowe dla kredytodawcy.
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Cz´Êç kredytów dla przedsi´biorstw ma tzw. naturalne zabezpieczenie dzi´ki wp∏ywom z eksportu. Znaczna cz´Êç kredytów dla przedsi´biorstw i osób fizycznych nie jest jednak zabezpieczona przed niekorzystnymi zmianami kursu z∏otego. Wi´kszoÊç banków oferuje jednak˝e kredyty walutowe i indeksowane wyposa˝one w opcj´ zmiany waluty zad∏u˝enia, a przyznanie kredytu walutowego jest uzale˝nione od wykazania si´ przez kredytobiorc´ wy˝szà zdolnoÊcià kredytowà, ni˝
gdyby zaciàga∏ kredyt w z∏otych.
Deprecjacja kursu z∏otego od maja 2002 r., wraz z kolejnymi obni˝kami stóp procentowych
banku centralnego, przyczyni∏a si´ do ograniczenia tempa przyrostu kredytów walutowych (zob.
wykres 3.4). Kredyty walutowe nadal majà jednak znaczny udzia∏ w portfelach kredytowych banków. W koƒcu 2002 r. 27,5% kredytów osób fizycznych i 26,9% kredytów przedsi´biorstw by∏o denominowanych w walutach obcych. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje portfel kredytów zwiàzanych
z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego, który w 58% sk∏ada si´ z kredytów walutowych,
w znacznej cz´Êci denominowanych w euro. Gdy euro zastàpi z∏otego, ryzyko walutowe klientów,
zwiàzane z tymi kredytami, w naturalny sposób zaniknie.

3

JakoÊç portfela kredytów denominowanych w walutach obcych, jakkolwiek lepsza od portfela z∏otowego, tak˝e uleg∏a pogorszeniu (zob. tabela 3.4). Dane za 2002 r. wskazujà, ˝e odsetek kredytów zagro˝onych udzielonych w walutach obcych wzrós∏ bardziej ni˝ odsetek kredytów zagro˝onych udzielonych w z∏otych. Zjawisko to dotyczy∏o wszystkich kredytów, w tym równie˝ kredytów
mieszkaniowych.

Tabela 3.4
Udzia∏ kredytów zagro˝onych w kredytach ogó∏em – podzia∏ walutowy

Kredyty z∏otowe, w tym:
Podmioty gospodarcze1
Osoby fizyczne

12.2000

12.2001

12.2002

15,5

19,4

21,8

Zmiana w 2002 r.
2,3

18,0

22,2

24,7

2,5

9,2

12,3

14,5

2,1

Kredyty walutowe, w tym:

13,1

13,4

16,3

2,9

gospodarcze1

14,6

16,1

20,9

4,8

2,7

3,0

5,7

2,7

Podmioty

Osoby fizyczne
1

Przedsi´biorstwa paƒstwowe, prywatne i spó∏ki, przedsi´biorcy indywidualni i rolnicy.
Uwaga: dane w tabeli dotyczà rezydentów.
èród∏o: NBP.

Zró˝nicowanie jakoÊci portfeli kredytowych banków komercyjnych
Analiza portfeli kredytowych banków (zob. wykres 3.5) wskazuje, ˝e od 2000 r., oprócz przyrostu odsetka kredytów bankowych o obni˝onej jakoÊci, mamy do czynienia ze zwi´kszajàcym si´
zró˝nicowaniem jakoÊci portfela kredytowego pomi´dzy poszczególnymi bankami (o czym Êwiadczy wzrost ró˝nicy mi´dzy 1 a 3 kwartylem rozk∏adu32).
Mo˝na stàd wysnuç wniosek, ˝e tendencja do pogarszania si´ jakoÊci kredytów wynika zarówno z przyczyn wspólnych dla wszystkich banków (trudniejsze warunki gospodarcze), jak i przyczyn
specyficznych dla danego banku (takich jak umiej´tnoÊç zarzàdzania ryzykiem kredytowym, realizowana strategia lub odpowiednie jej dostosowanie do zmieniajàcych si´ warunków dzia∏ania).
W celu oszacowania wzgl´dnej si∏y wp∏ywu czynników wspólnych dla wszystkich banków w stosunku do przyczyn specyficznych dla poszczególnych banków, zosta∏a wyodr´bnio-

32

Kwartyl 1 jest to taka wartoÊç zmiennej, która dzieli zbiorowoÊç w proporcji 0,25 i 0,75, tzn. jedna czwarta badanych
jednostek ma wartoÊci cechy ni˝sze ni˝ kwartyl 1, a trzy czwarte zbiorowoÊci ma wartoÊci cechy wy˝sze. Kwartyl 3 zaÊ
dzieli zbiorowoÊç w proporcji 0,75 i 0,25, tzn. trzy czwarte jednostek zbiorowoÊci ma wartoÊci cechy ni˝sze ni˝ kwartyl
3, a jedna czwarta zbiorowoÊci ma wartoÊci wy˝sze. Mediana jest Êrodkowà obserwacjà zbioru, tzn. po∏owa obserwacji
ma wartoÊci wi´ksze ni˝ mediana i po∏owa ma wartoÊci mniejsze.
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Wykres 3.5
Zró˝nicowanie udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelach banków komercyjnych
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Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza 1 kwartyl, a górna kraw´dê – 3 kwartyl rozk∏adu.
èród∏o: NBP.

Tabela 3.5
Wzgl´dny przyrost wskaênika kredytów zagro˝onych w grupach banków w 2002 r. (w %)
Banki

Wskaênik kredytów zagro˝onych

Wszystkie banki komercyjne
Grupa

odniesienia1

Wzgl´dny przyrost

12.2001

12.2002

17,8

20,7

19

14

16

14

1

Grup´ odniesienia tworzà trzy banki, które w latach 1999–2002 charakteryzowa∏y si´ ni˝szym udzia∏em kredytów zagro˝onych w portfelu od Êredniej sektora. Zob. przypis 33.
èród∏o: NBP.

na grupa odniesienia. W sk∏ad jej wesz∏y trzy banki33, które w latach 1999–2002 w ka˝dym roku wykazywa∏y ni˝szy od Êredniej poziom wskaênika kredytów zagro˝onych. Przyjmujàc t´ cech´ za przejaw wysokiej jakoÊci zarzàdzania ryzykiem kredytowym w tych bankach, mo˝na za∏o˝yç, ˝e wzrost poziomu wskaênika kredytów zagro˝onych w grupie odniesienia jest przybli˝eniem wzrostu spowodowanego czynnikami wspólnymi dla wszystkich banków. Wy˝szà wartoÊç wzrostu wskaênika kredytów zagro˝onych w ca∏ym sektorze mo˝na z kolei przypisaç s∏aboÊciom w zarzàdzaniu ryzykiem kredytowym w pozosta∏ych bankach. Na podstawie obliczeƒ
przedstawionych w tabeli 3.5 mo˝na oszacowaç, ˝e za oko∏o 70% wzgl´dnego przyrostu
wskaênika kredytów zagro˝onych w ca∏ym sektorze odpowiedzialne sà czynniki wspólne dla
wszystkich banków.

33 Grupa odniesienia sk∏ada si´ z trzech banków komercyjnych – jednego o profilu detalicznym, jednego o profilu korporacyjnym i jednego o sk∏adzie portfela zbli˝onym do Êrednich wartoÊci w sektorze banków komercyjnych. Wszystkie te banki w latach 1999–2002 w ka˝dym roku znajdowa∏y si´ w dolnych 50% lub dolnych 25%
rozk∏adu wartoÊci wskaênika kredytów zagro˝onych. Bank o profilu detalicznym charakteryzuje si´ wysokim,
w stosunku do Êredniej dla wszystkich banków komercyjnych, udzia∏em nale˝noÊci od gospodarstw domowych
w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego i wysokim udzia∏em depozytów sektora niefinansowego w pasywach. W obu przypadkach wartoÊci te, w ka˝dym roku w latach 1999–2002, le˝à powy˝ej 3 kwartyla rozk∏adu. Bank o profilu korporacyjnym z kolei charakteryzuje si´ niskim udzia∏em nale˝noÊci od gospodarstw domowych w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego (poni˝ej 1 kwartyla rozk∏adu w ka˝dym roku w latach
1999–2002).
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Przyczyny pogarszania si´ jakoÊci kredytów34
Wzrost udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym banków mo˝na interpretowaç jako od∏o˝ony efekt relatywnie wysokiej dynamiki akcji kredytowej z lat 1998–1999. Wydaje si´, ˝e
przy ocenie mo˝liwoÊci sp∏aty kredytów przez klientów, banki nie bra∏y w dostatecznym stopniu
pod uwag´ mo˝liwoÊci znacznego spadku aktywnoÊci gospodarczej, pogarszajàcego mo˝liwoÊci obs∏ugi zad∏u˝enia przez kredytobiorców. Równie˝ klienci banków nie brali pod uwag´, ˝e mo˝e nastàpiç
znaczne pogorszenie koniunktury. Szybki wzrost gospodarczy w latach 1999–2000 nie by∏ jednak mo˝liwy do utrzymania w d∏u˝szym okresie, ze wzgl´du na narastajàcà nierównowag´ makroekonomicznà,
m.in. rosnàcy deficyt na rachunku obrotów bie˝àcych. Tendencja wzrostu deficytu zosta∏a zahamowana w 2000 r. Dalsze narastanie nierównowagi zewn´trznej mog∏oby doprowadziç do gwa∏townej reakcji dostosowawczej albo nawet do kryzysu walutowego. Przypadki krajów, które tego doÊwiadczy∏y,
Êwiadczà o tym, ˝e w wypadku realizacji takiego scenariusza negatywne zjawiska w sektorze bankowym
i gospodarki realnej mia∏yby znacznie wi´kszà skal´ ni˝ te obserwowane faktycznie w latach 2001–2002.

3

Spowolnienie wzrostu gospodarczego, prowadzàce do trudniejszej sytuacji finansowej kredytobiorców i ich mniejszej zdolnoÊci do obs∏ugi wczeÊniej zaciàgni´tych zobowiàzaƒ35, sta∏o si´ czynnikiem, który ujawni∏ skumulowane w latach 1998–1999 ryzyko kredytowe w bilansach banków i by∏
wa˝nà przyczynà wzrostu wskaênika kredytów zagro˝onych. W analizowanym okresie przedsi´biorstwa
osiàga∏y mniejsze przychody ze sprzeda˝y oraz ni˝sze zyski36, co by∏o powodowane m.in. ni˝szym popytem krajowym37. Wolniejszy wzrost gospodarczy i wysokie bezrobocie wp∏ywa∏y tak˝e na zahamowanie wzrostu dochodów gospodarstw domowych.
Prawid∏owà ocen´ wyp∏acalnoÊci klientów, zw∏aszcza gospodarstw domowych, utrudnia∏
równie˝ ograniczony zasób danych o klientach, uniemo˝liwiajàcy stworzenie odpowiednich systemów „scoringowych” w bankach. Budowa i weryfikacja takich systemów wymaga dysponowania
d∏ugimi szeregami czasowymi, jak równie˝ odpowiedniej segmentacji klientów popartej du˝ym doÊwiadczeniem we wspó∏pracy z nimi.
Przyrost wartoÊci wskaênika kredytów zagro˝onych by∏ w pewnym stopniu wynikiem dzia∏aƒ
nadzoru bankowego zmierzajàcych do ujednolicenia klasyfikacji nale˝noÊci tych samych kredytobiorców przez ró˝ne banki. Wynikiem sugestii nadzoru dotyczàcych ponownego dokonania przeglàdu klientów odmiennie klasyfikowanych przez ró˝ne banki by∏o zjawisko „równania w dó∏”38.
Poziom wskaênika kredytów zagro˝onych a ryzyko banków
Wysoki poziom wskaênika z∏ych kredytów nie odzwierciedla rzeczywistej wielkoÊci ryzyka kredytowego podejmowanego przez sektor bankowy. Pokazuje on raczej ryzyko otoczenia, w którym
banki dzia∏a∏y. Równie˝ uwarunkowania prawne i konstrukcja regulacji ostro˝noÊciowych powodujà, ˝e portfele banków sà w pewnym sensie przecià˝one kredytami zagro˝onymi39.
Kredyty o najni˝szej jakoÊci, czyli sklasyfikowane jako stracone, przez wiele lat sà utrzymywane w portfelach banków, zawy˝ajàc relacj´ kredytów zagro˝onych do kredytów ogó∏em, mimo ˝e
kredyty te sà w ca∏oÊci pokryte zabezpieczeniami i rezerwami. Odpisanie tych kredytów w ci´˝ar re-

34 Szerzej na temat czynników wp∏ywajàcych na zmiany jakoÊci kredytów traktuje artyku∏ w dalszej cz´Êci Raportu, pt.
„Ryzyko kredytowe (analiza z wykorzystaniem danych o du˝ych zaanga˝owaniach banków)”.
35 Negatywny wp∏yw spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego na jakoÊç aktywów banków jest zjawiskiem szeroko
udokumentowanym w literaturze przedmiotu. Zob. np. C. Lindgren, G. Garcia, M. Saal: Bank Soundness and Macroeconomic Policy. International Monetary Fund, Waszyngton 1996 r., str. 46.
36 Zw∏aszcza w pierwszej po∏owie analizowanego okresu.
37 W badaniach ankietowych prowadzonych przez NBP jako najwa˝niejsze êród∏o problemów ekonomicznych przedsi´biorstw najcz´Êciej wskazywano niski popyt krajowy. Jako najwa˝niejszà przyczyn´ podaje go 40% przedsi´biorstw. Zob.
Ocena kondycji finansowej przedsi´biorstw w 2002 roku ze szczególnym uwzgl´dnieniem zjawisk pieni´˝no-kredytowych – synteza, Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, lipiec 2003, s. 20.
38 Do ró˝nic w klasyfikacji dochodzi∏o najcz´Êciej, gdy nale˝noÊç by∏a klasyfikowana do kategorii zagro˝onej na podstawie kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.
39 Szczegó∏owo kwestie te omawia artyku∏ zamieszczony w dalszej cz´Êci Raportu, pt. „Zasady klasyfikacji kredytów
i tworzenia rezerw celowych”.
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Wykres 3.6
Udzia∏ poszczególnych kategorii kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym
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èród∏o: NBP.

Wykres 3.7
Udzia∏ poszczególnych kategorii kredytów zagro˝onych w kredytach zagro˝onych ogó∏em
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zerw celowych, przy jednoczesnym przeniesieniu ich do ewidencji pozabilansowej, nie wp∏yn´∏oby
na wynik finansowy banków. Jednak˝e banki wstrzymujà si´ z odpisywaniem kredytów ze wzgl´du
na wàtpliwoÊci interpretacyjne (dotyczàce g∏ównie dalszego post´powania windykacyjnego), czy
jest to zgodne z prawem40.
Kwota kredytów straconych i ich udzia∏ w portfelu kredytowym stale roÊnie od 2000 r. Âwiadczy to o trwa∏ym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej niektórych d∏u˝ników banków. W koƒcu 2002 r.
kredyty stracone stanowi∏y ok. 11% wszystkich kredytów i jednoczeÊnie ponad po∏ow´ kredytów
zagro˝onych (zob. wykresy 3.6 i 3.7).

40 Kwestie te sà obecnie przedmiotem uzgodnieƒ mi´dzy Ministerstwem Finansów a Komisjà Nadzoru Bankowego. Zob. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków §24 ust. 8 (Dz.U. z 2001 r., nr 149, poz. 1673).
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Wykres 3.8
Pokrycie kredytów zagro˝onych zabezpieczeniami prawnymi i rezerwami celowymi.
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Wstrzymywanie si´ banków z odpisywaniem kredytów straconych utrudnia porównywanie
jakoÊci portfeli kredytowych banków w Polsce z jakoÊcià kredytów w krajach, w których banki spisujà kredyty z aktywów w momencie przeklasyfikowania do kategorii kredytów straconych lub
po up∏ywie kilkunastu miesi´cy. Z tego wzgl´du celowe by∏oby uwzgl´dnienie wartoÊci kredytów
zagro˝onych z pomini´ciem kredytów straconych.
Poziom wspó∏czynnika kredytów zagro˝onych bez uwzgl´dnienia w nim kredytów straconych
udzielonych przed 2002 r. wynosi 12,6%, jest wi´c nadal stosunkowo wysoki z punktu widzenia
oceny stabilnoÊci finansowej. Wa˝ne jest jednak, i˝ wi´kszoÊç kredytów zagro˝onych ma zabezpieczenia prawne zgodne z katalogiem Ministra Finansów41, a pozosta∏a niezabezpieczona cz´Êç jest
pokryta rezerwami celowymi w wymaganej wysokoÊci (zob. wykres 3.8).
Ze wzgl´du na kryterium zabezpieczenia kredyty mo˝na podzieliç na trzy grupy: (1) kredyty
z zabezpieczonym ryzykiem, (2) kredyty z ograniczonym ryzykiem oraz (3) kredyty niezabezpieczone. èród∏em najwi´kszego ryzyka kredytowego sà kredyty niezabezpieczone, poniewa˝ pogorszenie si´ ich jakoÊci mo˝e naraziç bank na dodatkowe koszty tworzenia rezerw, co z kolei musi znaleêç odzwierciedlenie w rachunku wyników banku. W koƒcu grudnia 2002 r. 51,5% nale˝noÊci zagro˝onych nie mia∏o zabezpieczeƒ prawnych.
Z punktu widzenia oceny ryzyka kluczowà kwestià jest jakoÊç przyj´tych zabezpieczeƒ. JakoÊç
zabezpieczeƒ prawnych ró˝ni si´ w zale˝noÊci od podmiotu udzielajàcego gwarancji oraz od rzeczy b´dàcej przedmiotem zastawu lub przew∏aszczenia. Cz´Êç zabezpieczeƒ ma sta∏à wartoÊç
(np. gwarancje Skarbu Paƒstwa), a wartoÊç innych jest zmienna i zale˝y od warunków rynkowych
(np. hipoteka, przew∏aszczenie rzeczy ruchomej). W strukturze zabezpieczeƒ prawnych banków
przewa˝ajà zabezpieczenia w postaci hipoteki (36% ogó∏u zabezpieczeƒ). Pozosta∏ymi formami zabezpieczenia sà por´czenia innego podmiotu (17,1%), gwarancje Skarbu Paƒstwa (12,7%), przew∏aszczenia rzeczy ruchomej (10,6%) oraz zastaw na rzeczy ruchomej (7,7%). Maksymalna kwota
zabezpieczenia, jakà banki polskie mogà uwzgl´dniaç przy tworzeniu rezerw celowych, jest ustalona konserwatywnie, w sposób minimalizujàcy straty banku w przypadku spadku wartoÊci zabezpieczenia42. Ostro˝noÊç, narzucona przez nadzór bankowy w przyjmowaniu zabezpieczeƒ, jest podyktowana m.in. niskà efektywnoÊcià sàdownictwa i przewlek∏oÊcià procedur windykacyjnych.

41
42

Zob. przypis 26.
Na przyk∏ad bank mo˝e uwzgl´dniç maksymalnie 50% wartoÊci nieruchomoÊci b´dàcej zabezpieczeniem kredytu.
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Wykres 3.9
Wspó∏czynnik kredytów zagro˝onych
%

20,7

21
18
15
12,6
12
9

7,6

6
3

3

0
Wed∏ug regulacji

Bez kredytów straconych
udzielonych przed 2002 r.

Bez kredytów straconych
udzielonych przed 2002 r.
i bez kredytów poni˝ej
standardu

èród∏o: NBP.

Polskie regulacje ostro˝noÊciowe, dotyczàce klasyfikacji kredytów, nale˝y uznaç za restrykcyjne43. W wielu krajach do kategorii kredytów zagro˝onych klasyfikuje si´ kredyty, w przypadku których opóênienie w sp∏acie wynosi 90 dni44. Zgodnie z tà praktykà kredyty zaklasyfikowane wed∏ug
polskich regulacji do kategorii poni˝ej standardu (tj. kredyty, dla których opóênienie w sp∏acie odsetek lub kapita∏u wynosi od 1 do 3 miesi´cy) by∏yby traktowane jako kredyty regularne. Gdyby
przy obliczaniu wspó∏czynnika kredytów zagro˝onych uwzgl´dniç tylko kredyty wàtpliwe oraz kredyty stracone udzielone w 2002 r., wówczas w koƒcu grudnia 2002 r. jego poziom wynosi∏by 7,6%
(zob. wykres 3.9).
Reakcja banków na pogarszajàcà si´ jakoÊç portfela kredytów
Pogarszajàca si´ jakoÊç portfela kredytowego banków mia∏a negatywne konsekwencje w postaci ni˝szych przychodów z odsetek i wy˝szych kosztów zabezpieczenia rezerwami celowymi kredytów zagro˝onych. Dà˝enie do utrzymania wyników finansowych sk∏ania∏o banki do niesymetrycznego dostosowywania stóp procentowych do zmian stóp rynku mi´dzybankowego oraz do zaostrzania procedur kredytowych45, co prowadzi∏o z kolei do ograniczania dost´pnoÊci kredytu, zw∏aszcza
kredytów o wysokim ryzyku (zob. podrozdzia∏ 3.4).
Kolejne redukcje stóp podstawowych NBP powodowa∏y wi´ksze obni˝ki oprocentowania
depozytów ni˝ kredytów. Banki ró˝nicowa∏y ponadto, bardziej ni˝ w okresie szybszego tempa
wzrostu gospodarczego, zmiany oprocentowania kredytów w zale˝noÊci od kredytobiorcy i typu kredytu oraz od ryzyka niewyp∏acalnoÊci klienta i mo˝liwoÊci windykacji nale˝noÊci. Naj-

43

Przy tworzeniu nadzoru bankowego w Polsce oraz konstrukcji regulacji nadzorczych na poczàtku lat 90., Narodowy Bank Polski korzysta∏ z ekspertyz Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego. Opierajàc si´ na jego zaleceniach formu∏owanych dla krajów transformujàcych si´ przyj´to doÊç restrykcyjne rozwiàzania proporcjonalne
do istniejàcego wówczas poziomu zagro˝eƒ. W ostatnich 8 latach przepisy te by∏y stopniowo ∏agodzone i coraz
bardziej dostosowane do obowiàzujàcych w innych krajach (m.in. w zakresie tworzenia rezerw celowych). Wi´ksza
ostro˝noÊç w zakresie klasyfikacji nale˝noÊci wynika natomiast z uwarunkowaƒ prawnych i ekonomicznych. Zmiany w sektorze bankowym w ostatnich latach, zdobyte doÊwiadczenie banków oraz perspektywa wejÊcia Polski
do UE (zrównanie warunków dzia∏ania) sk∏aniajà do z∏agodzenia przepisów i dostosowania ich tym samym
do norm stosowanych w krajach UE. Por. artyku∏ w dalszej cz´Êci Raportu, pt. „Zasady klasyfikacji kredytów i tworzenia rezerw celowych”.
44 Por. przypis 27.
45 Banki w krajach UE równie˝ zaostrzy∏y kryteria udzielania kredytów w odpowiedzi na zwi´kszone ryzyko niewyp∏acalnoÊci klientów, zwiàzane ze spowolnieniem gospodarczym. Zob. EU Banking Sector Stability, EBC, luty
2003, s. 14.
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Tabela 3.6
Przeci´tne oprocentowanie kredytów i depozytów na tle stopy rynku mi´dzybankowego (w %)
12.2000

12.2001

12.2002

Zmiana w 2002 r.

WIBOR 1-miesi´czny

19,8

12,5

7,6

-6,1

Kredyt dla przedsi´biorstw

20,9

15,4

9,9

-5,5

Kredyty dla osób fizycznych1

22,9

20,8

18,1

-2,7

Kredyty mieszkaniowe

b.d.

b.d.

8,9

-2,32

Depozyty osób fizycznych

15,0

8,0

4,6

-3,4

1

Od 2002 r. – kredyt tzw. konsumencki.
Zmiana od marca 2002 r.
Uwagi:
Ârednie wa˝one stopy procentowe w 11 najwi´kszych bankach.
Kredyty i depozyty o rocznym terminie zapadalnoÊci.
Dane od 2002 r. nieporównywalne z wczeÊniejszymi ze wzgl´du na zmian´ definicji podmiotów niefinansowych.
èród∏o: NBP.

2

3
Wykres 3.10
Kszta∏towanie si´ stóp procentowych
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miesiàce
Depozyty osób fizycznych

WIBOR 1M

Kredyty dla osób fizycznych

Kredyty dla przedsi´biorstw
Kredyty mieszkaniowe

Uwagi:
Ârednie wa˝one stopy procentowe w 11 najwi´kszych bankach.
Dane od marca 2002 r. sà nieporównywalne z wczeÊniejszymi ze wzgl´du na zmian´ definicji podmiotów niefinansowych.
Kredyty dla osób fizycznych – do lutego 2002 r. tzw. kredyty gotówkowe, od marca 2002 r. – kredyty dla gospodarstw domowych na okres
1 roku.
Kredyty dla przedsi´biorstw i depozyty osób fizycznych o rocznym terminie zapadalnoÊci.
èród∏o: NBP.

mniejszym obni˝kom uleg∏o oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych (zob. tabela 3.6). Natomiast znacznie obni˝y∏o si´ oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, cz´sto zabezpieczonych nieruchomoÊciami. Stosunkowo szybko obni˝ane by∏o oprocentowanie kredytów dla przedsi´biorstw. Ni˝szy poziom premii za ryzyko, zawartej w oprocentowaniu
kredytów dla przedsi´biorstw (w porównaniu z kredytami dla gospodarstw domowych), nale˝y
wiàzaç z mniejszà asymetrià informacyjnà w przypadku kredytowania przedsi´biorstw46. Banki

46 Z asymetrià informacyjnà mamy do czynienia w sytuacji, gdy strony transakcji nie majà takiej samej wiedzy
na temat mo˝liwych nast´pstw transakcji. Rynek kredytów jest modelowym przyk∏adem tego zjawiska – podmiot
ubiegajàcy si´ o kredyt dysponuje du˝o bardziej rozleg∏à wiedzà na temat w∏asnej sytuacji finansowej i mo˝liwoÊci sp∏aty zad∏u˝enia w przysz∏oÊci ni˝ udzielajàcy mu kredytu bank, który w tej sytuacji b´dzie dà˝y∏ do zrekompensowania ponoszonego przezeƒ ryzyka kredytowego poprzez wy˝szà cen´ kredytu.
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majà bowiem du˝o wi´ksze mo˝liwoÊci oceny sytuacji finansowej przedsi´biorstwa i jego zdolnoÊci do sp∏aty zad∏u˝enia (dost´p do kwartalnych sprawozdaƒ finansowych) ni˝ w przypadku
gospodarstw domowych. Dodatkowymi elementami sà równie˝ wi´ksza konkurencja o klientów
korporacyjnych oraz ch´ç podtrzymania stosunków handlowych z potencjalnie obiecujàcymi
kredytobiorcami.
Stosunkowo wysokie oprocentowanie kredytów, szczególnie kredytów konsumpcyjnych
dla gospodarstw domowych, spowodowa∏o spadek tempa ich przyrostu47. Ni˝sze by∏o równie˝
tempo przyrostu kredytów dla sektora przedsi´biorstw. Analiza przyczyn malejàcego tempa akcji kredytowej banków wskazuje, i˝ wa˝nà przyczynà tego zjawiska by∏o ograniczanie poda˝y
kredytów przez banki48. Wniosek ten jest zgodny z informacjami uzyskanymi podczas inspekcji
w bankach, wskazujàcymi, ˝e w wyniku pogorszenia si´ sytuacji w gospodarce i wzrostu ryzyka
niewyp∏acalnoÊci klientów banki zaostrza∏y kryteria przyznawania kredytów, racjonujàc w ten
sposób wielkoÊç udzielanych kredytów. Potwierdzajà to równie˝ wyniki badaƒ ankietowych
przedsi´biorstw prowadzone przez NBP. Wskazujà one na wzrost cz´stotliwoÊci odrzucania
wniosków kredytowych przedsi´biorstw przez banki49. Zjawisko racjonowania kredytów jest jednym z przejawów procyklicznoÊci zachowaƒ banków. ProcyklicznoÊç, zarówno podczas o˝ywienia, jak i zastoju gospodarczego, wzmacnia aktualnà faz´ cyklu koniunkturalnego, cz´sto
wbrew intencjom w∏adz monetarnych.

3

Taka reakcja banków ma dwojakie konsekwencje dla stabilnoÊci finansowej sektora bankowego. Z jednej strony obserwowane w ostatnich dwóch latach ograniczanie przez banki akcji kredytowej mo˝na uznaç za korzystne z punktu widzenia stabilnoÊci indywidualnych banków. Racjonowanie kredytów jest formà dà˝enia do poprawy jakoÊci portfela aktywów, co ogranicza ryzyko kredytowe banków. Z drugiej jednak strony wyst´powanie tego zjawiska sprawia, ˝e gospodarka
z opóênieniem wraca na Êcie˝k´ wzrostu. Przyk∏adem tego sà odczuwane przez przedsi´biorstwa
problemy z p∏ynnoÊcià. Zwi´kszone finansowanie przez banki mog∏oby im pomóc przetrwaç trudny okres. W sytuacji gdy nie jest mo˝liwe uzyskanie Êrodków na refinansowanie wzrostu zaleg∏ych
nale˝noÊci od kontrahentów (w wyniku ograniczenia poda˝y kredytu przez banki), przejÊciowe problemy z p∏ynnoÊcià mogà z czasem stworzyç ryzyko upad∏oÊci przedsi´biorstwa.
Ograniczaniu dost´pnoÊci kredytu w ostatnich dwóch latach towarzyszy∏ wzrost udzia∏u papierów skarbowych w portfelach banków (zob. tabela 3.7). Oprócz mniejszego ryzyka, dodatkowym bodêcem sk∏aniajàcym banki do kupowania papierów skarbowych by∏a ich nieco wy˝sza efektywna dochodowoÊç50 w porównaniu z kredytami dla przedsi´biorstw (zob. wykres 3.11). Wzrost
udzia∏u papierów skarbowych w portfelach banków odgrywa∏ podwójnà rol´. Po pierwsze, stawa∏
si´ êród∏em proporcjonalnie wy˝szych efektywnych przychodów (zw∏aszcza po uwzgl´dnieniu
wzrostu wartoÊci obligacji skarbowych o sta∏ym kuponie). Po drugie, przyczynia∏ si´ do zmniejszenia ryzyka aktywów bilansu banków (wp∏yw na wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci).

47

Nie dotyczy to kredytów mieszkaniowych, których jakoÊç by∏a lepsza od przeci´tnej dla sektora, a co za tym idzie, oprocentowanie, w tym mar˝e za ryzyko, by∏y ni˝sze.
48 Ch. Hurlin, R. Kierzenkowski: Credit Market Disequilibrium in Poland: Can We Find What We Expect? Non-Stationarity and the „Min” Condition. „William Davidson Institute Working Paper”, No. 581, 2003 (por. równie˝ Ch. Hurlin, R. Kierzenkowski: A Theoretical and Empirical Assessment of the Bank Lending Channel and Loan Market Disequilibrium in Poland. „Materia∏y i Studia”, nr 22, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002).
Metodologia przytoczonego badania opiera∏a si´ na równoleg∏ym modelowaniu obu stron rynku kredytowego: popytowej i poda˝owej. W przypadku zaburzeƒ w funkcjonowaniu danego rynku (w tym przypadku np. w sytuacji racjonowania kredytu) ustalana na nim cena nie równowa˝y popytu oraz poda˝y. W takiej sytuacji obserwowany wolumen transakcji jest równy mniejszej z wartoÊci odpowiadajàcych popytowi oraz poda˝y. Wykorzystanie w badaniu empirycznym
specyficznych czynników wp∏ywajàcych na obie strony rynku pozwoli∏o na oszacowanie szeregu czasowego prawdopodobieƒstw wystàpienia w danym momencie przewagi popytu nad poda˝à (lub odwrotnie). JeÊli w danym momencie wyst´puje sytuacja, gdy zg∏aszany popyt jest wi´kszy ni˝ poda˝ (a zatem równie˝ wolumen transakcji na rynku), mo˝na
stwierdziç, ˝e wyst´puje racjonowanie kredytu.
49 Zob. Ocena kondycji finansowej przedsi´biorstw w 2002 roku ze szczególnym uwzgl´dnieniem zjawisk pieni´˝no-kredytowych – synteza, Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, lipiec 2003, s. 22.
50 Przez efektywnà dochodowoÊç rozumie si´ relacj´ zrealizowanych przychodów z tytu∏u kredytów/papierów do kwoty
udzielonych kredytów lub kwoty posiadanych papierów wartoÊciowych.
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Tabela 3.7
Zmiany w strukturze aktywów
12.2000

12.2001

12.2002

Udzia∏ nale˝noÊci w aktywach

43,8

42,3

43,3

Udzia∏ papierów wartoÊciowych w aktywach

22,1

20,4

22,5

6,4

6,4

9,3

w tym: obligacje skarbowe
bony skarbowe

2,5

3,8

4,9

bony pieni´˝ne

4,7

3,0

1,5

èród∏o: NBP.

Wykres 3.11
Porównanie efektywnej rentownoÊci kredytów i papierów skarbowych w 2002 r.
14

3

%
11,9

12
10

9,5

10,3

8
6
4
2
0
Kredyty brutto

Kredyty netto

Papiery skarbowe

Uwagi:
W obliczeniach zastosowano nast´pujàce definicje przychodów: (a) w przypadku kredytów uwzgl´dniono odsetki, przychody z tytu∏u prowizji od kredytów i po˝yczek oraz odpisy netto na rezerwy celowe, (b) w przypadku papierów skarbowych – przychody z tytu∏u odsetek
od papierów skarbowych i wynik z operacji skarbowymi d∏u˝nymi papierami wartoÊciowymi.
Kredyty obejmujà kredyty udzielone podmiotom sektora niefinansowego, samorzàdowego i rzàdowego.
èród∏o: NBP.

Nieskarbowe papiery d∏u˝ne
Znaczenie nieskarbowych papierów d∏u˝nych w bilansach banków by∏o o wiele mniejsze ni˝
znaczenie kredytów. W grudniu 2002 r. kwoty nale˝noÊci od przedsi´biorstw wynosi∏y 203,1 mld z∏,
co stanowi∏o 43,4% aktywów. Natomiast wartoÊç papierów d∏u˝nych przedsi´biorstw, b´dàcych w
posiadaniu banków, wynosi∏a w grudniu 2002 r. 3,2 mld z∏, co stanowi∏o 0,7% aktywów. Ryzyko
dla wyników finansowych banków z tytu∏u posiadania papierów d∏u˝nych by∏o zatem nieznaczne,
choç pojedyncze banki – szczególnie zaanga˝owane w tego typu inwestycje, silnie odczu∏y wp∏yw
gwa∏townego pogorszenia sytuacji finansowej niektórych emitentów51.

3.2. Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe zwiàzane jest z mo˝liwoÊcià poniesienia straty w nast´pstwie niekorzystnych
zmian cen posiadanych przez banki instrumentów finansowych. G∏ównymi rodzajami ryzyka rynkowego sà: ryzyko kursu walutowego, ryzyko stopy procentowej, ryzyko zmian cen akcji oraz ryzyko
zmian cen nieruchomoÊci.

51

Zmiana wartoÊci papierów d∏u˝nych utrzymywanych do terminu zapadalnoÊci znajduje odzwierciedlenie w kosztach
banków, w formie tzw. rezerwy z tytu∏u trwa∏ej utraty wartoÊci papierów wartoÊciowych.
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Zaanga˝owanie walutowe banków i ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe w bankach, czyli mo˝liwoÊç wystàpienia strat z tytu∏u zmiany kursów walut, zwiàzane jest z niedopasowaniem wielkoÊci nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banku w poszczególnych
walutach (tzw. otwarta pozycja walutowa).
Ekspozycja banku na ryzyko walutowe, czyli kwota, która mo˝e generowaç straty, mo˝e byç
mierzona na kilka sposobów. Wykres 3.12 pokazuje kszta∏towanie si´ sk∏adowych pozycji walutowej sektora bankowego. Wynika z niego, ˝e banki utrzymujà tzw. d∏ugà pozycj´ bilansowà oraz indeksowanà (czyli nadwy˝k´ aktywów nad pasywami walutowymi) i równowa˝à jà krótkà pozycjà
walutowà pozabilansowà (czyli nadwy˝kà zobowiàzaƒ nad nale˝noÊciami walutowymi pozabilansowymi)52. Otwarte pozycje bilansowe i pozabilansowe systematycznie wzrasta∏y od 1999 r. Jedynie drugie pó∏rocze 2002 r. przynios∏o lekkie os∏abienie tej tendencji. Wynika∏o to z os∏abiania si´
z∏otego i skracania d∏ugich pozycji przez banki w celu realizacji zysków oraz z mniejszego popytu
na aktywa walutowe ze strony klientów banków. Pozycja walutowa netto, decydujàca o ponoszonym ryzyku walutowym, pozostawa∏a ca∏y czas na niskim poziomie.

3

W latach 2001–2002 w aktywach sektora bankowego utrzymywa∏o si´ du˝e znaczenie
pozycji wyra˝onych w walutach obcych, m.in. za sprawà kredytów walutowych i indeksowanych
do walut obcych oraz lokat w bankach zagranicznych (zob. tabela 3.8). Blisko 1/4 aktywów sektora bankowego by∏a denominowana w walutach obcych. Banki dà˝y∏y do równowa˝enia aktywów walutowych odpowiednià kwotà pasywów walutowych oraz zabezpieczajàcych instrumentów pozabilansowych. Otwarte pozycje walutowe by∏y wi´c niewielkie (poni˝ej 0,5% aktywów) i nie stanowi∏y powa˝niejszego êród∏a ryzyka. Potwierdzajà to symulacje tzw. wartoÊci zagro˝onej (VaR) w sektorze bankowym, czyli takiej wartoÊci strat na pozycjach walutowych,
której prawdopodobieƒstwo wystàpienia nie przekracza poziomu 1% (zob. wykres 3.14)53. Suma wartoÊci zagro˝onej z tytu∏u ryzyka kursu walutowego dla wszystkich banków wynosi∏a

Wykres 3.12
Sk∏adowe pozycji walutowej sektora bankowego
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èród∏o: NBP.

52

KolejnoÊç wynikania nie jest jednoznaczna. Banki mogà mieç nadwy˝k´ aktywów walutowych nad pasywami (np. z powodu wysokich kwot kredytów walutowych i indeksowanych do walut obcych) i nast´pnie domykaç jà instrumentami
pozabilansowymi. Równie dobrze jednak banki mogà si´ pierwotnie anga˝owaç w operacje instrumentami pochodnymi
(np. swapy walutowe), co skutkuje nap∏ywem aktywów walutowych.
53 WartoÊç zagro˝ona, obliczana na podstawie otwartych pozycji banku w poszczególnych walutach, jest miarà ekspozycji banku na ryzyko walutowe uwzgl´dniajàcà mo˝liwoÊç zmiany wzgl´dnych kursów walut obcych.
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Tabela 3.8
Udzia∏ aktywów i pasywów walutowych oraz ca∏kowitej pozycji walutowej
w sumie bilansowej (w %)
12.2000

12.2001

12.2002

22,1

24,7

22,8

9,4 (3,6)

10,1 (2,1)

11,4 (1,8)

10,2 (79,8)

11,7 (79,9)

9,1 (78)

Aktywa walutowe1, w tym:
– sektor niefinansowy (kredyty)
– sektor finansowy (lokaty)
Pasywa walutowe, w tym:
– sektor niefinansowy (depozyty)

17,0

18,0

17,1

10,4 (6,1)

11,3 (4,9)

10,7 (5,1)

0,45

0,36

0,29

– ca∏kowita pozycja walutowa2
1

aktywa brutto
wi´ksza co do wartoÊci bezwzgl´dnej suma pozycji d∏ugich lub krótkich banku w poszczególnych walutach
Uwaga: w nawiasach podano udzia∏ kredytów udzielonych nierezydentom w ca∏oÊci kredytów walutowych, udzia∏ lokat z∏o˝onych u nierezydentów w ca∏oÊci lokat walutowych i udzia∏ depozytów od nierezydentów w ca∏oÊci z∏o˝onych depozytów walutowych.
èród∏o: NBP.

2

3

na koniec 2002 r. 70 mln z∏, czyli 0,2% kapita∏u w∏asnego (regulacyjnego) sektora bankowego
i 2,4% wypracowanego w tym okresie zysku netto.
Sytuacja poszczególnych banków, pod wzgl´dem znaczenia niespodziewanych strat z tytu∏u ryzyka walutowego, by∏a niejednakowa, co wynika∏o m.in. z ró˝nic w wielkoÊci ekspozycji walutowej
banków. Ekspozycja walutowa (ca∏kowita pozycja walutowa) wi´kszoÊci banków by∏a niska i nie przekracza∏a 2% kapita∏u. Tylko w dwóch niewielkich bankach by∏a wy˝sza od 20% ich kapita∏ów. Niemniej
jednak we wszystkich bankach utrzymujàcych otwarte pozycje w walutach wartoÊç zagro˝ona stanowi∏a bardzo niski odsetek funduszy w∏asnych (zob. wykres 3.15). Od drugiej po∏owy 2002 r. maleje
zró˝nicowanie banków pod wzgl´dem relatywnego znaczenia wartoÊci zagro˝onej z tytu∏u ryzyka walutowego. WartoÊç Êrodkowa (mediana) VaR w sektorze nie przekracza 0,05% funduszy w∏asnych.
WartoÊç zagro˝ona jest obliczana dla bezpoÊredniego ryzyka walutowego, które wynika z utrzymywania przez banki otwartych pozycji w poszczególnych walutach. Oszacowanie ca∏kowitego ryzyka
banku wynikajàcego ze zmian kursu walutowego jest utrudnione. Zmiany kursu mogà bowiem wp∏ywaç równie˝ na jakoÊç kredytów udzielonych w walutach obcych bàdê do nich indeksowanych. Straty
mogà wi´c wynikaç z pogarszania si´ zdolnoÊci kredytobiorców do sp∏aty zobowiàzaƒ wobec banku

Wykres 3.13
Kszta∏towanie si´ kursu z∏otego
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Wykres 3.14
WartoÊç zagro˝ona z tytu∏u ryzyka kursu walutowego na tle funduszy w∏asnych
(regulacyjnych)
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Wykres 3.15
Rozk∏ad wartoÊci zagro˝onej z tytu∏u ryzyka kursu walutowego
wyra˝onej jako procent funduszy w∏asnych (regulacyjnych)
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przy deprecjacji z∏otego. Natomiast ryzyko walutowe wynikajàce bezpoÊrednio z pozycji banku nie by∏o powa˝nym zagro˝eniem dla wyników i kapita∏ów sektora bankowego lub pojedynczych banków.
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej wynika z charakteru podstawowej dzia∏alnoÊci bankowej. Banki
przyjmujà depozyty w wi´kszoÊci na stosunkowo krótkie terminy, natomiast kredytów udzielajà
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Wykres 3.16
RentownoÊç obligacji skarbowych oraz stawka jednomiesi´czna WIBOR
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na terminy d∏u˝sze54. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç, ˝e zobowiàzania i nale˝noÊci banku b´dà mia∏y
odmiennà struktur´ oprocentowania wed∏ug stopy sta∏ej i zmiennej.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e banki dysponujà mo˝liwoÊciami zabezpieczania si´ przed ryzykiem stopy procentowej. W praktyce banki nie eliminujà ca∏kowicie tego ryzyka. Ca∏kowite zabezpieczenie
si´ przed ryzykiem zmian stopy procentowej mo˝e si´ okazaç zbyt kosztowne. Jednak ponoszenie
ryzyka umo˝liwia osiàgni´cie zysku, jeÊli kierunek zmian stóp procentowych b´dzie zgodny z przewidywaniami banku. Motyw spekulacyjny mo˝e byç zatem powodem podejmowania ryzyka.
W ostatnich latach w zmianach stóp procentowych zaznacza∏y si´ szczególnie dwa zjawiska.
Po pierwsze, wyst´powa∏ trend spadkowy stóp procentowych na wszystkich odcinkach krzywej dochodowoÊci. Po drugie, zró˝nicowanie d∏ugo- oraz krótkoterminowych stóp procentowych mala∏o
z czasem (zob. wykres 3.16 oraz 3.17). Obni˝anie si´ krzywej dochodowoÊci i zmniejszanie si´ stopnia jej nachylenia wskazywa∏o na przewidywania obni˝ek stóp procentowych przez Rad´ Polityki
Pieni´˝nej (RPP), które wynika∏y m.in. z malejàcych oczekiwaƒ inflacyjnych (zob. wykres 2.6). Spadek stóp procentowych odzwierciedla∏ si´ we wzroÊcie cen papierów o sta∏ym oprocentowaniu.
Banki, przewidujàc taki rozwój wydarzeƒ, podejmowa∏y ryzyko stopy procentowej. By∏o to zachowanie w takich warunkach racjonalne, gdy˝ prawdopodobieƒstwo spadku stóp procentowych by∏o zdecydowanie wi´ksze ni˝ mo˝liwoÊç ich wzrostu.
W latach 90. na struktur´ bilansów banków, pod wzgl´dem udzia∏u instrumentów o sta∏ej
oraz zmiennej stopie procentowej, wp∏ywa∏y równolegle dwa czynniki. Z jednej strony, brak by∏o
popytu ze strony klientów banków na instrumenty o sta∏ej stopie procentowej, z drugiej zaÊ strony
banki charakteryzowa∏a ch´ç unikni´cia opisanego wczeÊniej ryzyka zwiàzanego z nieelastycznoÊcià
instrumentów o sta∏ej stopie w warunkach znacznych zmian oprocentowania nominalnego. Sprawi∏o to, ˝e banki oferowa∏y wówczas swoje produkty oprocentowane wed∏ug zmiennej stopy procentowej. Wraz z post´pujàcà stabilizacjà inflacji, a tym samym i wzgl´dnà stabilizacjà poziomu
stóp procentowych, w bilansach banków pojawia∏o si´ coraz wi´cej instrumentów oprocentowanych wed∏ug sta∏ej stopy procentowej. W aktywach rós∏ udzia∏ papierów skarbowych, co wiàza∏o
si´ równie˝ ze wzrostem potrzeb po˝yczkowych sektora finansów publicznych i wi´kszà poda˝à
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W 2002 r. nale˝noÊci o terminie zapadalnoÊci do 1 roku w∏àcznie wynosi∏y 192,9 mld z∏, tj. 45,7% nale˝noÊci ogó∏em, a zobowiàzania o terminie wymagalnoÊci do 1 roku w∏àcznie wynosi∏y 263,9 mld z∏, tj. 95,1% zobowiàzaƒ ogó∏em
(cytowane wielkoÊci dotyczà sektora niefinansowego).
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Wykres 3.17
Zmiany krzywej dochodowoÊci w latach 2001–2002
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tych instrumentów. Wzrost popytu ze strony osób fizycznych spowodowa∏, ˝e w ofercie banków
coraz istotniejsze miejsce zajmujà depozyty o sta∏ym oprocentowaniu oraz instrumenty bardziej
skomplikowane, jednak zawierajàce równie˝ komponent sta∏ej stopy, jak np. lokaty o minimalnej
gwarantowanej stopie zwrotu.
Zmiany w po∏o˝eniu i kszta∏cie krzywej dochodowoÊci, które zasz∏y od po∏owy 2001 r. do koƒca 2002 r., by∏y znaczne (zob. wykres 3.17). Spadek rynkowych stóp procentowych i obni˝anie po∏o˝enia ca∏ej krzywej dochodowoÊci jest zjawiskiem oczekiwanym przez uczestników rynku. W przypadku zajmowania przez banki d∏ugich pozycji w papierach wartoÊciowych o sta∏ym dochodzie
zmiany krzywej dochodowoÊci w 2002 r. by∏y dla nich zjawiskiem korzystnym, gdy˝ ros∏a cena posiadanych przez nie papierów. Jednak przy odmiennej strukturze terminowej nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banków mo˝liwoÊç zmiany kszta∏tu krzywej dochodowoÊci mog∏aby byç jednym z istotnych êróde∏ ryzyka. Wynika z tego, ˝e w ostatnim okresie ryzyko zmiany krzywej dochodowoÊci by∏o wa˝nym
sk∏adnikiem ryzyka stopy procentowej i mog∏o istotnie wp∏ywaç na warunki funkcjonowania polskich
banków mimo ogólnie korzystnego w tym zakresie spadku stóp procentowych. Z drugiej strony, silny spadek stóp procentowych, szczególnie na krótkim odcinku krzywej dochodowoÊci, by∏ dla banków okazjà do przeprowadzenia asymetrycznych dostosowaƒ stóp depozytowych i kredytowych.
Objawia∏o si´ to szybszym spadkiem oprocentowania depozytów ni˝ oprocentowania kredytów55.
Powstaje zatem pytanie, jak du˝e jest ryzyko stopy procentowej podejmowane przez banki
i czy jego zakres, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeƒ na rynkach finansowych, nie b´dzie zagro˝eniem dla systemu bankowego. Analizy prowadzone w NBP (zob. opis metodologii badania w ramce 3.1) wskazujà, ˝e dzia∏ania banków w tym zakresie nie prowadzà do wystàpienia
znacznego poziomu ryzyka. Nawet w przypadku ∏àcznego wystàpienia ekstremalnych wydarzeƒ
na rynku pieni´˝nym i walutowym zdecydowana wi´kszoÊç banków dysponowa∏aby kapita∏em wystarczajàcym na pokrycie ewentualnych strat. Wskazuje to, ˝e z jednej strony banki prowadzà stosunkowo konserwatywnà polityk´ i nie podejmujà nadmiernego ryzyka, z drugiej zaÊ strony Êwiadczy to, ˝e sà one dobrze wyposa˝one w kapita∏, z którego by∏yby w stanie pokryç ewentualne straty. Na wykresach 3.18 oraz 3.19 zosta∏y przedstawione zakresy zmiennoÊci strat na kapitale w∏asnym oraz zmian wartoÊci wspó∏czynników wyp∏acalnoÊci, dla których prawdopodobieƒstwo zaistnienia nie przekracza 1%.
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Szerzej na ten temat w Raporcie o inflacji 2002, NBP, Warszawa 2003.
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Wykres 3.18
Rozk∏ad wartoÊci zagro˝onej z tytu∏u ryzyka stopy procentowej
wyra˝onej w procentach funduszy w∏asnych (regulacyjnych)
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Wykres 3.19
Rozk∏ad zmian wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w wyniku wystàpienia strat z tytu∏u ryzyka
stopy procentowej ponoszonych z prawdopodobieƒstwem do 1%
pkt. proc.
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Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza 1 kwartyl, a górna kraw´dê – 3 kwartyl rozk∏adu.
èród∏o: NBP.

W stosunku do analogicznych okresów 2001 r., w roku 2002 zmniejsza∏a si´ zarówno wielkoÊç potencjalnych strat banków z tytu∏u ryzyka stopy procentowej, jak i rozproszenie ich rozk∏adu
w ramach systemu bankowego. Oznacza to, ˝e wi´kszoÊç banków podejmuje zbli˝one i stosunkowo niewielkie ryzyko w relacji do swoich kapita∏ów.
Czynnikiem zmniejszajàcym podejmowane przez banki ryzyko stopy procentowej jest tak˝e rozwój rynków instrumentów pochodnych, które sà wykorzystywane do zabezpieczania si´ przed ryzykiem
zmiennoÊci krótkoterminowych stóp procentowych (FRA) i d∏ugoterminowych stóp procentowych (IRS).
Z ka˝dym rokiem roÊnie liczba banków aktywnie uczestniczàcych w obrotach na obu rynkach.
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Wykres 3.20
Rozk∏ad wspó∏czynników wyp∏acalnoÊci po uwzgl´dnieniu strat z tytu∏u ryzyka stopy
procentowej spodziewanych z prawdopodobieƒstwem nieprzekraczajàcym 1%
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Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza 1 kwartyl, a górna kraw´dê – 3 kwartyl rozk∏adu.
èród∏o: NBP.

Ramka 3.1. WartoÊç zagro˝ona z tytu∏u ryzyka stopy procentowej

Jednà z metod analizy podejmowanego przez banki ryzyka z tytu∏u otwartych pozycji walutowych oraz niedomkni´cia tzw. luki przeszacowania1 jest analiza scenariuszowa. Polega ona na przyj´ciu za∏o˝eƒ co do kierunku
i zakresu zmian poszczególnych wielkoÊci rynkowych. Wadà tej metody jest nieuwzgl´dnienie powiàzaƒ (korelacji) pomi´dzy zmiennymi. Na przyk∏ad, jeÊli w wyniku obni˝enia nominalnych stóp procentowych nast´puje deprecjacja nominalnego kursu walutowego, to tych dwóch zdarzeƒ nie mo˝na traktowaç jako niezale˝nych.
W przedstawionych badaniach wykorzystano omówione powy˝ej podejÊcie do analizy podejmowanego przez
banki ryzyka stopy procentowej. Zastosowana metoda, uwzgl´dniajàca zale˝noÊci wyst´pujàce pomi´dzy zmiennymi
rynkowymi, jest analogiczna do metody wartoÊci nara˝onej na ryzyko (ang. Value at Risk). Mówiàc najogólniej, polega
ona na oszacowaniu takiej wielkoÊci strat kapita∏owych z tytu∏u ryzyka stóp procentowych, ˝e prawdopodobieƒstwo ich
wystàpienia nie przekracza za∏o˝onego poziomu (w naszym przypadku 1%). Nast´pnie ten poziom strat odpowiednio
pomniejsza wartoÊç kapita∏ów w∏asnych i wielkoÊç wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci. Gdyby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci,
po uwzgl´dnieniu wystàpienia tego rodzaju strat, spad∏ w okreÊlonym banku poni˝ej 8%, wówczas oznacza∏oby to, ˝e
istnieje w przypadku tego banku prawdopodobieƒstwo wi´ksze ni˝ 1%, ˝e straty z tytu∏u ryzyka stopy procentowej mogà doprowadziç do koniecznoÊci podj´cia dzia∏aƒ sanacyjnych, a w przypadku ich niepowodzenia do upad∏oÊci banku.
Ze wzgl´du na symetryczny wp∏yw wielkoÊci rynkowych na nale˝noÊci i zobowiàzania, dla analizy istotna jest wartoÊç aktywów odsetkowych netto w poszczególnych przedzia∏ach zapadalnoÊci. Aktywa odsetkowe netto (AON), odpowiednio z∏otowe i walutowe, sà definiowane jako ró˝nica mi´dzy wartoÊcià netto aktywów2 i pasywów, których wartoÊç
godziwa zale˝y od poziomu stóp procentowych. Zestawienie aktywów odsetkowych netto sporzàdzane jest w rozbiciu
na terminy zapadalnoÊci. Oznacza to przyj´cie za∏o˝enia, ˝e zarówno aktywa, jak i pasywa odsetkowe sà oprocentowane
wed∏ug sta∏ej stopy procentowej. Wówczas zaprezentowana poni˝ej procedura prowadzi do wyznaczenia strat kapita∏owych na portfelu banku. W sytuacji gdy aktywa oraz pasywa odsetkowe sà oprocentowane cz´Êciowo wed∏ug sta∏ej, a cz´Êciowo wed∏ug zmiennej stopy procentowej, otrzymany wynik jest równowa˝ny ∏àcznej stracie rozumianej jako suma strat
kapita∏owych na portfelu instrumentów oprocentowanych wed∏ug sta∏ej stopy procentowej oraz zdyskontowanego
zmniejszenia dochodów odsetkowych z portfela instrumentów oprocentowanych wed∏ug zmiennej stopy procentowej.
Dla danych zmian stóp procentowych zmiana wartoÊci rynkowej portfela banku obliczana jest w nast´pujàcy sposób:

∆WP = AONkraj * Duration * δ i kraj + AONwaluta * Duration * δ i waluta
gdzie odpowiednio δ i kraj oraz δ i waluta oznaczajà wektor zmian z∏otowych stóp procentowych, oraz wektor zmian walutowych stóp procentowych. W badaniach przyjmujemy uproszczony podzia∏ aktywów walutowych (dolar i euro).
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Czynniki duration dla poszczególnych przedzia∏ów zapadalnoÊci zosta∏y przyj´te zgodnie z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego, dotyczàcymi budowy modeli ryzyka rynkowego, z modyfikacjami uwzgl´dniajàcymi specyfik´
polskiego systemu bankowego. Podzia∏ aktywów i pasywów walutowych, na wyra˝one w dolarach i wyra˝one
w euro, zosta∏ dokonany wed∏ug Êrednich proporcji dla ca∏ego sektora bankowego.
Analiza prowadzona by∏a metodà Monte Carlo. WartoÊci δ i kraj oraz δ i waluta losowane by∏y 10.000 razy
z wielowymiarowego rozk∏adu normalnego o macierzy wariancji-kowariancji obliczonej na podstawie danych rynkowych (zmian miesi´cznych) z roku poprzedzajàcego moment bilansowy, z którego pochodzà dane o wartoÊci aktywów odsetkowych netto. Nast´pnie by∏ wyznaczany pierwszy percentyl zmian wartoÊci aktywów odsetkowych
netto. By∏ on traktowany jako taki poziom wielkoÊci straty z tytu∏u ryzyka stopy procentowej, którego prawdopodobieƒstwo przekroczenia w okresie miesiàca jest nie wi´ksze ni˝ 1%. T´ wielkoÊç odj´to od funduszy w∏asnych
i nast´pnie wyznaczono nowà wartoÊç wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.

1 Luka przeszacowania dla danego okresu jest to ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià aktywów a pasywów, których terminy przeszacowania
przypadajà w danym okresie.
2 Aktywa netto sà definiowane jako ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià aktywów brutto a wielkoÊcià rezerw celowych.

3
Ryzyko zmian cen akcji
Banki sà nara˝one na ryzyko niekorzystnej zmiany cen papierów wartoÊciowych w sytuacji, gdy papiery majà znaczny udzia∏ w ich aktywach, bàdê w sytuacji, gdy nast´puje za∏amanie cen na rynku. Przyk∏adem tego ostatniego by∏y konsekwencje silnego spadku cen akcji
na rynku amerykaƒskim w roku 2001. Rok 2002 przyniós∏ dalsze spadki cen na Êwiatowych rynkach akcji. Indeks Dow Jones spad∏ o 17,5%, a DAX o 44%. Indeks WIG 20 obni˝y∏ si´ o tylko
o 2,7%. By∏ to jednak wynik gorszy w porównaniu z gie∏dà praskà, gdzie PX 50 wzrós∏ o 16,8%,
i w´gierskà, która zwy˝kowa∏a o 8,5%.
W Polsce w koƒcu 2002 r. akcje56 (emitowane przez rezydentów) dopuszczone do publicznego obrotu i niedopuszczone do publicznego obrotu stanowi∏y odpowiednio 0,68%
i 0,66% portfela papierów wartoÊciowych banków. Odpowiada∏o to ∏àcznie ok. 0,3% sumy bilansowej sektora bankowego. Udzia∏ akcji emitowanych przez nierezydentów, denominowanych w walutach obcych i niedopuszczonych do publicznego obrotu, stanowi∏ natomiast tylko
0,1% sumy bilansowej sektora bankowego.
Ze wzgl´du na to, ˝e papiery wartoÊciowe majà nieznaczny udzia∏ w aktywach ca∏ego sektora bankowego, zagro˝enia zwiàzane z ich posiadaniem sà niewielkie. Niemniej jednak w przypadku pojedynczych banków ryzykowne inwestycje w akcje i udzia∏y spowodowa∏y w 2002 r.
powa˝ne straty.
Innym potencjalnym kana∏em wp∏ywu zmian cen akcji na sytuacj´ finansowà banków jest ryzyko kredytowe, które mo˝e powstaç w wyniku nietrafnych inwestycji i pogorszenia si´ sytuacji finansowej klientów banków, którzy uzyskali kredyt na zakup akcji. W koƒcu 2002 r. udzielone przez polskie banki kredyty na zakup papierów wartoÊciowych osiàgn´∏y wartoÊç 336,4 mln z∏, co stanowi∏o jedynie 0,07% ∏àcznej sumy bilansowej. Ryzyko ponoszone z tego tytu∏u przez banki by∏o wi´c równie˝ ma∏e.
Ryzyko zmian cen nieruchomoÊci
Analiza doÊwiadczeƒ mi´dzynarodowych wskazuje, ˝e istotnym zagro˝eniem dla stabilnoÊci sektora bankowego mo˝e byç nadmierne zaanga˝owanie banków w udzielanie kredytów
na zakup nieruchomoÊci oraz nieostro˝na wycena nieruchomoÊci przyj´tych przez bank jako zabezpieczenia. Kryzysy bankowe, które wystàpi∏y w Norwegii i Szwecji (ich kumulacja przypada∏a na lata 1990–1993) oraz w Japonii (1990–2002), by∏y w znacznym stopniu wywo∏ane za∏amaniem cen na rynkach nieruchomoÊci.

56

Analizie poddane zosta∏y papiery wartoÊciowe z prawem do kapita∏u, w których znacznà cz´Êç stanowià akcje.
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Niekorzystne kszta∏towanie si´ cen na rynku nieruchomoÊci mo˝e w dwojaki sposób znaleêç
odzwierciedlenie w sytuacji finansowej banków. Utrata zdolnoÊci kredytowej przez kredytobiorców
b´dàcych podmiotami z bran˝y budowlanej mo˝e bezpoÊrednio wp∏ynàç na wielkoÊç kredytów zagro˝onych, co znajdzie odzwierciedlenie w spadku wyniku finansowego banku w zwiàzku z koniecznoÊcià utworzenia rezerw celowych w wymaganej wysokoÊci. Pogarszajàca si´ sytuacja finansowa przedsi´biorstw z bran˝y budowlanej (czego objawem sà trudnoÊci nawet du˝ych i znanych
firm oraz utrzymywanie si´ tendencji spadkowej dynamiki sprzeda˝y produkcji budowlano-monta˝owej57) w istotny sposób wp∏ywa na wzrost ryzyka kredytowego banków58 (zob. tabela 3.2 o jakoÊci du˝ych zaanga˝owaƒ wed∏ug sekcji gospodarki).
Drugim kana∏em, poprzez który spadek cen nieruchomoÊci mo˝e wp∏ywaç na kondycj´ banków,
jest wartoÊç przyj´tych przez nie zabezpieczeƒ. Obecnie w strukturze zabezpieczeƒ prawnych banków
przewa˝ajà zabezpieczenia w formie hipoteki. U∏atwiony dost´p do kredytów przeznaczonych na zakup nieruchomoÊci mo˝e prowadziç do zwi´kszenia popytu, a w efekcie do wzrostu cen nieruchomoÊci. Wzrost cen nieruchomoÊci powoduje zwi´kszenie wartoÊci zabezpieczeƒ i prowadzi do jeszcze
wi´kszego przyrostu kredytów udzielanych na zakup nieruchomoÊci. W przypadku spadku cen nieruchomoÊci wartoÊç zabezpieczeƒ mo˝e si´ okazaç niewystarczajàca do ca∏kowitego pokrycia zobowiàzaƒ kredytobiorcy. Rynek nieruchomoÊci charakteryzuje si´ ponadto niskà p∏ynnoÊcià, co sprawia, ˝e realizacja zabezpieczenia w przypadku niesp∏acenia kredytu mo˝e byç d∏ugotrwa∏a i kosztowna.

3

Zagro˝enia zwiàzane z przyjmowaniem nieruchomoÊci jako zabezpieczenia kredytów wynikajà z trudnoÊci w ocenie ich wartoÊci. W Polsce nie istnieje bowiem scentralizowana baza danych
nieruchomoÊci, zawierajàca dane o cenach i cechach jakoÊciowych nieruchomoÊci, która pozwala∏aby na precyzyjnà wycen´ zabezpieczeƒ. W zwiàzku z tym banki sà zmuszone do korzystania
z w∏asnych, fragmentarycznych baz danych o nieruchomoÊciach. W celu u∏atwienia bankom wyceny zabezpieczeƒ Zwiàzek Banków Polskich (ZBP) podjà∏ decyzj´ o realizacji przedsi´wzi´cia polegajàcego na budowie ogólnokrajowego, zintegrowanego Systemu Ewidencji NieruchomoÊci i Cen
Transakcyjnych59.
WielkoÊç kredytów na zakup nieruchomoÊci udzielanych przez banki dzia∏ajàce w Polsce systematycznie zwi´ksza si´, o czym Êwiadczy wysokie tempo ich wzrostu oraz wzrost udzia∏u kredytów mieszkaniowych w nale˝noÊciach od sektora niefinansowego (zob. tabela 3.9).
Wzrost liczby transakcji, w których kupujàcy posi∏kujà si´ kredytem, obserwuje wi´kszoÊç firm
deweloperskich. Na rynku wtórnym z kredytu korzysta co drugi klient, po˝yczajàc w banku przeci´t-

Tabela 3.9
Kredyty na zakup nieruchomoÊci: dynamika oraz udzia∏ w kredytach
od sektora niefinansowego (w %)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

7,4

6,7

7,1

8,3

10,3

14,2

112,2

115,1

132,3

137,0

133,1

141,9

Udzia∏ kredytów na nieruchomoÊci w nale˝noÊciach
od sektora niefinansowego
Roczna nominalna dynamika kredytów
na nieruchomoÊci

Uwaga: kredyty na nieruchomoÊci obejmujà kredyty mieszkaniowe i pozosta∏e kredyty przeznaczone na zakup nieruchomoÊci.
èród∏o: NBP.

57 W koƒcu 2002 r. dynamika sprzeda˝y produkcji budowlano-monta˝owej wynosi∏a 91,4% (Biuletyn Statystyczny GUS,
grudzieƒ 2002 r.).
58 Wed∏ug danych GUS w 2002 r., z ponad 1900 przedsi´biorców budowlanych obj´tych badaniem a˝ 36% podmiotów
by∏o deficytowych. Natomiast zysk netto firm, które zakoƒczy∏y 2002 r. wynikiem dodatnim, by∏ Êrednio o 20% ni˝szy
ni˝ w 2001 r.
59 W koƒcu maja 2002 r. Grupa Robocza, w sk∏ad której weszli przedstawiciele banków o najwi´kszym doÊwiadczeniu
i udziale w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego, wypracowa∏a standardy zakresów informacyjnych przysz∏ej bazy danych o nieruchomoÊciach. We wrzeÊniu 2002 r. Zarzàd ZBP zaakceptowa∏ koncepcj´ docelowego Systemu Ewidencji NieruchomoÊci i Cen Transakcyjnych.
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Wykres 3.21
Kredyty na nieruchomoÊci oraz ich roczna nominalna dynamika
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nie ok. 50% Êrodków potrzebnych na zakup nieruchomoÊci. Zwi´ksza si´ równie˝ liczba tych, którzy decydujà si´ na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, dysponujàc jedynie 20-procentowym
udzia∏em w∏asnym60.
Analiza rynku nieruchomoÊci w Polsce wskazuje, ˝e opisane powy˝ej zagro˝enia charakteryzujà si´ niskim prawdopodobieƒstwem wystàpienia.
W koƒcu 2002 r. zaanga˝owanie banków w udzielanie kredytów osobom prywatnym na zakup mieszkaƒ wynosi∏o ok. 70% wolumenu udzielonych kredytów na zakup nieruchomoÊci. WartoÊç kredytów udzielonych osobom prywatnym przeznaczonych na zakup nieruchomoÊci wynosi∏a
w koƒcu 2001 r. 14 mld z∏, a w 2002 r. 20,3 mld z∏. Z wi´kszego zaanga˝owania banków w ten
segment rynku widaç, ˝e najwi´kszy wp∏yw na sytuacj´ banków b´dzie mia∏o kszta∏towanie si´ cen
na rynku budownictwa mieszkaniowego. Ceny mieszkaƒ sà obecnie ni˝sze o 25–30% ni˝ w koƒcu
lat 90., co jest w znacznym stopniu efektem spadku popytu61. Spadek cen mieszkaƒ mo˝e wp∏ynàç
na spadek wartoÊci zabezpieczeƒ w formie hipoteki. Jednak˝e banki mogà uwzgl´dniaç maksymalnie 50% wartoÊci nieruchomoÊci b´dàcej zabezpieczeniem kredytu (zob. podrozdzia∏ 3.5). Analitycy rynku mieszkaniowego przewidujà jednak, ˝e w koƒcu 2003 r. ceny mieszkaƒ mogà wzrosnàç
o 10–15%, a w 2004 r. wzrost cen mo˝e byç jeszcze wi´kszy w zwiàzku z przewidywanym podwy˝szeniem stawki VAT na materia∏y budowlane62.
W d∏u˝szym horyzoncie obni˝enie si´ stóp procentowych b´dàce wynikiem stabilizacja inflacji
oraz poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych mogà w sposób istotny przyczyniç si´
do wzrostu cen na rynku mieszkaniowym, szczególnie ˝e istnieje nadal du˝y niezaspokojony popyt.
Zaanga˝owanie sektora bankowego w Polsce w udzielanie kredytów podmiotom gospodarczym z przeznaczeniem na finansowanie nieruchomoÊci wynosi∏o na koniec 2001 r. 7,1 mld z∏,
a w 2002 r. 9,8 mld z∏. Podobnie jak na rynku mieszkaniowym, tak i na rynku wynajmu powierzchni
biurowej wyst´puje tendencja spadkowa cen. W czerwcu 2002 r. ceny najtaƒszych powierzchni kla-
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Zob. informacje na stronie portalu tematycznego PolandProperty (www.polandproperty.pl).
Tam˝e.
62 Od 2003 r. zosta∏a wprowadzona 7-procentowa stawka VAT na nowe mieszkania i na takim poziomie ma pozostaç
do 2007 r. Gdyby na poczàtku 2004 r. wzros∏a równie˝ stawka podatku VAT na materia∏y budowlane z 7 do 22%, doprowadzi∏oby to do wzrostu cen nie tylko materia∏ów, ale i nieruchomoÊci.
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sy A, o najlepszej lokalizacji, kszta∏towa∏y si´ na poziomie 26 euro za m2.63 W grudniu 2002 r. te
same powierzchnie by∏y do wynaj´cia ju˝ za 24 euro, czyli 8% taniej. Ceny wynajmu powierzchni
klasy B w Warszawie spad∏y w wi´kszym stopniu ni˝ ceny wynajmu powierzchni klasy A64. Ceny najmniej atrakcyjnych powierzchni klasy B, zlokalizowanych w centrum, spad∏y o 25%: z 20 euro za m2
do 15 euro65. Pomimo spadku cen ceny wynajmu powierzchni biurowych w Warszawie nadal pozostajà o 50% wy˝sze ni˝ porównywalne powierzchnie w Pradze lub Budapeszcie.
W zwiàzku ze znacznym przyrostem wielkoÊci powierzchni biurowej oferowanej na wynajem
w 2003 r. nale˝y si´ spodziewaç dalszego obni˝enia si´ czynszów66.

3.3. P∏ynnoÊç banków
P∏ynnoÊç banków, czyli ich zdolnoÊç do regulowania bie˝àcych zobowiàzaƒ, nale˝y do wa˝nych elementów okreÊlajàcych ich stabilnoÊç finansowà. PrzejÊciowe trudnoÊci w zaspokojeniu wierzycieli mogà doprowadziç do wymuszonej sprzeda˝y aktywów poni˝ej ich wartoÊci, przynoszàc
bankowi straty. W sytuacjach ekstremalnych pog∏oski o trudnoÊciach p∏atniczych okreÊlonego banku mogà doprowadziç do masowego wycofywania lokat i depozytów.

3

Zachowanie p∏ynnoÊci banku wymaga dopasowania kwot nale˝noÊci i zobowiàzaƒ wed∏ug
terminów zapadalnoÊci. Bardzo wa˝na jest tak˝e stabilnoÊç êróde∏ finansowania. Za stabilne êród∏a
finansowania uznaje si´ depozyty gospodarstw domowych i przedsi´biorstw, a za mniej stabilne –
lokaty instytucji finansowych, w tym lokaty innych banków. Finansowanie znacznej cz´Êci dzia∏alnoÊci banku lokatami instytucji finansowych jest niebezpieczne ze wzgl´du na du˝e kwoty takich
lokat oraz ich krótkie terminy zapadalnoÊci. Wycofanie du˝ej lokaty mo˝e spowodowaç trudnoÊci
p∏atnicze banku i koniecznoÊç przymusowej sprzeda˝y aktywów. Depozyty podmiotów sektora niefinansowego, zw∏aszcza gospodarstw domowych oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, nie stwarzajà takiego niebezpieczeƒstwa, m.in. z powodu ich niewielkich rozmiarów. Znaczna ich cz´Êç
„osadza” si´ w pasywach banku na okresy d∏u˝sze ni˝ umowne.
Poczàwszy od drugiej po∏owy 2001 r., udzia∏ lokat instytucji finansowych w bilansie sektora bankowego ustabilizowa∏ si´. Lokaty walutowe nierezydentów stanowi∏y ok. 4% pasywów,
a udzia∏ lokat z∏otowych i walutowych krajowych instytucji finansowych wyniós∏ odpowiednio
8% i 2%. ¸àczna wartoÊç lokat instytucji finansowych kszta∏towa∏a si´ na poziomie ok. 14% pasywów. Zmniejszenie, w porównaniu z poprzednim okresem, udzia∏u lokat jako êród∏a finansowania nale˝y wiàzaç z ni˝szym tempem przyrostu kredytów w porównaniu z poczàtkiem drugiej
po∏owy lat 90., kiedy to szybki wzrost akcji kredytowej stymulowa∏ wzrost finansowania si´ banków na rynku mi´dzybankowym (zob. wykres 3.22). Spadek zobowiàzaƒ wobec instytucji finansowych nale˝y uznaç za korzystny. Sprzyja to wi´kszej stabilnoÊci i przewidywalnoÊci finansowania dzia∏alnoÊci banków.
W 2002 r. utrzymywa∏ si´ wysoki poziom aktywów p∏ynnych, a wi´c takich sk∏adników
bilansu, które mog∏yby byç bez zw∏oki wykorzystane do zaspokojenia roszczeƒ wierzycieli. Relacja aktywów p∏ynnych do aktywów ogó∏em ukszta∏towa∏a si´ na poziomie ok. 33–37%. Kwota aktywów p∏ynnych przewy˝sza∏a zatem zobowiàzania wobec deponentów instytucjonalnych. Aktywa p∏ynne stanowi∏y jednoczeÊnie równowartoÊç ok. 35% Êrodków po˝yczonych
(zob. wykres 3.23).

63 Powierzchnia klasy A – budynki o wysokim standardzie oraz najbardziej presti˝owej lokalizacji. Sà to obiekty nowe lub
wzgl´dnie nowe, charakteryzujàce si´ nowoczesnà architekturà ze szk∏a, aluminium i marmuru. Ceny najmu w tych budynkach
sà najwy˝sze. Ich u˝ytkownikami sà zwykle banki, firmy ubezpieczeniowe i prawnicze oraz mi´dzynarodowe korporacje.
64 Powierzchnia klasy B. Ogólnie zasad´ klasyfikacji budynków w tej grupie mo˝na okreÊliç jako brak jednej z cech charakterystycznych dla nieruchomoÊci klasy A. Jest to albo brak presti˝owej, centralnej lokalizacji w mieÊcie, albo dobrego
standardu wyposa˝enia. Nowe budynki klasy B sà usytuowane w dzielnicach przylegajàcych do ÂródmieÊcia, przy g∏ównych arteriach komunikacyjnych, trasach wylotowych z miasta bàdê przy ulicach prowadzàcych na lotnisko.
65 Informacje agencji nieruchomoÊci Ober-haus, Raport z wschodnioeuropejskiego rynku nieruchomoÊci, styczeƒ 2003
(www.ober-haus.com).
66 CB Richard Ellis, Rynek nieruchomoÊci w Polsce, grudzieƒ 2002 (www.cbrichardellis.com.pl).
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Wykres 3.22
Udzia∏ zobowiàzaƒ wobec instytucji finansowych w ca∏oÊci pasywów sektora bankowego
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Wykres 3.23
Aktywa p∏ynne na tle aktywów ogó∏em i Êrodków po˝yczonych
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Uwagi: aktywa p∏ynne: Êrodki w kasie, Êrodki na rachunkach w NBP, lokaty w bankach o terminie zapadalnoÊci do 1 miesiàca, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych.
Ârodki po˝yczone: zobowiàzania wobec banku centralnego, sektora finansowego, niefinansowego i bud˝etowego, zobowiàzania z tytu∏u
sprzedanych papierów wartoÊciowych z przyrzeczeniem odkupu, zobowiàzania z tytu∏u emisji w∏asnych papierów wartoÊciowych, inne pasywa (z wy∏àczeniem rezerw, kapita∏u i wyniku finansowego).
èród∏o: NBP.

Kolejnà wielkoÊcià, która opisuje p∏ynnoÊç banków, jest relacja kredytów do depozytów.
Od poczàtku lat 90. relacja ta wykazywa∏a trend rosnàcy (zob. wykres 3.24). Od koƒca 2001 r. ni˝szym stopom procentowym i zapowiedziom wprowadzenia podatku od dochodów uzyskanych
z oprocentowania depozytów towarzyszy∏o wolniejsze tempo przyrostu depozytów, a pod koniec
2002 r. ich nominalny spadek. W tym samym czasie tempo przyrostu kredytów udzielonych przez
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Wykres 3.24
Relacja kredytów do depozytów na tle nominalnych wartoÊci kredytów i depozytów
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èród∏o: NBP.

sektor bankowy ustabilizowa∏o si´ na niskim poziomie (3,2%). Spadek depozytów i niewielka dynamika kredytów spowodowa∏y stopniowy wzrost relacji stanu kredytów do depozytów, a˝ do poziomu 71% w grudniu 2002 r. WielkoÊç ta nadal mieÊci si´ w przedziale uznawanym za bezpieczny.
Na pogorszenie pozycji p∏ynnoÊciowej banków wskazywa∏aby sytuacja, w której relacja kredytów
do depozytów zbli˝a∏aby si´ istotnie do poziomu 100% lub gdyby kwota kredytów przewy˝szy∏a
kwot´ depozytów. Taki wzrost oznacza∏by, ˝e kredyty sà w coraz wi´kszym stopniu finansowane depozytami, których przeci´tny okres trwania jest krótszy ni˝ kredytów. Sytuacja taka stwarza∏aby koniecznoÊç wi´kszego polegania na innych êród∏ach finansowania, zazwyczaj o jeszcze krótszych
okresach wymagalnoÊci.
W 2002 r. zwi´ksza∏a si´ stopniowo luka p∏ynnoÊci, czyli niedopasowanie kwot aktywów i pasywów o najkrótszych terminach zapadalnoÊci, tj. do 1 miesiàca67. Przyczyni∏ si´ do tego spadek
wartoÊci papierów wartoÊciowych o najkrótszych okresach zapadalnoÊci (do 1 miesiàca), spadek
gotówki w kasach i na rachunkach w NBP oraz wzrost depozytów bie˝àcych68. JednoczeÊnie
zmniejszy∏ si´ portfel papierów skarbowych o d∏u˝szych terminach zapadalnoÊci, mogàcy s∏u˝yç jako zastaw pod kredyt lombardowy69 (zob. tabela 3.10). Oznacza to, ˝e zarzàdzanie p∏ynnoÊcià stawa∏o si´ dla banków wi´kszym wyzwaniem.
Satysfakcjonujàcà p∏ynnoÊç najwi´kszych banków (71% aktywów sektora bankowego) potwierdzajà oceny agencji ratingowej Moody’s (zob. tabela 3.11). Ratingi krótkoterminowe, oceniajàce zdolnoÊç banków do terminowej sp∏aty zobowiàzaƒ depozytowych, sà korzystne. ZdolnoÊç

67

Nie jest to klasyczna luka p∏ynnoÊci, gdy˝ nadwy˝ka pasywów nad aktywami zosta∏a obliczona bez uwzgl´dnienia podzia∏u zobowiàzaƒ i nale˝noÊci na poszczególne waluty. W praktyce d∏uga pozycja w walucie mo˝e byç skompensowana krótkà pozycjà w z∏otych (lub odwrotnie). Ograniczeniem mo˝e byç p∏ynnoÊç mi´dzybankowego rynku walutowego.
Innà s∏aboÊcià prezentowanych obliczeƒ jest wykorzystanie ca∏oÊci aktywów bez wzgl´du na ich jakoÊç kredytowà, co
wp∏ywa na obni˝enie kwoty faktycznego niedoboru aktywów. W rzeczywistoÊci aktywa zaklasyfikowane do kategorii zagro˝onych nie mogà pos∏u˝yç do ewentualnego pokrycia pasywów.
68 P∏ynnoÊç p∏atniczà banku kszta∏tujà nie tylko pozycje bilansowe, ale równie˝ transakcje ksi´gowane pozabilansowo,
m.in. operacje warunkowe (np. otwarte linie kredytowe, udzielone gwarancje) oraz operacje instrumentami pochodnymi (np. swapy walutowe). Pozycje pozabilansowe nie sà jednak uwzgl´dnione w luce p∏ynnoÊci. Ich uwzgl´dnienie wymaga∏oby przyj´cia zbyt wielu za∏o˝eƒ dotyczàcych kwot instrumentów pozabilansowych, tak ˝e mog∏yby istotnie zmieniç obraz pozycji p∏ynnoÊciowej sektora.
69 Kredyt lombardowy nie mo˝e przekraczaç 0,8 wartoÊci nominalnej papierów skarbowych (zob. Uchwa∏a nr 12/2000
Zarzàdu NBP z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, par. 3.1., Dz.Urz. NBP z 2000 r., nr 5, poz. 8).
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Tabela 3.10
Aktywa i pasywa o terminach krótszych ni˝ 1 miesiàc oraz wartoÊç papierów wartoÊciowych
mo˝liwych do wykorzystania w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià (w mld z∏)
03.2002 06.2002 09.2002 12.2002
Nadwy˝ka pasywów nad aktywami (luka)
Papiery wartoÊciowe mogàce s∏u˝yç do zamkni´cia luki

p∏ynnoÊci1

55,5

64,7

70,4

81,2

66,9

72,5

70,8

70,3

1

Papiery skarbowe o terminie zapadalnoÊci d∏u˝szym ni˝ 1 miesiàc.
Uwaga: dane zawierajà te˝ wartoÊç papierów wartoÊciowych przeznaczonych na pokrycie funduszu Êrodków gwarantowanych Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego. Banki nie mogà ich u˝yç do zarzàdzania p∏ynnoÊcià.
èród∏o: NBP.

Tabela 3.11
Ratingi krótkoterminowe 10 najwi´kszych banków wed∏ug agencji Moody’s
Bank

Rating krótkoterminowy

Data nadania ratingu

Bank Handlowy w Warszawie SA

P–1

14.01.2003

Bank Pekao SA

P–1

14.01.2003

BZ WBK SA

P–1

14.01.2003

ING Bank Âlàski SA

P–1

14.01.2003

Kredyt Bank SA

P–1

14.01.2003

PKO BP SA

P–1

14.01.2003

Bank Millennium SA

P–1

14.01.2003

BG˚ SA

P–2

14.01.2003

BPH PBK SA

P–2

06.2003

BRE Bank SA

P–2

06.2003

3

Uwaga: banki ocenione jako P-1 (Prime-1) charakteryzujà si´ bardzo dobrà zdolnoÊcià do terminowej sp∏aty zobowiàzaƒ depozytowych
w krótkim okresie (ang. very strong capacity for timely payment), a banki ocenione jako P-2 (Prime-2) – dobrà (ang. strong).
èród∏o: www.moodyseurope.com.

siedmiu banków do regulowania ich krótkoterminowych zobowiàzaƒ zosta∏a oceniona jako bardzo
dobra, a trzech jako dobra. Oceny wszystkich banków mieszczà si´ w kategorii inwestycyjnej.

3.4. Wyniki finansowe
Generowanie przez sektor bankowy dodatniego wyniku finansowego ma istotne znaczenie
dla jego stabilnoÊci. Zyski banków mogà byç wykorzystane do podniesienia wysokoÊci ich kapita∏ów. Wzrost kapita∏ów banków rozszerza mo˝liwoÊci ich dalszej ekspansji oraz absorbowania
ewentualnych strat.
Os∏abienie wzrostu gospodarczego i trudna sytuacja ekonomiczna klientów banków wp∏yn´∏y
na pogorszenie si´ wyników finansowych sektora bankowego w 2002 r. (zob. rozdzia∏ 2). Wi´kszoÊç
banków by∏a zmuszona w trakcie roku do skorygowania swoich pierwotnych prognoz zysku. Osiàgni´cie zysku brutto w 2002 r. przewidywa∏y 52 banki komercyjne, a 7 banków liczy∏o si´ z poniesieniem
straty. Jednak˝e w koƒcu 2002 r. zysk brutto wypracowa∏y 43 banki, a 16 ponios∏o strat´. Osiàgni´ty
przez banki komercyjne ∏àczny zysk brutto stanowi∏ jedynie po∏ow´ poczàtkowo zaplanowanego.
Porównanie wysokoÊci zysku sektora bankowego w latach 2000–2001 z wielkoÊcià poczàtkowo prognozowanà wskazuje, i˝ w poprzednich latach banki równie˝ nie realizowa∏y swoich planów. ¸àczny zysk brutto sektora bankowego stanowi∏ odpowiednio 66% i 89% zysku zaplanowanego. Skala rozbie˝noÊci mi´dzy planami a wykonaniem w 2002 r. Êwiadczy o nieprzewidzeniu
przez banki stosunkowo niekorzystnych warunków, w jakich przysz∏o im funkcjonowaç. Wiele banków by∏o zaskoczonych rozwojem sytuacji gospodarczej w roku 2002. Plany wyników finansowych
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Tabela 3.12
Wybrane wspó∏czynniki operacyjne (w %)
Wskaêniki efektywnoÊci
odsetkowe1/aktywa

2000

2002

4,26

3,38

3,30

2. Dochody pozaodsetkowe2/aktywa

2,73

3,05

2,86

3. Dochody ogó∏em/aktywa (1+2)

6,99

6,43

6,15

1. Dochody

(NIM)

2001

operacyjne3/aktywa

4,36

3,94

3,90

5. Odpisy netto na rezerwy/aktywa

1,11

1,12

1,29

6. Zysk brutto/aktywa (3-4-5)

1,51

1,36

0,96

7. Podatek/aktywa

0,45

0,38

0,35

8. Zysk netto/aktywa (ROA) (6-7)

1,07

0,99

0,60

9. Zysk netto/kapita∏4 (ROE)

15,3

13,4

7,30

4. Koszty

1

przychody odsetkowe – koszty odsetkowe
2 m.in. wynik z tytu∏u prowizji, przychody z udzia∏ów lub akcji i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodów, wynik operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany
3 koszty dzia∏ania banku i amortyzacja
4 kapita∏ podstawowy, kapita∏ subskrybowany niewniesiony (wartoÊç ujemna), fundusz zapasowy, fundusze rezerwowe, fundusz ogólnego
ryzyka, wynik z lat ubieg∏ych
èród∏o: NBP.

3

na 2002 r. by∏y oparte na zbyt optymistycznych za∏o˝eniach dotyczàcych niektórych zmiennych makroekonomicznych, m.in. przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a stàd wzrostu skali ich dzia∏alnoÊci. Tempo wzrostu okaza∏o si´ ni˝sze, co wp∏yn´∏o na znaczny spadek zysków banków.
Pogorszenie si´ wyników finansowych sektora bankowego w 2002 r. by∏o zwiàzane w pewnym stopniu z czynnikami wewn´trznymi. Porównanie wyników poszczególnych banków z ich planami finansowymi na 2002 r. wskazuje, i˝ cz´Êç banków zdo∏a∏a wypracowaç zaplanowane zyski,
a zyski 16 banków by∏y wi´ksze od wczeÊniej za∏o˝onych. Âwiadczy to, ˝e trudnoÊci pozosta∏ych
banków mia∏y swoje êród∏o nie tylko w trudniejszej sytuacji gospodarczej, ale równie˝ w ich dzia∏alnoÊci operacyjnej. Dobre wyniki osiàga∏y z regu∏y banki detaliczne (zw∏aszcza te, które blisko
wspó∏pracowa∏y z poÊrednikami kredytowymi) oraz banki samochodowe.
Zysk netto sektora bankowego w 2002 r. wyniós∏ 2,9 mld z∏, co oznacza∏o spadek o 36,3%
w porównaniu z zyskiem netto osiàgni´tym w 2001 r. W ostatnich latach tak˝e wskaêniki zyskownoÊci banków (ROA i ROE) wykazywa∏y tendencj´ spadkowà. Wspó∏czynnik zwrotu z aktywów
(ROA) spad∏ z 0,99% w grudniu 2001 r. do 0,6% w grudniu 2002 r. Wspó∏czynnik zwrotu z kapita∏u (ROE) zmniejszy∏ si´ z 13,4% do 7,3% (zob. tabela 3.12).
Tendencja spadkowa wskaêników zyskownoÊci sektora bankowego nie by∏a charakterystyczna jedynie dla polskiego systemu bankowego. Jest ona równie˝ obecna w krajach Unii Europejskiej,
w których wspó∏czynnik ROE zmniejszy∏ si´ od koƒca 2001 r. do po∏owy 2002 r. o 1,5 pkt. proc.
i wynosi∏ 12,3%. Wspó∏czynnik ROA zmniejszy∏ si´ natomiast od koƒca 2000 r. do 2001 r. o 0,1
pkt. proc i wyniós∏ 0,44%. Wed∏ug Raportu o stabilnoÊci sektora bankowego w UE70 do najwa˝niejszych przyczyn wp∏ywajàcych na pogorszenie zyskownoÊci sektora bankowego w krajach UE nale˝y zaliczyç, podobnie jak w Polsce, os∏abienie wzrostu gospodarczego i pogorszenie si´ sytuacji
ekonomicznej klientów. Dodatkowym czynnikiem by∏ gwa∏towny spadek indeksów na gie∏dach europejskich oraz gie∏dach innych krajów. Powy˝sze zjawiska doprowadzi∏y do zwi´kszenia rezerw
tworzonych na kredyty zagro˝one oraz zmniejszenie dochodów banków.
EfektywnoÊç banków
Analiza miar pozycyjnych rozk∏adu ROA (mediana, kwartyl 1 i kwartyl 3) wskazuje na systematyczne obni˝anie si´ zysków sektora bankowego od 1997 r. (zob. wykres 3.25). Najwa˝niejszà
tego przyczynà by∏a zmiana warunków, w których dzia∏a∏y banki w ciàgu kilku ostatnich lat. Spa70
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Wykres 3.25
Zró˝nicowanie wyników finansowych banków wed∏ug wspó∏czynnika ROA
2,5
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0,0
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Odst´p mi´dzykwartylowy
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Mediana

Legenda: dolna kraw´dê obszaru zacieniowanego oznacza 1 kwartyl, a górna kraw´dê – 3 kwartyl rozk∏adu.
èród∏o: NBP.

dajàce stopy procentowe i malejàca dynamika udzielanych kredytów wp∏yn´∏y na spadek dochodów odsetkowych banków.
W analizowanym okresie mediana wartoÊci wspó∏czynnika ROA wykazywa∏a tendencj´ malejàcà, z wyjàtkiem 2002 r., kiedy wartoÊç mediany odnotowa∏a niewielki wzrost. Spadkowi mediany
towarzyszy∏o zmniejszenie si´ równie˝ wartoÊci kwartyla 3 i kwartyla 1. Od koƒca 2000 r. mo˝na zaobserwowaç stopniowy wzrost rozpi´toÊci pomi´dzy analizowanymi kwartylami, co Êwiadczy
o wi´kszym zró˝nicowaniu zyskownoÊci banków. Przemawia to za tezà, i˝ wp∏yw na wyniki finansowe poszczególnych banków, oprócz czynników zewn´trznych, mia∏y równie˝ czynniki wewn´trzne, tj. s∏aboÊci w realizowaniu strategii i zarzàdzaniu ryzykiem71.
Zró˝nicowanie wyników finansowych osiàgni´tych przez poszczególne banki w 2002 r. ilustrujà wykresy rozk∏adu liczby banków komercyjnych i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA
i ROE (zob. wykresy 3.26–3.29). W koƒcu 2002 r. 17% aktywów wszystkich banków komercyjnych przypada∏o na 16 banków o wspó∏czynniku ROA ujemnym, a 35,8% aktywów przypada∏o
na 22 banki o wspó∏czynniku ROA dodatnim, ale ni˝szym ni˝ 1%. Jedynie 23 banki, posiadajàce
47,2% aktywów, mia∏y wyniki dobre i bardzo dobre, o czym Êwiadczy∏ poziom wspó∏czynnika
ROA powy˝ej 1%.
Analiza rozk∏adu liczby banków i ich aktywów wed∏ug wspó∏czynnika ROA pozwala
na stwierdzenie, i˝ banki ma∏e osiàgn´∏y wy˝szy zwrot z aktywów ni˝ banki du˝e. By∏o to spowodowane g∏ównie specyfikà dzia∏alnoÊci cz´Êci z nich. Do grupy banków o najwy˝szej stopie wypracowanego zysku z aktywów mo˝na by∏o zaliczyç bowiem banki wysoce wyspecjalizowane, tj. banki samochodowe i banki detaliczne, wspomagane kapita∏owo przez zagranicznych akcjonariuszy.
Banki samochodowe oferujà swoje produkty za poÊrednictwem dealerów samochodowych, co wydatnie ogranicza koszty utrzymania oddzia∏ów. Podobnie niektóre banki detaliczne (np. GE Capital
Bank) dzia∏ajà przy bardzo ograniczonej w∏asnej sieci oddzia∏ów, wykorzystujàc do Êwiadczenia
us∏ug stanowiska agentów w supermarketach.
Równie˝ wspó∏czynnik ROE wskazuje na wyst´powanie znacznych ró˝nic pod wzgl´dem
zdolnoÊci banków do generowania zysku. W koƒcu 2002 r. w 17 bankach72 wystàpi∏ ujemny wspó∏czynnik ROE. W analizowanym okresie 36,6% aktywów przypada∏o na 28 banków komercyjnych

71

Por. fragment nt. roli zarzàdzania ryzykiem w bankach na jakoÊç portfela kredytowego.
Liczb´ banków o ujemnym wskaêniku ROE powi´ksza, w stosunku do liczby banków o ujemnym wskaêniku ROA wykazujàcych strat´, Bank Cz´stochowa. Bank ten wykaza∏ zysk przy ujemnym kapitale.
72
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Wykres 3.26
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA

Liczba banków w przedziale

30
25
20
15
10
5
0

3

poni˝ej 0%

0–0,5%

0,5–1%

2000

1–1,5%

1,5–2%

2001

powy˝ej 2%
2002

èród∏o: NBP.

Wykres 3.27
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROA

Aktywa banków o ROA w danym przedziale
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Uwaga: w procentach zosta∏ podany udzia∏ banków o wspó∏czynniku ROA mieszczàcym si´ w danym przedziale w aktywach ogó∏em banków komercyjnych (z wy∏àczeniem banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji).
èród∏o: NBP.

o wspó∏czynniku ROE mieszczàcym si´ w przedziale 0–10% oraz 39% aktywów na 13 banków cechujàcych si´ ROE powy˝ej 15%.
Analiza rozk∏adu aktywów oraz liczby banków wed∏ug wspó∏czynników ROA i ROE pozwala
na postawienie tezy, i˝ du˝e banki posiadajà w relacji do swojej dzia∏alnoÊci stosunkowo ma∏e kapita∏y, co oznacza, ˝e stosujà wi´kszà dêwigni´ finansowà. Dzi´ki temu majà wy˝szy ni˝ przeci´tny
wspó∏czynnik ROE.
Podstawowym êród∏em tworzenia kapita∏ów banków by∏ wypracowywany przez nie zysk. Pogarszanie si´ wyników banków mo˝e w d∏u˝szej perspektywie negatywnie wp∏ynàç na ich pozycj´
kapita∏owà. W omawianym okresie zdolnoÊç banków do generowania zysków by∏a generalnie zadowalajàca, jednak˝e istnieje potrzeba dalszej akumulacji kapita∏u, je˝eli banki b´dà chcia∏y dalej
si´ rozwijaç.
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Wykres 3.28
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROE
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èród∏o: NBP.

Wykres 3.29
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika ROE

Aktywa banków o ROE w danym przedziale
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Uwagi:
W procentach zosta∏ podany udzia∏ banków o wspó∏czynniku ROE mieszczàcym si´ w danym przedziale w aktywach ogó∏em banków komercyjnych (z wy∏àczeniem banków w stanie upad∏oÊci i likwidacji). Liczby mogà si´ nie sumowaç do 100% z powodu zaokràgleƒ.
èród∏o: NBP.

Mar˝a odsetkowa
Istotnà miarà zyskownoÊci banków jest mar˝a odsetkowa netto (Net Interest Margin –
NIM)73. W polskim systemie bankowym, podobnie jak w krajach UE, mo˝na zaobserwowaç tendencj´ spadkowà poziomu tego wspó∏czynnika, jakkolwiek w Polsce jest on nadal dwukrotnie wy˝szy
(zob. tabela 3.12)74. Do zmniejszenia mar˝y odsetkowej netto przyczyni∏ si´ g∏ównie spadek nominalnych stóp procentowych, b´dàcych efektem obni˝ania si´ wskaênika inflacji.

73

Mar˝a odsetkowa netto jest obliczona jako iloraz dochodów odsetkowych i przeci´tnego stanu aktywów w danym roku.
W 2001 r. Êrednia mar˝a odsetkowa netto dla krajów EU wynosi∏a 1,51%. Zob. EU Banking Sector Stability Europejski Bank Centralny, luty 2003.
74
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Mo˝na oszacowaç, ˝e w 2002 r. obni˝ki nominalnych stóp procentowych zmniejszy∏y dochody odsetkowe75 o 0,7 mld z∏, na co z∏o˝y∏y si´ utracone korzyÊci z przychodów odsetkowych od kredytów w wysokoÊci ok. 3 mld z∏ oraz potencjalny zysk z tytu∏u zmniejszenia si´ kosztów odsetkowych od depozytów w wysokoÊci ok. 2,3 mld z∏.
Dochody odsetkowe banków zmniejszy∏y si´ równie˝ z powodu utracenia przychodów
odsetkowych z tytu∏u pogarszania si´ jakoÊci kredytów przedsi´biorstw i gospodarstw domowych. Spadek ten mo˝na oszacowaç na ok. 1,28 mld z∏, z tego 1,14 mld z∏ wynios∏yby hipotetyczne straty na kredytach denominowanych w z∏otych i ok. 0,14 mld z∏ straty na kredytach denominowanych w walutach.
Banki stara∏y si´ reagowaç na stopniowy przyrost kredytów zagro˝onych, powodujàcy spadek efektywnej przychodowoÊci ich portfeli kredytowych, m.in. poprzez asymetryczne dostosowywanie oprocentowania kredytów i depozytów do zmian stóp rynkowych. Taka polityka stóp procentowych pozwoli∏a bankom na zahamowanie spadku dochodu odsetkowego. Szacunkowe korzyÊci
z mniejszej obni˝ki oprocentowania kredytów (g∏ównie kredytów konsumenckich) wynios∏y ok. 0,4
mld z∏, a wi´ksze od rynkowych obni˝ki stóp depozytowych pozwoli∏y bankom zaoszcz´dziç szacunkowo ok. 3,5 mld z∏. ¸àczny efekt wyniós∏ ok. 3,9 mld z∏76.

3

Tendencja do spadku mar˝y odsetkowej netto nie zosta∏a zahamowana pomimo wykupu przez
bank centralny od banków obligacji NBP oprocentowanych na poziomie inflacji77. W marcu 2002 r.
NBP wykupi∏ papiery o wartoÊci 7,8 mld z∏, a banki otrzyma∏y od NBP nowe papiery 10-letnie o wy˝szej rentownoÊci, kalkulowanej wed∏ug rentownoÊci rocznych bonów skarbowych. Powy˝sza operacja przyczyni∏a si´ do wzrostu przychodów odsetkowych sektora o ok. 400 mln z∏. Szacunki wskazujà, ˝e w zwiàzku z wykupem pozosta∏ych 40% obligacji NBP w 2003 r. przychody odsetkowe banków zwi´kszà si´ o ok. 200 mln z∏. Najwi´ksze korzyÊci z tego tytu∏u odniosà du˝e banki depozytowe, które posiadajà najwi´cej tego typu papierów wartoÊciowych.
Dochody pozaodsetkowe
Wzrost udzia∏u dochodów pozaodsetkowych w dochodach ogó∏em Êwiadczy∏, ˝e banki
stara∏y si´ rekompensowaç malejàce dochody odsetkowe zwi´kszaniem dochodów pozaodsetkowych, przede wszystkim poprzez wzrost prowizji i op∏at (zob. tabela 3.13)78. Jednak˝e od po-

Tabela 3.13
Struktura dochodów sektora bankowego (w %)
Udzia∏ w dochodach ogó∏em

2000

2001

2002

Dochodów odsetkowych

60,9

52,5

53,6

Dochodów pozaodsetkowych

39,1

47,5

46,4

èród∏o: NBP.

75 Szacunków dokonano na portfelu nale˝noÊci normalnych i pod obserwacjà od sektora niefinansowego. Utracone korzyÊci odsetkowe obliczono jako ró˝nic´ mi´dzy przychodami odsetkowymi przy stopie procentowej z grudnia 2001 r.
a rzeczywistymi wynikami wykazanymi w rachunku wyników sektora bankowego. Podobnie, potencjalne korzyÊci z ni˝szego oprocentowania depozytów obliczono jako ró˝nic´ mi´dzy faktycznymi kosztami odsetkowymi a kosztami, które
banki ponios∏yby, gdyby nie nastàpi∏y obni˝ki stóp procentowych. Przychody i koszty walutowe szacowano przy uwzgl´dnieniu rzeczywistych stóp procentowych z 2002 r. (Êrednie z 12 miesi´cy).
76 Kwoty, jakie banki komercyjne uzyska∏y z prowadzonej polityki stóp procentowych (zarówno depozytów, jak i kredytów), zosta∏y oszacowane poprzez obliczenie ró˝nicy pomi´dzy zmianami stóp procentowych NBP i zmianami przeci´tnych stóp procentowych depozytowych/kredytowych i przemno˝enie ich przez zobowiàzania/nale˝noÊci banków. Obliczenia zosta∏y dokonane odr´bnie dla podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. W przypadku zobowiàzaƒ
analiz´ przeprowadzono odr´bnie dla depozytów bie˝àcych i depozytów terminowych.
77 Obligacje NBP indeksowane do inflacji znalaz∏y si´ w portfelach banków komercyjnych w wyniku ich zakupu po znaczàcym obni˝eniu stopy rezerwy obowiàzkowej w 1999 r. WartoÊç zakupionych przez banki obligacji wynios∏a 13 mld z∏.
78 Zmniejszanie si´ dochodów odsetkowych oraz ich rekompensowanie dochodami pozaodsetkowymi mo˝na zaobserwowaç równie˝ w krajach Unii Europejskiej. Âwiadczy o tym rosnàcy udzia∏ dochodów nieodsetkowych w dochodach
ogó∏em. W 1995 r. wynosi∏ on 32% i wzrós∏ do 42,3% w 2001 r. Zob. EU Banks’ Income Structure, kwiecieƒ 2000, s. 5
oraz EU Banking Sector Stability, Europejski Bank Centralny, luty 2003, tabela 1, s. 7.
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Wykres 3.30
Dochody odsetkowe i pozaodsetkowe jako procent aktywów sektora bankowego
%
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èród∏o: NBP.

∏owy 2002 r. równie˝ wspó∏czynnik dochodów pozaodsetkowych do aktywów zaczà∏ maleç
(zob. wykres 3.30). Malejàce dochody odsetkowe i pozaodsetkowe, w po∏àczeniu z ich wysokimi wcià˝ kosztami operacyjnymi, b´dà zmuszaç banki do poszukiwania nowych êróde∏ przychodów. Mo˝na oczekiwaç, ˝e w celu ich pozyskiwania i dywersyfikacji oferty produktowej banki
b´dà w coraz wi´kszym stopniu rozszerzaç aktywnoÊç powierniczà oraz dystrybucj´ produktów
ubezpieczeniowych we wspó∏pracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie instytucjami. Obecnie
cz´Êç banków nawiàzuje wspó∏prac´ z towarzystwami funduszy inwestycyjnych lub z towarzystwami ubezpieczeniowymi (o ile nie majà ich w strukturze swojej grupy kapita∏owej), w celu
dywersyfikacji êróde∏ swoich dochodów.
Odpisy na rezerwy celowe
G∏ównym powodem obni˝enia si´ w 2002 r. wyników sektora bankowego w stosunku do poprzedniego roku by∏a pogarszajàca si´ jakoÊç portfela kredytowego, powodujàca wzrost obcià˝enia

Wykres 3.31
Odpisy i rozwiàzanie rezerw w bankach
mln z∏
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èród∏o: NBP.
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Wykres 3.32
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug odpisów netto na rezerwy
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èród∏o: NBP.

Wykres 3.33
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug odpisów netto na rezerwy
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èród∏o: NBP.

dochodów ogó∏em kosztami odpisów netto na rezerwy79 (saldo tworzonych odpisów i rozwiàzywanych rezerw). Odpisy netto wynios∏y w 2002 r. 6,1 mld z∏, z czego odpisy netto na rezerwy celowe na pokrycie kredytów zagro˝onych stanowi∏y 5,5 mld z∏. Odpisy na rezerwy celowe na kredyty zagro˝one ukszta∏towa∏y si´ na poziomie 15,6 mld z∏, tj. o 22% wy˝szym ni˝ w 2001 r.
O pogarszaniu si´ jakoÊci portfela aktywów banków Êwiadczy równie˝ relacja odpisów
netto na rezerwy celowe do wielkoÊci aktywów netto. W 2002 r. powy˝szy wspó∏czynnik wynosi∏ 1,29%, podczas gdy w 2001 r. by∏o to 1,12%80.

79

Odpisy na rezerwy obejmujà m.in. odpisy na nale˝noÊci zagro˝one oraz normalne (kredyty konsumpcyjne) i pod obserwacjà (rezerwy celowe), rezerwy na deprecjacj´ papierów wartoÊciowych, na deprecjacj´ Êrodków trwa∏ych, inwestycji oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz na zobowiàzania pozabilansowe.
80 W UE w 2001 r. odpisy netto na rezerwy na kredyty zagro˝one i na ryzyko ogólne wynios∏y 0,3% aktywów. Analogiczna relacja w 2001 r. w Czechach wynios∏a 1,9%, a na W´grzech 1% aktywów. èród∏o: EU Banking Sector Stability. Europejski Bank Centralny, luty 2003, s. 9 oraz Stability and Structure of Financial Systems in CEC5, NBP, maj 2002,
Aneks statystyczny.
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Analiza rozk∏adu liczby banków ze wzgl´du na wielkoÊç odpisów netto na rezerwy oraz posiadanych przez nie aktywów wskazuje na popraw´ jakoÊci portfela kredytowego w grupie najmniejszych banków. W przypadku banków Êredniej wielkoÊci odpisy netto na rezerwy w relacji
do aktywów sà wy˝sze ni˝ przeci´tna wartoÊç dla sektora, co odzwierciedla gorszà jakoÊç aktywów
(zob. wykresy 3.32 i 3.33).
Koszty operacyjne
Koszty funkcjonowania banków komercyjnych w Polsce sà relatywnie wysokie. Relacja kosztów funkcjonowania do aktywów sektora bankowego jest w Polsce ponad dwukrotnie wy˝sza ni˝
Êrednia w krajach Unii Europejskiej81. Wysokie koszty dzia∏ania banków w Polsce, w porównaniu
z bankami w innych krajach, wynikajà m.in. z wysokich kosztów wynagrodzeƒ, spowodowanych
du˝à liczbà zatrudnionych w nich osób82. Do istotnych przyczyn wy˝szych kosztów funkcjonowania banków w Polsce nale˝y równie˝ zaliczyç wi´ksze rozdrobnienie ulokowanych w nich depozytów, co podnosi koszt obs∏ugi klientów.

3

W koƒcu 2002 r. stosunek kosztów operacyjnych do aktywów wynosi∏ w Polsce 3,9%, podczas gdy w 2001 r. wynosi∏ on 3,94% (zob. tabela 3.12). Spadkowa tendencja tej relacji jest efektem podejmowanych przez banki dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczenia kosztów funkcjonowania.
Zmniejszeniu kosztów sprzyja∏a informatyzacja banków, inwestycje w rozwój mniej kosztoch∏onnych us∏ug i nowoczesnych metod sprzeda˝y produktów bankowych, outsourcing oraz redukcja zatrudnienia. Od koƒca 2000 r. liczba zatrudnionych w sektorze bankowym zmniejszy∏a si´ o 7% i wynios∏a 158,8 tys. w koƒcu 2002 r. Obserwowanej od 1999 r. tendencji zmniejszania zatrudnienia
w bankach nie towarzyszy∏a poczàtkowo redukcja liczby oddzia∏ów. Zmniejszanie si´ liczby oddzia∏ów mo˝na by∏o zaobserwowaç dopiero w 2002 r.
***
Przedstawione wy˝ej tendencje Êwiadczà, ˝e banki w Polsce stojà przed podobnymi wyzwaniami jak banki w krajach o bardziej rozwini´tych gospodarkach rynkowych. Nale˝à do nich m.in.
zmniejszanie si´ mar˝ i dochodów odsetkowych, które tradycyjnie by∏y g∏ównym êród∏em dochodów bankowych. Pogarszajàce si´ wyniki finansowe banków od 1996 r. wymuszajà obecnie na sektorze bankowym w Polsce dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia kosztów oraz podniesienia efektywnoÊci dzia∏ania.

3.5. Pozycja kapita∏owa i zdolnoÊç absorbowania strat
Banki sà zobowiàzane do utrzymywania kapita∏ów w∏asnych na poziomie zapewniajàcym
bezpieczeƒstwo zgromadzonych depozytów i pozwalajàcym absorbowaç niespodziewane straty.
Regulacje ostro˝noÊciowe Komisji Nadzoru Bankowego szczegó∏owo okreÊlajà minimalne wymagania kapita∏owe, jakich muszà przestrzegaç banki83. Fundusze w∏asne banków (tzw. kapita∏ regulacyjny) w relacji do sumy tzw. wymogów kapita∏owych84 z tytu∏u poszczególnych typów ryzyka powinny byç nie mniejsze ni˝ 15% i 12% w pierwszym i drugim roku dzia∏alnoÊci banku oraz nie
mniejsze ni˝ 8% w ka˝dym nast´pnym roku dzia∏alnoÊci banku.
Wymogi kapita∏owe sà oddzielnie obliczane dla ryzyka rynkowego (m.in. ryzyka stopy procentowej i kursu walutowego), ryzyka kredytowego oraz pozosta∏ych rodzajów ryzyka. Wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka rynkowego w przypadku banków krajowych jest stosunkowo niedu˝y.

81 Na koniec 2001 r. relacja kosztów operacyjnych do Êredniego stanu aktywów wynosi∏a w krajach UE 1,71%, w
Czechach 2,13%, na S∏owacji 2,45%, a na W´grzech 3,7%. èród∏o: EU Banking Sector Stability,EBC, luty 2003, tabela 1,
s. 7 oraz Stability and Structure of Financial Systems in CEC5, NBP, maj 2002, Aneks statystyczny.
82 Na koniec 2001 r. relacja kosztu wynagrodzeƒ w bankach do Êredniego stanu aktywów wynosi∏a w krajach UE 0,88%,
podczas gdy w Polsce wynosi∏a ona 3,5%. èród∏o: jw.
83 Uchwa∏a nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad
wyznaczania wymogów. Dz.Urz. NBP, nr 22 z 24.12.2001 r.
84 Pomno˝onych przez 12,5.
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Tabela 3.14
Kapita∏y sektora bankowego i przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
12.20013
Kapita∏

regulacyjny1

(w mln z∏)

w tym: fundusze podstawowe2
Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w %)

06.2002

12.2002

33.982

36.220

36.537

34.503

33.871

33.482

14,2

13,0

13,7

13,2

12,1

12,6

Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci przy uwzgl´dnieniu
funduszy podstawowych (w %)
1

Kapita∏ regulacyjny: fundusze podstawowe i uzupe∏niajàce pomniejszone o ew. kwot´ brakujàcych rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeƒ regulacyjnych, powi´kszone o kapita∏ krótkoterminowy.
Fundusze podstawowe minus regulacyjne pomniejszenia funduszy podstawowych (2001 r.) oraz pomniejszenia funduszy podstawowych
i uzupe∏niajàcych (2002 r.).
3 Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci przed marcem 2002 r. obejmowa∏ jedynie ryzyko kredytowe.
èród∏o: NBP.
2

3
Ramka 3.2. Trzecie Badanie IloÊciowe (QIS3) w Polsce

Zgodnie z przyj´tymi przez Komitet Bazylejski zasadami wprowadzania nowych zasad adekwatnoÊci kapita∏owej
banków, proces wdro˝eniowy Nowej Umowy Kapita∏owej (NUK) obejmuje szeroki zakres dzia∏aƒ konsultacyjnych z sektorem bankowym. Dotychczas opublikowano ju˝ dwie pe∏ne wersje proponowanych zmian w zasadach adekwatnoÊci kapita∏owej (Consultative Papers: CP1 – 1999 r. oraz CP2 – 2001 r.), które by∏y przedmiotem dyskusji w sektorze bankowym.
Badano tak˝e wp∏yw proponowanych zmian na sektor bankowy (QIS – Quantitative Impact Studies). Komisja Nadzoru
Bankowego, po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji ze Êrodowiskiem bankowym i audytorskim, przes∏a∏a swe uwagi Komitetowi Bazylejskiemu. Jednak w dotychczasowych badaniach (tzn. QIS1, QIS2 oraz QIS2a) Polska nie uczestniczy∏a.
Przeprowadzona samodzielnie przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego GINB w 2001 r. wst´pna symulacja wskazywa∏a na mo˝liwoÊç spadku wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci Êrednio w sektorze od 2,2 pkt. proc. do 5,4
pkt. proc. (w zale˝noÊci od przyj´tego wariantu), co w sposób istotny pogorszy∏oby wizerunek stopnia dokapitalizowania polskiego sektora bankowego (wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci kszta∏towa∏ si´ w ostatnich latach w polskich bankach na poziomie ok. 12–13%).
Komitet Bazylejski poprzedzi∏ opublikowanie trzeciego dokumentu konsultacyjnego NUK badaniem ankietowym, którego celem jest oszacowanie skutków, jakie przyniosà bankom projektowane zmiany. Badanie to, zwane QIS3
(Quantitative Impact Study 3 – Trzecie Badanie IloÊciowe), obj´∏o swoim zasi´giem banki (∏àcznie ok. 500 banków)
z krajów grupy G-10, krajów cz∏onkowskich UE spoza G-10 oraz niektórych krajów kandydujàcych (Czechy, Malta,
Polska, S∏owacja, S∏owenia, Turcja i W´gry), a tak˝e innych paƒstw.
Wyniki Trzeciego Badania IloÊciowego (QIS3) w Polsce1
1. Badanie przeprowadzono na prze∏omie lat 2002 i 2003 na podstawie danych z 2002 r.2
2. Badaniem obj´to 12 banków, posiadajàcych ∏àcznie ok. 80% aktywów sektora bankowego.
3. Osiem banków wybra∏o metod´ standardowà3, a cztery metod´ standardowà i wewn´trznych ratingów4.
4. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e wyniki badania mogà byç obarczone pewnym b∏´dem i pokazujà obraz sektora bankowego tylko w pewnym przybli˝eniu.
5. Wyniki
• W wyniku zastosowania nowych miar oceny ryzyka Êredni wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci przy przyj´ciu metody
standardowej obni˝y∏ si´ o ok. 1,2 pkt. proc.
• ˚aden bank obj´ty badaniem nie by∏ zagro˝ony spadkiem wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci poni˝ej 8%.
• Spadek wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci spowodowany zosta∏ wzrostem wymogów kapita∏owych o ok. 9,7%,
z czego ok. 12% przypada na nowo wprowadzony wymóg kapita∏owy z tytu∏u ryzyka operacyjnego pomniejszony o ok. 2,3% spadek wymogów z tytu∏u ryzyka kredytowego.
• Zmiany wymogów kapita∏owych w najwa˝niejszych portfelach w przypadku przyj´cia metody standardowej
wraz z opisem g∏ównych przyczyn tych zmian ilustruje tabela.
• Metoda standardowa przynios∏a o wiele lepsze wyniki ni˝ metoda wewn´trznych ratingów (IRB); spadek
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci przy u˝yciu pierwszej z wymienionych metod wyniós∏ ok. 1,2 pkt. proc.,
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a przy u˝yciu drugiej – ok. 4 pkt. proc.). Relacja mi´dzy wynikami zastosowania metody standardowej wobec
metody wewn´trznych ratingów jest odwrotna do tej, która wystàpi∏a w wi´kszoÊci krajów wysoko rozwini´tych. Sytuacj´ takà mo˝na wyt∏umaczyç oddzia∏ywaniem trzech czynników: (1) wy˝szym poziomem ryzyka
kredytowego w Polsce w stosunku do wyst´pujàcego na rynkach wysoko rozwini´tych, (2) niedoskona∏oÊcià
zastosowanych przez banki modeli, która zmusza∏a je do przyjmowania bardzo konserwatywnych za∏o˝eƒ
metodologicznych, (3) oparciem parametrów modeli na danych z „do∏ka” cyklu koniunkturalnego, a nie
na Êrednich dla ca∏ego cyklu (dane banków pochodzi∏y g∏ównie z lat 1999–2001).

Zmiany wymogu kapita∏owego na ryzyko kredytowe w poszczególnych portfelach
Portfel
Nale˝noÊci korporacyjne

Zmiana
wzrost o 1,1%

Uzasadnienie
wzrost wagi ryzyka dla niektórych nale˝noÊci przeterminowanych ze 100% na 150%
oraz wzrost wagi ryzyka nale˝noÊci od jednostek sektora publicznego z 20% na 50%

Nale˝noÊci od Skarbu Paƒstwa

wzrost o 1.260%

3

efekt niskiej bazy – bliskiej zera – oraz rezygnacja z kryterium przynale˝noÊci do OECD
jako determinanty wagi ryzyka

Nale˝noÊci bankowe

wzrost o 37,1%

wzrost podstawowej stawki wag ryzyka
z 20% na 50%

Nale˝noÊci detaliczne

spadek o 24,4%

spadek wag ryzyka: nale˝noÊci hipoteczne
z 50% na 35%, nale˝noÊci niehipoteczne ze
100% na 75%

Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa

spadek o 5,6%

spadek wagi ryzyka nale˝noÊci ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw traktowanych jak
detal ze 100% na 75%

Ksi´ga handlowa

wzrost o 6,5%

wzrost stawek na ryzyko kontrahenta – tak
jak w przypadku nale˝noÊci bankowych

èród∏o: NBP.

Relatywnie dobre wyniki QIS3 (w stosunku do wczeÊniejszych szacunków) mo˝na przypisaç nast´pujàcym czynnikom:
• zmniejszeniu wag ryzyka dla nale˝noÊci detalicznych (do 75%) oraz nale˝noÊci zabezpieczonych hipotekà
mieszkalnà (do 35%),
• korzystnej dla polskiego sektora bankowego definicji nale˝noÊci detalicznych (ekspozycja poni˝ej 1 mln euro,
udzia∏ w portfelu poni˝ej 0,02%),
• przyj´ciu (na roboczo) przez GINB rozwiàzaƒ dotyczàcych preferencyjnych stawek obcià˝eƒ dla nale˝noÊci
od Skarbu Paƒstwa oraz wybraniu tzw. opcji 2 dla nale˝noÊci bankowych (podstawowa waga ryzyka dla banków bez ratingu równa 50%, nieuzale˝niona od ratingu kraju pochodzenia),
• obni˝eniu wag ryzyka (50%, 100%) dla nale˝noÊci przeterminowanych, na które utworzono wysokie rezerwy
celowe (powy˝ej 20% i 50% wartoÊci brutto),
• wprowadzeniu miary ryzyka operacyjnego dla tradycyjnej bankowoÊci bazujàcej na wielkoÊci aktywów, a nie
na wysokoÊci dochodu brutto.
Zagregowane dane wskazujà, ˝e wyniki polskiego sektora bankowego plasujà go poÊrodku grupy krajów kandydujàcych do UE oraz sà zbli˝one do wyników Korei Po∏udniowej, Brazylii czy RPA.
1

Projektowane zmiany kapita∏owego re˝imu regulacyjnego dopuszczajà pewien zakres swobody dla krajowego nadzorcy przy okreÊlaniu pewnych szczegó∏owych rozwiàzaƒ uwzgl´dniajàcych specyfik´ lokalnych systemów bankowych (national discretion). W celu
prawid∏owego wykonania badania QIS3 GINB przyjà∏ odpowiednie zasady, starajàc si´, aby by∏y one mo˝liwie korzystne dla krajowego sektora bankowego oraz zgodne z dzisiejszymi uregulowaniami.
2 Wi´kszoÊç banków na podstawie danych z 30.06.2002 r. lub 31.03.2002 r., dwa banki – 31.10.2002 r., jeden – 31.11.2002 r.
3 Wagi ryzyka dla ekspozycji sà okreÊlone zgodnie z zewn´trznà ocenà ratingowà lub zgodnie z przynale˝noÊcià ekspozycji do danego typu portfela.
4 Wagi ryzyka dla ekspozycji wynikajà z prawdopodobieƒstwa upad∏oÊci obliczonego na podstawie wewn´trznego modelu ryzyka kredytowego (wewn´trznej oceny ratingowej).
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W grudniu 2002 r. stanowi∏ on 7,1% ca∏kowitego wymogu kapita∏owego. Wynika to z ograniczonego ryzyka stopy procentowej w handlowym portfelu banków85 oraz z niewielkich otwartych pozycji walutowych. Najwi´ksze znaczenie dla wyznaczania poziomu minimalnego kapita∏u ma wymóg wynikajàcy z podejmowanego przez banki ryzyka kredytowego. W grudniu 2002 r. stanowi∏
on 89,4% ca∏kowitego wymogu kapita∏owego.
Kapita∏ regulacyjny, b´dàcy podstawà do wyliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci, sk∏ada si´
m.in. z funduszy podstawowych i funduszy uzupe∏niajàcych (m.in. zobowiàzania podporzàdkowane, fundusz z aktualizacji wyceny). Te drugie mogà s∏u˝yç do pokrycia strat jedynie w ograniczonym
zakresie86. Z tego wzgl´du praktyczne znaczenie nale˝y przypisywaç wspó∏czynnikowi wyp∏acalnoÊci obliczonemu tylko dla funduszy podstawowych.
Przeci´tny w sektorze bankowym wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci wynosi∏ w grudniu 2002 r.
13,7%. Poziom wspó∏czynnika obliczonego przy uwzgl´dnieniu funduszy podstawowych, tzn. funduszy, które w ca∏oÊci nale˝à do banków, by∏ tylko nieco ni˝szy (zob. tabela 3.14). Oznacza to, ˝e
pozycja kapita∏owa sektora bankowego w Polsce jest dobra. Potwierdzajà to równie˝ wyniki Trzeciego Badania IloÊciowego (QIS 3), majàcego na celu oszacowanie wp∏ywu wprowadzenia Nowej
Umowy Kapita∏owej na poziom wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków (zob. ramka 3.2).

3

W koƒcu 2002 r. wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci poni˝ej wymaganego minimum 8% mia∏o 5
banków komercyjnych i 10 banków spó∏dzielczych. W grupie tej znajdowa∏y si´ instytucje przej´te
przez banki silne kapita∏owo oraz banki odtwarzajàce kapita∏ pomniejszony z powodu poniesionych
wczeÊniej strat. Banki te sà obiektem szczególnego zainteresowania ze strony nadzoru bankowego.
Przygotowujà one i realizujà programy naprawcze uzgodnione z Komisjà Nadzoru Bankowego bàdê
realizujà proces ∏àczenia si´ z innym bankiem. Znaczenie w ca∏ym sektorze banków niespe∏niajàcych
wymogu minimalnego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci jest niewielkie. W grudniu 2002 r. aktywa banków komercyjnych o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci poni˝ej 8% stanowi∏y 1,4% aktywów netto sektora, a banków spó∏dzielczych – 0,2% (zob. wykresy 3.34 i 3.35).
WysokoÊç przeci´tnego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sugeruje, ˝e w 2002 r. banki w Polsce
by∏y w stanie zaabsorbowaç niespodziewane straty i nadal bezpiecznie funkcjonowaç. Weryfikacj´
zdolnoÊci absorbowania strat przez sektor bankowy mo˝na przeprowadzaç przy u˝yciu metod symulacyjnych zak∏adajàcych ró˝ne scenariusze pogorszenia jakoÊci portfeli kredytowych banków.
W tym celu przeprowadzono dwie symulacje:
• oszacowanie, jaka cz´Êç kredytów ocenionych w grudniu 2002 r. jako normalne musia∏aby przekszta∏ciç si´ w kredyty wàtpliwe, tak aby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci banków spad∏ do poziomu 8%87,
• oszacowanie poziomu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w przypadku, gdyby wszystkie kredyty zakwalifikowane w grudniu 2002 r. do kategorii poni˝ej standardu i wàtpliwe przekszta∏ci∏y si´
w kredyty stracone.
Wyniki pierwszej symulacji przedstawia wykres 3.36. Banki komercyjne sà na nim uszeregowane wed∏ug procentu kredytów o najwy˝szej jakoÊci (w kategorii normalnych), które musia∏yby
przekszta∏ciç si´ w kredyty wàtpliwe, aby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci spad∏ do 8%. W banku naj-
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Portfel handlowy banku obejmuje m.in. transakcje zawarte z motywu spekulacyjnego, transakcje arbitra˝owe, repo i reverse repo oraz transakcje przeterminowane. Do portfela handlowego nie zalicza si´ m.in. kredytów i po˝yczek
oraz depozytów i lokat. Szczegó∏owà list´ instrumentów zaliczanych do portfela handlowego zawiera Uchwa∏a nr
5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego.
86 Zobowiàzania podporzàdkowane podlegajà sp∏acie po wygaÊni´ciu umowy z wierzycielem, dostarczajà Êrodków jedynie na okres trwania zobowiàzania i nie dajà prawa do udzia∏ów w kapitale banku. Dodatkowo, w rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej ta pozycja pasywów ulega pomniejszeniu w wysokoÊci 20% rocznie w okresie ostatnich 5 lat umowy.
87 Symulacja zosta∏a przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym oszacowano kwot´ brakujàcych rezerw celowych
(salda), która spowodowa∏aby spadek wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków komercyjnych z faktycznego poziomu
na koniec 2002 r. do regulacyjnego minimum, tj. 8%. Nast´pnie, aby zestawiç obliczonà kwot´ rezerw (19 mld z∏) z jakoÊcià portfela, wyznaczono hipotetycznà kwot´ kredytów zagro˝onych (wàtpliwych), którym odpowiada∏yby obliczone
rezerwy. Na kredyty zaklasyfikowane do kategorii wàtpliwe banki tworzà rezerwy celowe w proporcji co najmniej 50%
kwoty, dlatego hipotetyczna kwota kredytów wàtpliwych wynios∏aby 38 mld z∏ (za∏o˝ono zatem, ˝e nie ma ˝adnych zabezpieczeƒ prawnych).
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Wykres 3.34
Rozk∏ad liczby banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci
18
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èród∏o: NBP.

Wykres 3.35
Rozk∏ad aktywów banków komercyjnych wed∏ug wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci
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s∏abiej wyposa˝onym w kapita∏ (w relacji do jakoÊci portfela kredytowego) wystarczy∏oby, aby ok.
5% kredytów normalnych przekszta∏ci∏o si´ w kredyty wàtpliwe. Podobnie, interpretujàc dane
przedstawione na wykresie, mo˝na stwierdziç, ˝e gdyby 30% portfela kredytów normalnych
w grudniu 2002 r. przesun´∏o si´ do kategorii kredytów wàtpliwych, po∏owa z badanych 51 banków mia∏aby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci na granicy regulacyjnego minimum lub poni˝ej. Warto
zauwa˝yç, ˝e jedynie 7 banków zbli˝y∏oby si´ do granicy 8%, gdyby 7–10% ich portfela przekszta∏ci∏o si´ w kredyty wàtpliwe. WartoÊç aktywów tych banków stanowi ∏àcznie ok. 6,9% aktywów sektora bankowego. Wyniki symulacji potwierdzajà, ˝e wysokoÊç kapita∏ów banków komercyjnych jest
na odpowiednim poziomie i zapewnia bezpieczeƒstwo ich funkcjonowania.
Uzupe∏nieniem symulacji, badajàcej zdolnoÊç banków do pokrycia strat, jest informacja o relatywnym znaczeniu tych banków w ca∏ym sektorze. Wykres 3.37 przedstawia skumulowanà wartoÊç aktywów banków uszeregowanych w tym samym porzàdku, co na wykresie 3.36. Porównanie
kszta∏tu obu wykresów pokazuje, i˝ w najlepszej sytuacji pod wzgl´dem mo˝liwoÊci absorbowania
strat sà banki ma∏e, co wynika w pewnej mierze z krótkiego okresu ich funkcjonowania, oraz banki
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Wykres 3.36
Hipotetyczna liczba banków o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci równym 8%
przy za∏o˝onym scenariuszu przekszta∏cania si´ kredytów normalnych w kredyty wàtpliwe
60
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Procent kredytów normalnych, które muszà przekszta∏ciç si´ w kredyty wàtpliwe, aby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
obni˝y∏ si´ do wysokoÊci 8%
Za∏o˝enia symulacji:
1. Portfel kredytowy (kredyty normalne dla sektora niefinansowego) z grudnia 2002 r.
2. Licznik i mianownik wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sà korygowane o pe∏nà kwot´ rezerw celowych na kredyty wàtpliwe. Przyjmujemy za∏o˝enie o braku zabezpieczeƒ kredytów i 100% wagach ryzyka nale˝noÊci o pogarszajàcej si´ jakoÊci. Korekta mianownika zosta∏a podzielona przez 12,5, zgodnie z metodà obliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci.
3. Nie ma rozwiàzaƒ rezerw celowych (za∏o˝enie o braku poprawy jakoÊci pozosta∏ych kredytów).
4. Pomini´to banki o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci ni˝szym od 8% oraz wy˝szym ni˝ 100%.
èród∏o: NBP.

Wykres 3.37
Aktywa banków o wspó∏czynniku wyp∏acalnoÊci równym 8% przy za∏o˝onym scenariuszu
przekszta∏cania si´ kredytów normalnych w kredyty wàtpliwe
mln z∏
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Procent kredytów normalnych, które muszà przekszta∏ciç si´ w kredyty wàtpliwe, aby wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
obni˝y∏ si´ do wysokoÊci 8%

niszowe. Banki rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç z regu∏y powoli budujà swój portfel klientów i w poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci wartoÊç udzielonych przez nie kredytów jest niewielka w porównaniu
do kapita∏ów w∏asnych. Banki te sà ponadto zobligowane do utrzymywania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci na wy˝szym poziomie ni˝ 8% w pierwszych latach dzia∏alnoÊci, co jest dodatkowym ograniczeniem rozmiaru ich akcji kredytowej.
O przewadze banków ma∏ych w grupie o najwi´kszych mo˝liwoÊciach absorbowania strat
Êwiadczà niskie przyrosty skumulowanej wartoÊci aktywów w prawej cz´Êci wykresu. Wskazuje
na to równie˝ to, ˝e aktywa po∏owy z badanych 51 banków, znajdujàcej si´ na osi poziomej poni-
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˝ej 30%, stanowià 58% aktywów ca∏ego sektora bankowego. Wi´kszoÊç banków Êrednich i du˝ych
(bez dwóch o udziale w aktywach sektora równym 16%) znajduje si´ na osi poziomej mi´dzy 10%
a 35%. Oznacza to, ˝e sà one w stanie bezpiecznie funkcjonowaç bez dokapitalizowania przez akcjonariuszy, nawet gdyby zmuszone by∏y ponieÊç straty wynikajàce z przeklasyfikowania 10% nale˝noÊci normalnych do kategorii wàtpliwych i utworzenia rezerw celowych w wysokoÊci wymaganej
przez regulacje ostro˝noÊciowe88.
Druga symulacja (zob. wykres 3.38) mia∏a na celu ustalenie, jak kszta∏towa∏by si´ poziom
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków w przypadku gwa∏townego pogorszenia jakoÊci portfela nale˝noÊci zagro˝onych. W obliczeniach za∏o˝ono, ˝e wszystkie nale˝noÊci poni˝ej standardu i wàtpliwe od sektora niefinansowego przechodzà do kategorii straconych, co oznacza koniecznoÊç
utworzenia rezerw celowych w kwocie równej ca∏oÊci niezabezpieczonej wartoÊci nale˝noÊci. Taki
scenariusz mia∏ na celu okreÊlenie maksymalnego poziomu brakujàcych rezerw celowych, jakie mogà wynikaç z obecnej wysokoÊci nale˝noÊci zagro˝onych. Jedynym czynnikiem ograniczajàcym wymagany poziom rezerw jest w takiej sytuacji wysokoÊç zabezpieczeƒ prawnych (scenariusz 1).

3

Aby odzwierciedliç mo˝liwe trudnoÊci i koszty zwiàzane z realizacjà zabezpieczeƒ, w scenariuszach 2 i 3 uwzgl´dniono równie˝ mo˝liwoÊç wystàpienia sytuacji, w której banki b´dà zmuszone do utworzenia wy˝szych rezerw, ze wzgl´du na spadek wartoÊci zabezpieczeƒ pomniejszajàcych
podstaw´ tworzenia rezerw celowych (odpowiednio o 25% i 50%). Scenariusze te odpowiadajà
kryzysowi, w którym pogorszeniu si´ jakoÊci portfela banków towarzyszy∏oby za∏amanie cen na rynkach, na których banki próbowa∏yby sprzedaç zabezpieczenia materialne, oraz z powa˝nymi k∏opotami podmiotów gwarantujàcych kredyty.
Regulacje ostro˝noÊciowe zawierajà jednak klauzule, które ograniczajà wra˝liwoÊç banków
na spadek wartoÊci zabezpieczeƒ w momencie windykacji kredytu zagro˝onego. W przypadku zabezpieczeƒ opartych na hipotece, banki mogà pomniejszyç podstaw´ tworzenia rezerw celowych
jedynie o 50% wartoÊci nieruchomoÊci wynikajàcej z wyceny rzeczoznawcy lub 60% bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci89. Wynika z tego, ˝e w przypadku niewyp∏acalnoÊci kredytobiorcy, przy wczeÊniejszym utworzeniu rezerw celowych w wysokoÊci ca∏ej niezabezpieczonej cz´Êci kredytu i sprzeda˝y nieruchomoÊci w trakcie windykacji, bank poniesie straty dotychczas niepokryte rezerwami celowymi jedynie wówczas, gdy uzyska ze sprzeda˝y cen´ poni˝ej 50% wyceny rzeczoznawcy90. W odniesieniu do scenariuszy rozwa˝anych w analizie utrata 50% wartoÊci zabezpieczeƒ
oznacza sprzeda˝ po cenie równej 25% wyceny uwzgl´dnianej przy tworzeniu rezerw. Taka sytuacja oznacza∏aby jednak za∏amanie rynku nieruchomoÊci porównywalne z kryzysem w krajach Azji
Po∏udniowo-Wschodniej, co w warunkach obecnych jest ma∏o prawdopodobne (zob. „Ryzyko
zmian cen nieruchomoÊci”).
Banki sà ponadto obowiàzane dokonywaç regularnych przeglàdów wartoÊci zabezpieczeƒ.
W przypadku spadku ich wartoÊci majà obowiàzek tworzenia rezerw celowych od wy˝szej podstawy. Ma to na celu wczeÊniejsze uwzgl´dnienie mo˝liwych strat kredytowych. Wymienione zabezpieczenia regulacyjne nakazujà traktowaç analizowane scenariusze jako sytuacje ekstremalne o niewielkim prawdopodobieƒstwie wystàpienia.
Wykres 3.38 przedstawia wyniki symulacji przeci´tnego poziomu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci dla 10 najwi´kszych banków komercyjnych, w których posiadaniu jest 71% aktywów sektora bankowego.
Wyniki symulacji wskazujà, ˝e wyposa˝enie kapita∏owe najwi´kszych banków jest na tyle
wysokie, ˝e sà one w stanie zaabsorbowaç powa˝ne straty i kontynuowaç bezpiecznie dzia∏alnoÊç. Ponadto w ca∏ym badanym okresie wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci wykazuje tendencj´ wzro-
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Odpowiada to poniesieniu strat o wartoÊci 5% portfela kredytów normalnych.
Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków. Podobne ograniczenia dotyczà zabezpieczeƒ opartych na zastawach rejestrowych oraz przeniesieniu praw w∏asnoÊci rzeczy ruchomych lub niektórych papierów wartoÊciowych.
90 Lub 60% bankowo-hipotecznej wartoÊci nieruchomoÊci, w zale˝noÊci od przyj´tej metody wyceny. Zak∏adamy, ˝e hipoteka by∏a jedynym zabezpieczeniem kredytu.
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Wykres 3.38
Symulowany przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci 10 najwi´kszych banków
komercyjnych przy przeklasyfikowaniu ca∏oÊci nale˝noÊci zagro˝onych od sektora
niefinansowego do kategorii straconych
%
15
14
13
12
11
10
9
8

3

7
6
II

I

1998

II
1999

I

II

I

2000

II

I

II

2001

2002

pó∏rocza
Przeci´tny rzeczywisty wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
Scenariusz 1 – odzyskanie 100% wartoÊci zabezpieczeƒ
Scenariusz 2 – spadek wartoÊci zabezpieczeƒ o 25%
Scenariusz 3 – spadek wartoÊci zabezpieczeƒ o 50%
Za∏o˝enia symulacji:
1. Ca∏oÊç nale˝noÊci zagro˝onych od sektora niefinansowego jest przeklasyfikowana do kategorii „stracone”.
2. Portfel kredytów normalnych i pod obserwacjà pozostaje bez zmian.
3. Licznik i mianownik wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sà pomniejszane o brakujàcà kwot´ rezerw celowych. Przy korekcie mianownika kwota ta jest dzielona przez 12,5 w celu zachowania porównywalnoÊci z kwotà wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kredytowego. Przyjmujemy za∏o˝enie o 100-procentowych wagach ryzyka dla wszystkich nale˝noÊci zagro˝onych.
4. Przeci´tny wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci jest obliczany dla zagregowanego portfela wszystkich banków.
5. Analiza obejmuje 10 najwi´kszych banków na dzieƒ 31.12.2002 r. W przypadku banków, które w badanym okresie by∏y uczestnikami
fuzji i przej´ç, w analizie uwzgl´dnione sà wszystkie „sk∏adowe” banki w okresie przed fuzjà.
èród∏o: NBP.

Tabela 3.15
Ratingi d∏ugoterminowe 10 najwi´kszych banków wed∏ug agencji Moody’s
Bank
Bank Handlowy w Warszawie SA

Rating d∏ugoterminowy

Data nadania ratingu

A2

14.01.2003

Bank Pekao SA

A2

14.01.2003

BZ WBK SA

A2

14.01.2003

ING Bank Âlàski SA

A2

14.01.2003

Kredyt Bank SA

A2

14.01.2003

PKO BP SA

A2

14.01.2003

Bank Millennium SA

A3

14.01.2003

BG˚ SA

Baa1

14.01.2003

BPH PBK SA

Baa1

06.2003

BRE Bank SA

Baa1

06.2003

Uwaga: zdolnoÊç kredytowà banku o przyznanym ratingu A ocenia si´ jako dobrà (ang. good credit quality); w d∏u˝szym okresie nie
wyklucza si´ wyst´powania czynników wp∏ywajàcych na os∏abienie pozycji banku. ZdolnoÊç kredytowà banku o ratingu Baa ocenia
si´ jako wystarczajàcà (ang. adequate credit quality); w d∏ugim okresie bank mo˝e mieç trudnoÊci z utrzymaniem zdolnoÊci kredytowej na tym poziomie. Dodatkowe oceny numeryczne oznaczajà pozycj´ banku w ramach podstawowych kategorii literowych: ocena 1 wskazuje, ˝e bank znajduje si´ w wy˝szej jakoÊciowo cz´Êci danej kategorii literowej, ocena 2 – w Êrodkowej, ocena 3 – w dolnej cz´Êci.
èród∏o: www.moodyseurope.com.
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stowà, co Êwiadczy o polepszaniu si´ bezpieczeƒstwa banków. Pomimo wysokiego Êredniego poziomu wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci w grupie, jeden bank, posiadajàcy mniej ni˝ 5% aktywów
sektora bankowego, nawet w scenariuszach 1 i 2 zarejestrowa∏by wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci
poni˝ej regulacyjnego minimum. Interesujàcym zjawiskiem jest rosnàca ró˝nica mi´dzy wspó∏czynnikiem wyp∏acalnoÊci w scenariuszu 1, nie uwzgl´dniajàcym spadku wartoÊci zabezpieczeƒ,
a scenariuszami 2 i 3, ilustrujàca tendencj´ do ograniczania ryzyka przez coraz szersze stosowanie zabezpieczeƒ prawnych.
Podobnie jak krótkoterminowe, równie˝ d∏ugoterminowe oceny nadane przez agencj´ ratingowà Moody’s, oceniajàce zdolnoÊç banków do terminowej sp∏aty zobowiàzaƒ depozytowych, sà
korzystne. ZdolnoÊç do sp∏aty zobowiàzaƒ w d∏ugim okresie zosta∏a oceniona jako dobra dla siedmiu banków, a dla trzech jako wystarczajàca (zob. tabela 3.15).
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4
Niebankowe instytucje finansowe

4.1. Wp∏yw sytuacji w niebankowych instytucjach finansowych na stabilnoÊç
sektora bankowego
StabilnoÊç banków ma podstawowe znaczenie dla stabilnoÊci ca∏ego systemu finansowego.
Z kolei niebankowe instytucje finansowe (NBIF) majà znaczny wp∏yw na stabilnoÊç sektora bankowego. Istotna jest zatem analiza wyst´pujàcego w nich ryzyka oraz kana∏ów ich oddzia∏ywania
na sytuacj´ finansowà banków.
Instytucje nale˝àce do sektora NBIF prowadzà ró˝norodnà dzia∏alnoÊç. Zró˝nicowana jest zatem tak˝e rola, jakà odgrywajà w systemie finansowym. Cz´Êç z nich podlega ró˝nego rodzaju rozwiàzaniom regulacyjno-organizacyjnym, ograniczajàcym podejmowane przez nie ryzyko, co ma
na celu m.in. ochron´ interesów klientów, w tym tak˝e banków.

4

Mo˝na wyró˝niç cztery podstawowe kana∏y oddzia∏ywania NBIF na sytuacj´ finansowà banków:
• wycen´ udzia∏ów kapita∏owych banków w instytucjach nale˝àcych do sektora NBIF (poprzez
wspó∏uczestnictwo w grupach kapita∏owych lub inwestycje handlowe),
• ryzyko zmiany cen aktywów finansowych,
• „bezpoÊrednie” i „poÊrednie” ryzyko kredytowe,
• ryzyko p∏ynnoÊci.
Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç sektora NBIF, si∏a oddzia∏ywania poprzez wspomniane kana∏y
jest bardzo zró˝nicowana i zale˝na od specyfiki poszczególnych rodzajów NBIF.
Wspó∏uczestnictwo w grupach kapita∏owych/finansowych
W grupach kapita∏owych, w których podmiotami dominujàcymi sà banki, wyst´pujà zazwyczaj takie rodzaje NBIF, jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, firmy leasingowe, zak∏ady ubezpieczeniowe i poÊrednicy kredytowi. Tworzenie takich grup przyczynia si´
do rozbudowy sieci dystrybucji, pozwala rozszerzyç wachlarz oferowanych produktów i zwi´kszyç
êród∏a przychodów. RównoczeÊnie jednak stwarza niebezpieczeƒstwo poniesienia strat. Generowanie strat przez podmioty zale˝ne wp∏ywa na sytuacj´ finansowà banku jako podmiotu dominujàcego, a przez to oddzia∏uje na jego stabilnoÊç. W skrajnych przypadkach mo˝e to doprowadziç
do upadku ca∏ej grupy i przyczyniç si´ do zachwiania stabilnoÊci systemu finansowego.
Ryzyko zmiany cen aktywów finansowych (ryzyko rynkowe)
Zmiany cen papierów wartoÊciowych wp∏ywajà na wartoÊç aktywów finansowych w bilansach banków. Za∏amanie cen na rynkach finansowych i wyprzeda˝ walorów przez NBIF, wymuszona np. problemami z p∏ynnoÊcià lub nag∏à koniecznoÊcià regulacji zobowiàzaƒ, mo˝e powodowaç
straty banków i staç si´ przyczynà zmniejszenia ich funduszy w∏asnych. Ryzyko to by∏oby szczególnie istotne, gdyby dotyczy∏o du˝ej niebankowej instytucji finansowej lub mia∏o miejsce nag∏e wydarzenie, wp∏ywajàce na sytuacj´ wszystkich podmiotów w danym sektorze.
BezpoÊrednie ryzyko kredytowe
Niebankowe instytucje finansowe mogà byç d∏u˝nikami banków z racji zaciàgni´tych kredytów. Powstajàce w ten sposób ryzyko kredytowe dla banków wynika m.in. z mo˝liwoÊci z∏ej oceny
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zdolnoÊci kredytowej d∏u˝nika i niedostatecznego monitoringu jakoÊci udzielonego kredytu. Brak
zdolnoÊci kredytobiorcy do regulowania nale˝noÊci oznacza dla banku przekwalifikowanie kredytu
do ni˝szej kategorii i koniecznoÊç utworzenia rezerw celowych, zabezpieczajàcych potencjalne straty, jakie bank mo˝e w tej sytuacji ponieÊç.
PoÊrednie ryzyko kredytowe
Pogorszenie si´ sytuacji finansowej, a zw∏aszcza upadek NBIF, ma istotne znaczenie dla kondycji finansowej klientów tego podmiotu. JeÊli sà oni jednoczeÊnie kredytobiorcami, wówczas poÊrednio
pogorszenie sytuacji NBIF przek∏ada si´ na pogorszenie si´ sytuacji banków. Przyk∏adem tego rodzaju
zagro˝enia sà konsekwencje ataku terrorystycznego, jaki mia∏ miejsce 11 wrzeÊnia 2001 r. w Stanach
Zjednoczonych. Firmy ubezpieczeniowe, które ponios∏y wówczas du˝e straty, zwi´kszy∏y drastycznie
op∏aty ubezpieczeniowe dla firm lotniczych, co znalaz∏o odzwierciedlenie nie tylko w sytuacji finansowej tych firm, ale tak˝e ich banków. Innym przyk∏adem mogà byç firmy leasingowe. Upadek leasingodawcy w trakcie trwania umowy stawia leasingobiorców w trudnej sytuacji. Syndyk masy upad∏oÊciowej mo˝e zajàç wykorzystywane przez nich dobra na poczet sp∏aty zad∏u˝enia upad∏ej firmy. U˝ytkownicy leasingowanego dobra tracà wówczas narz´dzia pracy, stajà si´ niewyp∏acalni i nie mogà obs∏ugiwaç zaciàgni´tych kredytów. Pojawia si´ koniecznoÊç tworzenia przez banki dodatkowych rezerw
i ewentualnej windykacji nale˝noÊci (analogicznie jak przy kredytowaniu bezpoÊrednim).

4

Ryzyko p∏ynnoÊci
Niebankowe instytucje finansowe sà równie˝ klientami banków lokujàc w nich wolne Êrodki
pieni´˝ne. Istnieje ryzyko, ˝e w sytuacji krytycznej instytucje te mogà byç zmuszone do wycofania
lokat. Przedterminowe rozwiàzanie umowy depozytowej oznacza dla banku koniecznoÊç natychmiastowej wyp∏aty Êrodków. Przy znacznych kwotach taka sytuacja mo˝e si´ negatywnie odbiç
na p∏ynnoÊci banku.
Oprócz wspomnianych powy˝ej kana∏ów wp∏ywu istnieje równie˝ ryzyko wynikajàce z konkurencyjnego w stosunku do banku charakteru prowadzonej przez dany podmiot dzia∏alnoÊci. Sama w sobie konkurencja jest zjawiskiem pozytywnym, wymuszajàcym wzrost efektywnoÊci. Je˝eli

Tabela 4.1
Potencjalne kana∏y oddzia∏ywania instytucji niebankowych na sektor bankowy
Zak∏ady

Fundusze

ubezpieczeƒ emerytalne

Fundusze
inwestycyjne

Firmy

PoÊrednicy Biura/domy SKOK-i

leasingowe kredytowi

maklerskie

Kana∏y oddzia∏ywania
Wspó∏uczestnictwo
w grupach
kapita∏owych

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

Ryzyko rynkowe

✓

✓

✓

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

✓

–

–

✓

–

–

–

BezpoÊrednie ryzyko
kredytowe
PoÊrednie ryzyko
kredytowe
Ryzyko p∏ynnoÊci

✓

✓

✓

✓

–

–

✓

Inne

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Instytucja nadzoru

✓

✓

✓

–

–

✓

*

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

Zabezpieczenia systemowe

Inne rozwiàzania
organizacyjne

* Nadzór w odmiennym znaczeniu ni˝ nadzór bankowy, sprawowany przez Kas´ Krajowà, organ nadrz´dny w stosunku do SKOK-ów.
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jednak warunki konkurencji (np. prawne) nie sà równe, wówczas sytuacja taka mo˝e prowadziç
do zaburzeƒ. Przyk∏adem niejednakowych uwarunkowaƒ jest uprzywilejowana pozycja w Niemczech kas oszcz´dnoÊciowych (Sparkassen) i banków regionalnych krajów zwiàzkowych (Landesbanken). Przyk∏adem nierównego traktowania w Polsce podmiotów operujàcych w podobnym obszarze sà uregulowania dzia∏alnoÊci banków i spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych.
Nie wszystkie wymienione mechanizmy oddzia∏ywania sytuacji NBIF na banki wyst´pujà w poszczególnych podsektorach NBIF. W tabeli 4.1 przedstawiono analiz´ sektorowà wyst´powania poszczególnych kana∏ów oddzia∏ywania NBIF na sytuacj´ finansowà banków. Nale˝y podkreÊliç, ˝e nie
okreÊla ona prawdopodobieƒstwa realizacji danego ryzyka w warunkach polskich. Wp∏yw poszczególnych rodzajów ryzyka, ich si∏´ oddzia∏ywania na funkcjonowanie banków oraz mo˝liwoÊç generowania sytuacji zagra˝ajàcej stabilnoÊci systemu bankowego omówiono w kolejnych podrozdzia∏ach.

4.2. Zak∏ady ubezpieczeƒ

Charakterystyka dzia∏alnoÊci
Zak∏ady ubezpieczeƒ dzielà si´ na zak∏ady oferujàce ubezpieczenia na ˝ycie (dzia∏ I) oraz na zak∏ady oferujàce pozosta∏e ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majàtkowe (dzia∏ II). Podzia∏ taki
wynika z odmiennej natury obu rodzajów ubezpieczenia. Umowy ubezpieczeƒ majàtkowych majà
krótszy horyzont czasowy ni˝ umowy ubezpieczenia na ˝ycie. Ponadto w ubezpieczeniach na ˝ycie
ubezpieczane jest ryzyko o innym charakterze, co wp∏ywa na sposób tworzenia oraz obliczania rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych91. Ró˝nice te powodujà, ˝e sposób zarzàdzania zak∏adem ubezpieczeƒ na ˝ycie jest inny ni˝ zak∏adem ubezpieczeƒ majàtkowych. Dlatego wyst´puje ustawowy zakaz
jednoczesnego prowadzenia ubezpieczeƒ na ˝ycie i ubezpieczeƒ majàtkowych przez jeden podmiot.

4

G∏ównym êród∏em przychodów zak∏adów ubezpieczeƒ sà zbierane sk∏adki. Po odliczeniu kosztów (m.in. op∏at za akwizycj´ oraz sta∏ych kosztów obs∏ugi rachunku) sà one lokowane w ustawowo
okreÊlone instrumenty finansowe. Po stronie pasywów sà tworzone rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na poczet potencjalnych zobowiàzaƒ. W poczàtkowej fazie rozwoju, zanim zak∏ad ubezpieczeƒ
rozwinie odpowiednio du˝à sieç sprzeda˝y, podstawowym êród∏em przychodów jest przychód uzyskany z lokat. Na lokaty te sk∏adajà si´, poza Êrodkami pochodzàcymi od ubezpieczajàcych si´ (cz´Êç
op∏aconych sk∏adek), równie˝ Êrodki w∏asne ubezpieczyciela92. Po stronie kosztów istotnà pozycjà sà
odszkodowania i Êwiadczenia oraz koszty administracyjne i koszty akwizycji.
Ze wzgl´du na specyfik´ prowadzonej dzia∏alnoÊci zak∏ady ubezpieczeƒ sà nara˝one na pewne rodzaje ryzyka, które nie wyst´pujà w innych instytucjach finansowych, m.in. ryzyko aktuarialne
i ryzyko katastroficzne.

Ryzyko aktuarialne jest to ryzyko nieprawid∏owego oszacowania wysokoÊci sk∏adek w stosunku do wielkoÊci potencjalnych wyp∏at odszkodowaƒ. W wyniku b∏´dnego obliczenia sk∏adek mo˝e
nastàpiç zani˝enie sk∏adki pobieranej od ubezpieczajàcych si´ lub zani˝enie wysokoÊci rezerw tworzonych przez ubezpieczyciela. Ryzyko aktuarialne jest podstawowym zagro˝eniem dla stabilnoÊci
finansowej ubezpieczyciela.
Ryzyko katastroficzne wyst´puje wówczas, gdy nieoczekiwanie zwi´ksza si´ cz´stotliwoÊç lub
skala zdarzeƒ powodujàcych wyp∏at´ odszkodowaƒ. W takim przypadku mo˝e si´ okazaç, ˝e utworzone rezerwy b´dà za ma∏e w stosunku do wielkoÊci roszczeƒ. Zak∏ady ubezpieczeƒ, aby uniknàç
ekspozycji na zbyt du˝e ryzyko katastroficzne, mogà scedowaç je na reasekuratorów poprzez zawarcie odpowiednich umów reasekuracyjnych.

91

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe sà tworzone na poczet potencjalnych, przysz∏ych zobowiàzaƒ zak∏adu
ubezpieczeƒ, które mogà wyniknàç z zawartych umów ubezpieczenia. Moment powstania zobowiàzania oraz jego
wielkoÊç nie sà (w wi´kszoÊci przypadków) znane w momencie tworzenia rezerwy. W dalszej cz´Êci podrozdzia∏u termin
„rezerwy” b´dzie si´ odnosi∏ do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
92 Zak∏ady ubezpieczeƒ dokonujà ∏àcznej alokacji Êrodków w∏asnych i Êrodków pochodzàcych od ubezpieczajàcych si´.
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Obok wczeÊniej wymienionych rodzajów ryzyka, które sà charakterystyczne dla towarzystw
ubezpieczeniowych, wyst´puje w ich przypadku tak˝e ryzyko inwestycyjne zwiàzane z lokowaniem
na rynku finansowym Êrodków pochodzàcych z wp∏acanych sk∏adek. Wprawdzie zak∏ady ubezpieczeƒ utrzymujà znacznà cz´Êç kupionych papierów wartoÊciowych w d∏ugoterminowych portfelach
inwestycyjnych, co chroni je przed konsekwencjami przejÊciowych spadków cen papierów wartoÊciowych, niemniej koniecznoÊç dokonywania wyp∏at odszkodowaƒ sprawia, ˝e istnieje zagro˝enie,
i˝ straty bilansowe, b´dàce konsekwencjà spadku cen papierów wartoÊciowych, mogà si´ przekszta∏ciç w straty zrealizowane. Zak∏ady ubezpieczeƒ mog∏yby uniknàç ponoszenia tego rodzaju
strat, gdyby mog∏y wykorzystywaç instrumenty pochodne. Jednak obowiàzujàce obecnie przepisy
nie dopuszczajà mo˝liwoÊci wykorzystywania instrumentów pochodnych przez towarzystwa ubezpieczeƒ w celu ochrony wartoÊci aktywów przeznaczonych na pokrycie rezerw.
Wp∏yw dzia∏alnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ na stabilnoÊç sektora bankowego
Istnieje kilka kana∏ów, poprzez które sytuacja finansowa ubezpieczycieli mo˝e wp∏ywaç na sytuacj´ banków.
A. Ryzyko p∏ynnoÊci. Zak∏ady ubezpieczeƒ posiadajà depozyty w bankach. W Polsce wartoÊç tych
depozytów jest szacowana na ok. 2 mld z∏, co jednoczeÊnie stanowi ok. 3–4% wartoÊci sumy bilansowej sektora ubezpieczeniowego oraz ok. 0,4% wartoÊci pasywów banków. Poniewa˝ wartoÊci te nie sà istotne ani dla sektora ubezpieczeƒ, ani dla sektora bankowego, mo˝na stwierdziç, ˝e wp∏yw ubezpieczycieli na sektor bankowy jest bardziej potencjalny ni˝ rzeczywisty.

4

B. Ryzyko „zara˝ania” poprzez wspó∏uczestniczenie w grupach finansowych. Poniesienie du˝ej straty finansowej przez zak∏ad ubezpieczeƒ b´dàcy cz´Êcià grupy bankowo-ubezpieczeniowej,
w której bank jest jednostkà dominujàcà, wp∏ywa na zmniejszenie wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci
banku. JednoczeÊnie problemy jednego cz∏onka grupy, np.: zak∏adu ubezpieczeƒ, mogà negatywnie wp∏ynàç na postrzeganie banku, co mo˝e si´ prze∏o˝yç na spadek zaufania do tej instytucji. Analogiczna sytuacja „zara˝ania” mo˝e wystàpiç równie˝ w sytuacji, gdy z∏a sytuacja banku wp∏ynie negatywnie na spadek zaufania do ubezpieczyciela.
C. Ryzyko kredytowe bezpoÊrednie, które ujawnia si´ w przypadku pogorszenia sytuacji zak∏adu
ubezpieczeƒ, któremu zosta∏ udzielony kredyt. W tej sytuacji pogorszenie zdolnoÊci bàdê wiarygodnoÊci kredytowej ubezpieczyciela bezpoÊrednio wp∏ywa na sytuacj´ finansujàcych go banków. Na koniec 2002 r. zobowiàzania sektora ubezpieczeƒ wobec banków93 by∏y mniejsze ni˝
0,05% wartoÊci aktywów sektora bankowego. Wobec tego ryzyko negatywnego wp∏ywu sytuacji zak∏adów ubezpieczeƒ na kondycj´ sektora bankowego poprzez kana∏ kredytowy bezpoÊredni mo˝na uznaç za nieistotne.
D. Ryzyko kredytowe poÊrednie. Jego przyk∏adem sà konsekwencje ataku terrorystycznego z 11
wrzeÊnia 2001 r. Wzrost ryzyka zwiàzanego z ubezpieczeniem przewozów lotniczych spowodowa∏ wymówienie przewoênikom dotychczasowych umów ubezpieczenia. Zwi´kszone koszty
ubezpieczenia pogorszy∏y sytuacj´ towarzystw lotniczych i finansujàcych je banków.
E. Ryzyko rynkowe. W przypadku pogorszenia sytuacji sektora ubezpieczeƒ, zak∏ady mogà byç
zmuszone do sprzeda˝y aktywów finansowych. Je˝eli sà to aktywa zakupione na ma∏o p∏ynnych
rynkach finansowych lub gdy skala redukcji portfela jest znaczàca, spadek cen aktywów mo˝e
byç znaczny, co mo˝e wp∏ynàç poÊrednio na sytuacj´ banków.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci zak∏adów ubezpieczeƒ
Minimalny kapita∏ gwarancyjny i margines wyp∏acalnoÊci. Zak∏ady ubezpieczeƒ sà instytucjami zaufania publicznego. W zwiàzku z tym ustawodawca wprowadzi∏ do przepisów prawa normy ostro˝noÊciowe, które majà za zadanie ograniczyç ryzyko podejmowane przez ubezpieczycie-

93 Sprawozdania finansowe zak∏adów ubezpieczeƒ zawierajà kategori´ „zobowiàzania wobec instytucji kredytowych”.
Mo˝na za∏o˝yç, ˝e instytucje kredytowe oznaczajà banki.
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li i ochraniaç interesy ubezpieczonych. Normy te zobowiàzujà zak∏ady ubezpieczeƒ do posiadania Êrodków w∏asnych94 w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ minimalny kapita∏ gwarancyjny lub margines wyp∏acalnoÊci.

Minimalny kapita∏ gwarancyjny jest z góry okreÊlonà kwotà (wyra˝onà w euro), która zale˝y
m.in. od:
• statusu prawnego ubezpieczyciela (który jest inny w przypadku spó∏ki akcyjnej, towarzystwa
ubezpieczeƒ wzajemnych i tzw. ma∏ego towarzystwa ubezpieczeƒ wzajemnych),
• typu ryzyka, jakie zak∏ad ubezpiecza, co oznacza w szczególnoÊci, ˝e inna jest wysokoÊç minimalnego kapita∏u gwarancyjnego dla zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w dziale ubezpieczeƒ
na ˝ycie, a inna w dziale ubezpieczeƒ majàtkowych. W dziale ubezpieczeƒ pozosta∏ych osobowych i majàtkowych wysokoÊç minimalnego kapita∏u gwarancyjnego zale˝y równie˝ od grupy95,
w której dany zak∏ad prowadzi dzia∏alnoÊç.

Margines wyp∏acalnoÊci jest wyznaczany na podstawie wysokoÊci nale˝nych sk∏adek, wyp∏aconych odszkodowaƒ, wysokoÊci rezerw, jak równie˝ wielkoÊci ryzyka ubezpieczeniowego. Wykres
4.1 pokazuje rozk∏ad liczby zak∏adów ubezpieczeƒ w zale˝noÊci od stopnia pokrycia marginesu wyp∏acalnoÊci Êrodkami w∏asnymi.

4

Dane wskazujà, ˝e w koƒcu 2002 r. Êrodki w∏asne by∏y ni˝sze ni˝ wartoÊç marginesu wyp∏acalnoÊci w trzech zak∏adach ubezpieczeƒ, w tym jeden z zak∏adów ubezpieczeƒ majàtkowych wykaza∏ ujemne Êrodki w∏asne. Aby móc kontynuowaç dzia∏alnoÊç, zak∏ady te b´dà musia∏y przed∏o˝yç, na ˝àdanie organu nadzoru, plan przywrócenia wyp∏acalnoÊci.

Wykres 4.1
Procent pokrycia marginesu wyp∏acalnoÊci Êrodkami w∏asnymi.
Stan na koniec 2002 r.
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Uwaga: dane finansowe ubezpieczycieli za IV kwarta∏ 2002 r. umieszczone w niniejszym Raporcie sà danymi wst´pnymi i dlatego po badaniu przez bieg∏ego rewidenta mogà si´ zmieniç.
èród∏o: KNUiFE.

94 Ârodki w∏asne sà to aktywa zak∏adu ubezpieczeƒ z wy∏àczeniem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiàzaƒ i wartoÊci niematerialnych i prawnych.
95 W dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie jest 5 grup: 1) ubezpieczenia na ˝ycie, 2) ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia
dzieci, 3) ubezpieczenia na ˝ycie, je˝eli sà zwiàzane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym, 4) ubezpieczenia rentowe, 5) ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeÊli sà uzupe∏nieniem ubezpieczeƒ wymienionych w grupach 1–4. W dziale ubezpieczeƒ majàtkowych wyró˝nionych jest 18 grup. W szczególnoÊci wyró˝nione sà ubezpieczenia casco, odpowiedzialnoÊci cywilnej, ubezpieczenia od ˝ywio∏ów, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia ró˝nych rodzajów ryzyka finansowego.
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Zmiany w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
W 2001 r. zak∏ady ubezpieczeƒ by∏y zobowiàzane posiadaç aktywa stanowiàce pokrycie
rezerw pomniejszonych o 50% udzia∏u reasekuratora w tych rezerwach. Z poczàtkiem roku
2002 w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej zosta∏y wprowadzone wy˝sze wymogi.
Na skutek tych zmian zak∏ady ubezpieczeƒ sà obowiàzane posiadaç aktywa na pokrycie 100%
rezerw niezale˝nie od udzia∏u reasekuratorów. Wprowadzenie wy˝szych wymogów kapita∏owych (dla niektórych zak∏adów ubezpieczeƒ oznacza∏o to koniecznoÊç dokapitalizowania) przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia zabezpieczenia zobowiàzaƒ zak∏adów ubezpieczeƒ wobec ubezpieczajàcych si´.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Poza wprowadzeniem norm prawnych, majàcych lepiej zapewniç wyp∏acalnoÊç zak∏adów
ubezpieczeƒ, zosta∏ utworzony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Do zadaƒ UFG nale˝y wyp∏acanie odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ w przypadkach okreÊlonych w ustawie o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej96. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci zak∏adu ubezpieczeƒ zaspokajane sà roszczenia z tytu∏u ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia na ˝ycie w wysokoÊci 50% wierzytelnoÊci, jednak˝e nie wi´cej ni˝ kwota stanowiàca równowartoÊç 30 000 euro w z∏otych wed∏ug Êredniego
kursu NBP obowiàzujàcego w dniu og∏oszenia upad∏oÊci.

4

W przypadku gdyby posiadane przez UFG Êrodki nie wystarczy∏y na zaspokojenie roszczeƒ
wobec Funduszu, Minister Finansów na wniosek organu nadzoru okreÊla dodatkowy procent sk∏adki wnoszonej przez cz∏onków Funduszu.
Wyniki finansowe zak∏adów ubezpieczeƒ
W roku 2002 wystàpi∏o zjawisko wycofywania z zak∏adów ubezpieczeƒ polis na ˝ycie
z cz´Êcià sk∏adki lokowanà w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. WielkoÊç Êrodków wycofywanych z ró˝nych towarzystw si´ga∏a od 35% do prawie 50% równowartoÊci przypisu sk∏adki brutto97.
Przyczynami tego zjawiska by∏y g∏ównie:
• niedopasowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb oraz bie˝àcych mo˝liwoÊci finansowych klientów,
• rozczarowanie wynikami inwestycyjnymi, co by∏o spowodowane spadkiem cen na rynku akcji
oraz brakiem znajomoÊci specyfiki zakupionego produktu ubezpieczeniowego.
WczeÊniejszy wykup polis na ˝ycie zwiàzanych z funduszem inwestycyjnym nie stworzy∏ zagro˝enia systemowego. Wynika∏o to z utworzenia odpowiednich rezerw przez towarzystwa ubezpieczeniowe przed wystàpieniem tego zjawiska.
Po gwa∏townym wzroÊcie wyp∏at w relacji do sk∏adek, w poczàtkowych miesiàcach 2002 r.
(zob. wykres 4.2), nastàpi∏a poprawa tej relacji, co by∏o efektem zmniejszenia si´ skali wykupu polis z funduszem inwestycyjnym.
Na rynku ubezpieczeƒ majàtkowych nastàpi∏o wyraêne zmniejszenie dynamiki przyrostu sk∏adek. By∏o to spowodowane g∏ównie spadkiem sprzeda˝y samochodów. Sk∏adki z tytu∏u ubezpieczeƒ samochodowych stanowi∏y w badanym okresie 65% wartoÊci sk∏adek ogó∏em majàtkowych
zak∏adów ubezpieczeƒ.

96 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej art. 51 (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 11 poz. 62
z póên. zm.).
97 Przypis sk∏adki brutto (lub sk∏adka przypisana brutto) w ubezpieczeniach majàtkowych, gdy d∏ugoÊç okresu odpowiedzialnoÊci nie jest okreÊlona, oraz w ubezpieczeniach na ˝ycie jest to kwota sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia nale˝na
w okresie sprawozdawczym, niezale˝nie od tego, czy kwota ta zosta∏a op∏acona. W ubezpieczeniach majàtkowych,
w przypadku gdy d∏ugoÊç okresu odpowiedzialnoÊci jest okreÊlona, jest to kwota sk∏adki nale˝nej za ca∏y okres odpowiedzialnoÊci z tytu∏u zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezale˝nie czy te kwoty op∏acono.
W dalszej cz´Êci podrozdzia∏u „sk∏adka” b´dzie oznacza∏a sk∏adk´ przypisanà brutto.
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Wykres 4.2
Relacja wyp∏aconych Êwiadczeƒ do wielkoÊci sk∏adek
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Wykres 4.3
Dynamika roczna sk∏adki
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Recesja w gospodarce Êwiatowej mia∏a jedynie poÊredni wp∏yw na rynek ubezpieczeƒ
w Polsce. Niemniej jednak wp∏yn´∏a niekorzystnie na sytuacj´ finansowà zagranicznych firm
ubezpieczeniowych (b´dàcych akcjonariuszami polskich zak∏adów ubezpieczeƒ) oraz reasekuratorów. Oznacza∏o to koniecznoÊç ograniczenia kosztów dzia∏alnoÊci, co prze∏o˝y∏o si´ na wi´kszà dyscyplin´ w wydatkach równie˝ w przypadku polskich zak∏adów ubezpieczeƒ. Ponadto
niektórzy zagraniczni akcjonariusze krajowych towarzystw ubezpieczeniowych wycofali si´
z Polski (szwajcarska grupa Zurich, amerykaƒski Metropolitan Life, niemiecki Wüstenrot
i szwedzka grupa SEB).
W latach 2001–2002 rynek ubezpieczeƒ rozwija∏ si´ mniej dynamicznie ni˝ w okresach
wczeÊniejszych. Dotyczy∏o to zw∏aszcza rynku ubezpieczeƒ majàtkowych, gdzie wielkoÊç sk∏adki
by∏a w I i IV kwartale 2002 r. mniejsza ni˝ w analogicznych kwarta∏ach roku poprzedniego.
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Wykres 4.4
Relacja kosztów dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej do sk∏adki
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Wykres 4.5
Wynik finansowy netto w 2002 r.
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Na skutek pogarszajàcej si´ sytuacji na rynku ubezpieczeƒ w Polsce i za granicà ubezpieczyciele musieli zmniejszyç koszty swej dzia∏alnoÊci. Na wykresie 4.4 widaç wyraêny trend spadkowy
relacji kosztów dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (rozumianej jako suma kosztów akwizycji i kosztów
administracyjnych) do sk∏adki w ubezpieczeniach na ˝ycie i majàtkowych.
Pomimo zmniejszenia si´ dynamiki wzrostu rynku ubezpieczeƒ sektor ubezpieczeƒ majàtkowych wykaza∏ zyski. Sektor ubezpieczeƒ na ˝ycie osiàgnà∏ zysk w analizowanym okresie pomimo
straty wykazanej w IV kwartale 2001 r.
W roku 2002 rynek ubezpieczeƒ osiàgnà∏ zysk finansowy netto wy˝szy ni˝ w 2001 r. W dziale ubezpieczeƒ na ˝ycie zysk finansowy wypracowa∏o g∏ównie 5 zak∏adów ubezpieczeƒ, zw∏aszcza
te, które osiàgn´∏y najwy˝sze wp∏ywy ze sk∏adek oraz dzia∏a∏y najd∏u˝ej. Prawie wszystkie pozosta∏e zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie wykaza∏y straty finansowe. W dziale ubezpieczeƒ majàtkowych ok.

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002

89

Niebankowe instytucje finansowe

Wykres 4.6
Wynik finansowy netto zak∏adów ubezpieczeƒ
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89% zysku finansowego wypracowa∏ PZU SA. Zak∏ady ubezpieczeƒ majàtkowych spoza pierwszej
piàtki pod wzgl´dem przypisu sk∏adki wykaza∏y niewielkie zyski lub ponios∏y straty, co po zsumowaniu wyników finansowych da∏o strat´ 13,1 mln z∏ (zob. wykres 4.5).

Ramka 4.1. Problemy sektora ubezpieczeƒ za granicà

Sektor ubezpieczeƒ na Êwiecie prze˝ywa trudny okres. Przyczynà tego zjawiska by∏ spadek cen na rynkach
akcji, w sytuacji kiedy papiery udzia∏owe stanowi∏y du˝à cz´Êç portfela inwestycyjnego zak∏adów ubezpieczeƒ. Ponadto, du˝à liczb´ zawartych umów stanowi∏y umowy o zdefiniowanej z góry stopie zwrotu z inwestycji. Na skutek dekoniunktury i strat na rynku akcji zak∏ady ubezpieczeƒ mogà mieç problemy z wype∏nieniem w przysz∏oÊci
warunków zawartych w tego rodzaju umowach.
Zak∏ady ubezpieczeƒ, chcàc zwi´kszyç stop´ zwrotu z inwestycji, sprzedawa∏y masowo pochodne kredytowe. Pozwalajà one wprawdzie uzyskaç ponadprzeci´tnà stop´ zwrotu, jednak równoczeÊnie wià˝à si´ z podj´ciem wy˝szego ryzyka.
Wymienione problemy nie dotyczà wprawdzie polskich zak∏adów ubezpieczeƒ, niemniej jednak zagraniczne towarzystwa sà akcjonariuszami polskich ubezpieczycieli, w wyniku czego ich sytuacja finansowa wp∏ywa poÊrednio na sytuacj´ w krajowym sektorze ubezpieczeƒ.

Podsumowanie
Do roku 2000 rynek ubezpieczeƒ w Polsce rozwija∏ si´ dynamicznie. W latach 2001–2002 nastàpi∏y niekorzystne zjawiska spowodowane spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, tj. wycofywanie z zak∏adów ubezpieczeƒ polis, spadek sprzeda˝y samochodów. Jednak polski rynek
ubezpieczeƒ zaczà∏ szybko dostosowywaç si´ do trudniejszej sytuacji, obni˝ajàc koszty dzia∏alnoÊci
i poszukujàc nowych kana∏ów dystrybucji98. Nie bez znaczenia dla rozwoju ubezpieczeƒ w Polsce
okaza∏y si´ problemy finansowe ich zagranicznych akcjonariuszy. Kilka instytucji podj´∏o decyzj´
o wycofaniu si´ z rynku polskiego.

98
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Problemy, z którymi boryka∏y si´ zagraniczne zak∏ady ubezpieczeƒ (straty na inwestycjach
w akcje, wzrost ryzyka w wyniku sprzeda˝y pochodnych kredytowych), omin´∏y zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏ajàce w Polsce. Sta∏o si´ tak g∏ównie dlatego, ˝e krajowe firmy ubezpieczeniowe preferowa∏y lokaty uznawane za bezpieczne, w ma∏ym stopniu wykorzystujàc limity inwestycyjne dotyczàce udzia∏u akcji w aktywach na pokrycie rezerw.
Bie˝àce problemy rynku ubezpieczeƒ w Polsce nie stwarzajà ryzyka systemowego. Rynek
ubezpieczeƒ ma w dalszym ciàgu du˝y potencja∏ wzrostowy, w zwiàzku z tym nale˝y przypuszczaç,
i˝ wraz z poprawà koniunktury poprawi si´ tak˝e sytuacja finansowa zak∏adów ubezpieczeƒ.

4.3. Otwarte fundusze emerytalne

Charakterystyka dzia∏alnoÊci
Przed 1999 r. w Polsce istnia∏ repartycyjny system emerytalny (ang. pay-as-you-go – PAYG).
Osoby pracujàce odprowadza∏y cz´Êç swojego wynagrodzenia do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS)99, który z nap∏ywajàcych Êrodków wyp∏aca∏ Êwiadczenia dla emerytów. W razie niedo-

4

Tabela 4.2
Obcià˝enie fiskalne z tytu∏u wydatków na Êwiadczenia emerytalne (w % PKB)

Australia

2000

2035

3,0

4,3

Austria

9,5

13,8

Belgia

8,8

12,4

Czechy

7,8

12,4

Dania

6,1

9,7

Finlandia

8,1

13,0

Francja

12,1

16,0

Hiszpania

9,4

14,5

Holandia

5,2

10,0

Japonia

7,9

7,5

Kanada

5,1

10,1

Korea
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska

2,1

9,4

11,8

16,4

4,9

11,8

4,8

10,0

10,8

7,5

Portugalia

8,0

14,1

Szwecja

9,2

11,4

USA

4,4

6,4

W´gry

6,0

5,3

Wielka Brytania

4,3

4,3

14,2

15,9

7,4

10,6

W∏ochy
Ârednia

OECD1

1

Ârednia nie uwzgl´dnia krajów, z których informacje sà niedost´pne, i Portugalii,
dla której dane sà ma∏o porównywalne.
èród∏o: OECD.
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CzynnoÊci tej dokonywa∏ pracodawca, a odprowadzone sk∏adki by∏y raczej uwa˝ane za pozap∏acowe koszty pracy ni˝
za cz´Êç p∏acy.
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boru Êrodków ZUS by∏ dofinansowywany z bud˝etu paƒstwa. System ten by∏ bardzo podatny
na skutki zmian demograficznych. Wzrost liczby emerytów, przy coraz mniejszej liczbie osób pracujàcych, wymusza∏ nieustanne podwy˝szanie sk∏adki (w ciàgu dwudziestu lat nastàpi∏ jej wzrost
z 15,5% do 45% wysokoÊci wynagrodzenia w 1998 r.). Zwi´kszajàca si´ sk∏adka powodowa∏a coraz wi´ksze obcià˝enie pracodawców pozap∏acowymi kosztami pracy. Wp∏ywa∏o to na konkurencyjnoÊç polskich przedsi´biorstw, stajàc si´ poÊrednio jednà z przyczyn wysokiego bezrobocia. Pogarszanie si´ relacji liczby pracujàcych do liczby emerytów tworzy∏o zagro˝enie niewyp∏acalnoÊci
systemu emerytalnego ze wszystkimi tego skutkami spo∏ecznymi, politycznymi i gospodarczymi.
Z podobnymi problemami boryka si´ wi´kszoÊç krajów OECD. Skal´ obcià˝enia fiskalnego z tytu∏u wydatków na Êwiadczenia emerytalne oraz tendencje w tym wzgl´dzie obrazujà dane w tabeli 4.2.
SpoÊród krajów nale˝àcych do OECD tylko w przypadku trzech z nich (Japonii, Polski i W´gier) obcià˝enia fiskalne wynikajàce ze zobowiàzaƒ emerytalnych mogà w perspektywie najbli˝szych 33 lat si´ zmniejszyç. W Polsce i na W´grzech jest to skutkiem przeprowadzonych reform
systemu emerytalnego.
Nowy system emerytalny charakteryzuje si´ odmiennà od starego logikà. W systemie tym istniejà indywidualne konta, na które sp∏ywajà sk∏adki emerytalne. ZUS prowadzi takie konto dla ka˝dego uczestnika systemu, które jest zasilane kwotà równà 12,22%100 wynagrodzenia. Uczestnicy
nowego systemu majà te˝ drugie konto, prowadzone przez wybrany przez danà osob´ otwarty
fundusz emerytalny (OFE), na które wp∏ywa równowartoÊç 7,3% wynagrodzenia. Ârodki na kontach
w ZUS istniejà jedynie w postaci zapisu ksi´gowego, gdy˝ wp∏acane pieniàdze sà wydawane na bie˝àce zobowiàzania Zak∏adu. Zarzàdzaniem Êrodkami na kontach OFE zajmujà si´ powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).

4

Wp∏yw dzia∏alnoÊci funduszy emerytalnych na stabilnoÊç sektora bankowego

Zaanga˝owanie kapita∏owe banków w OFE
Banki, poprzez swoje udzia∏y kapita∏owe w towarzystwach emerytalnych, dywersyfikujà êród∏a przychodów i uzyskujà efekt synergii dzi´ki wykorzystywaniu tych samych kana∏ów dystrybucji
dotychczasowych i nowych (emerytalnych) produktów finansowych.
W chwili obecnej banki krajowe majà udzia∏y w 7 z 16 dzia∏ajàcych PTE. Ich zaanga˝owanie
kapita∏owe wynosi∏o 194 mln z∏ w koƒcu 2002 r., co stanowi∏o 19% funduszy w∏asnych PTE i 0,04%
aktywów banków. Mimo ˝e zaanga˝owanie kapita∏owe banków w PTE nie by∏o du˝e z punktu widzenia banków, ich rola w nowym systemie emerytalnym jest znaczna.
Instytucje b´dàce akcjonariuszami PTE (w tym banki) sà prawnie zobowiàzane do dokonania
dodatkowej wp∏aty Êrodków, je˝eli stopa zwrotu osiàgni´ta przez OFE zarzàdzany przez dany PTE
jest ni˝sza od tzw. minimalnej wymaganej stopy zwrotu (MWSZ)101.
JeÊli chodzi o ryzyko upad∏oÊci PTE, to w warunkach polskich istotny wp∏yw majà na nie czynniki zewn´trzne. W chwili obecnej rynek OFE zmienia si´ g∏ównie w efekcie dzia∏aƒ konsolidacyjnych. Dokonywane przez uczestników systemu zmiany funduszu nie majà znaczàcego wp∏ywu na struktur´ rynku. Cz∏onkowie OFE rzadko decydujà si´ zmieniaç fundusz z w∏asnej inicjatywy, a PTE nie op∏aca si´ prowadziç zbyt agresywnej, a tym samym kosztownej akwizycji. W d∏u˝szej perspektywie efekt „g∏osowania nogami” przybierze prawdopodobnie na znaczeniu, ale raczej nie b´dzie mia∏ on charakteru gwa∏townego i b´dzie raczej reakcjà na zró˝nicowanie wyników inwestycyjnych ró˝nych funduszy. Relatywna stabilnoÊç struktury podmiotowej rynku i niskie prawdopodobieƒstwo wystàpienia znaczàcych dop∏at w wyniku niespe∏nienia wymogu MWSZ minimalizujà prawdopodobieƒstwo bankructw PTE.

100

Sk∏adki emerytalne w po∏owie p∏aci pracodawca, a w po∏owie sà one potràcane z wynagrodzenia.
Minimalna wymagana stopa zwrotu jest wyznaczana przez KNUiFE w ostatnim dniu roboczym ka˝dego kwarta∏u. Jej
wysokoÊç okreÊla ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych jako mniejszà
z dwóch wartoÊci: (1) po∏owa Êredniej wa˝onej (aktywami na koniec okresu) stopy zwrotu za okres dwóch lat, (2) Êrednia wa˝ona stopa zwrotu minus 4 pkt. proc. JeÊli OFE osiàgnie wynik inwestycyjny gorszy od MWSZ, to PTE zarzàdzajàce danym funduszem musi z w∏asnych Êrodków dop∏aciç do funduszu kwot´, która wyrówna wartoÊç jednostki rozrachunkowej do poziomu, na jakim by si´ ona znalaz∏a, gdyby fundusz osiàgnà∏ MWSZ.
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Oprócz przedstawionych powy˝ej czynników na sytuacj´ finansowà sektora PTE wp∏ywajà tak˝e
zaleg∏oÊci ZUS wobec OFE, si´gajàce w 2002 r. prawie 10 mld z∏. Rzàd pracuje nad projektem sp∏aty tych
zobowiàzaƒ wraz z nale˝nymi odsetkami poprzez ich konwersj´ na obligacje skarbowe. Sp∏ata nie b´dzie dokonana jednorazowo, lecz wydaje si´, ˝e b´dzie to proces roz∏o˝ony w czasie, gdy˝ zasadniczym
problemem jest identyfikacja osób, za które p∏acone sà sk∏adki, i przyporzàdkowanie ich do odpowiedniego funduszu. Sytuacja ta stwarza istotne ryzyko dla PTE, gdy˝ nie ma przepisów, które pozwoli∏yby
zrekompensowaç towarzystwom emerytalnym straty, jakie ponoszà w wyniku braku mo˝liwoÊci pobierania op∏at za zarzàdzanie sk∏adkami, które nie wp∏yn´∏y do OFE, pomimo ˝e powinny. Dodatkowo wielkoÊç zaleg∏oÊci i moment ich uregulowania wobec konkretnych funduszy sà trudne do oszacowania.
OFE a ryzyko rynkowe banków
Dynamiczny wzrost aktywów OFE powoduje wzrost wp∏ywu decyzji inwestycyjnych funduszy
na wycen´ krajowych papierów wartoÊciowych. Si∏´ oddzia∏ywania OFE na ceny rynkowe zwi´ksza
to, ˝e dwa najwi´ksze PTE zarzàdzajà ponad po∏owà aktywów zgromadzonych we wszystkich OFE.
Dodatkowo instytucja MWSZ powoduje tendencj´ do naÊladowania przez mniejsze podmioty strategii inwestycyjnych najwi´kszych. Sytuacja ta grozi du˝ymi wahaniami cen rynkowych. W ten sposób fundusze emerytalne mogà mieç poÊredni, ale znaczàcy wp∏yw na wartoÊç portfeli papierów
wartoÊciowych posiadanych przez banki.

4

OFE a ryzyko kredytowe banków
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zezwala OFE na zaciàganie
kredytów i po˝yczek, których kwota nie mo˝e przekraczaç 2,5% aktywów funduszu. Jednak odsetki od kredytów i po˝yczek zaciàganych przez OFE nie zosta∏y wymienione przez ustawodawc´
wÊród kosztów, które mogà byç pokryte ze Êrodków OFE. Dlatego odsetki od ewentualnej po˝yczki musia∏oby sp∏acaç PTE. Efektem takich regulacji jest zerowe wykorzystanie limitu kredytowego
przez OFE i prawdopodobnie sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Natomiast PTE mogà si´ zad∏u˝aç
do wartoÊci równej 20% wartoÊci kapita∏ów w∏asnych102. Bioràc pod uwag´ to, ˝e maksymalny limit zad∏u˝enia PTE w stosunku do portfeli kredytowych banków jest niski, a wiarygodnoÊç kredytowa PTE majàcych wsparcie finansowe silnych akcjonariuszy jest wysoka, bezpoÊrednie ryzyko kredytowe banków nale˝y uznaç za niskie.
PoÊrednie ryzyko kredytowe nie wyst´puje w przypadku OFE, poniewa˝ zgodnie z za∏o˝eniami systemu nie mo˝e ono upaÊç. PTE zaÊ Êwiadczà us∏ugi jedynie na rzecz OFE.
OFE a ryzyko p∏ynnoÊci banków
Fundusze emerytalne mogà lokowaç do 20% aktywów na lokatach bankowych i w bankowych papierach wartoÊciowych. Inwestycje te sà obwarowane dodatkowym limitem 7,5% dla jednego wybranego przez fundusz banku i 5% dla ka˝dego innego. W koƒcu 2002 r. lokaty te stanowi∏y 2,63% zagregowanego portfela wszystkich OFE, co dawa∏o kwot´ 803 mln z∏. Natomiast PTE
mogà lokowaç Êrodki w∏asne w bankach bez ograniczeƒ. WysokoÊç kapita∏ów w∏asnych PTE jest
niewielka w stosunku do aktywów OFE. Dlatego przy analizie ryzyka p∏ynnoÊci zasadna jest koncentracja uwagi na Êrodkach OFE. Trudno sobie wyobraziç, aby lokaty bankowe stanowi∏y istotny element w d∏ugookresowej strategii inwestycyjnej OFE. Wykorzystuje si´ je raczej tylko do zarzàdzania
p∏ynnoÊcià. Wahania wielkoÊci lokat OFE w systemie bankowym mogà z czasem stawaç si´ coraz
bardziej znaczàce, w miar´ jak b´dzie ros∏a wielkoÊç aktywów funduszy. Nie powinno to jednak stanowiç problemu w zarzàdzaniu p∏ynnoÊcià w samych bankach.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci systemu emerytalnego
Ze wzgl´du na rol´, jakà odgrywa system emerytalny, jest on sektorem silnie regulowanym.
W Polsce instytucjà nadzorujàcà ten segment systemu finansowego jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fundusz Emerytalnych (KNUiFE).

102 Na koniec grudnia 2002 r. wartoÊç kapita∏ów w∏asnych wszystkich PTE razem wynosi∏a 1,04 mld z∏. Nie nale˝y spodziewaç si´ tendencji do ich wyraênego wzrostu.
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Sama konstrukcja polskiego systemu emerytalnego ogranicza mo˝liwoÊç wystàpienia wi´kszych zagro˝eƒ o charakterze systemowym. Polski system emerytalny jest systemem o zdefiniowanej sk∏adce, w którym wysokoÊç wyp∏at zale˝y g∏ównie od wielkoÊci wp∏aconej sk∏adki oraz wyników inwestycyjnych OFE. Ryzyko systemowe jest wi´c roz∏o˝one na wszystkich uczestników systemu. Koncepcja ta jest odmienna od systemu o zdefiniowanym Êwiadczeniu, w którym jest okreÊlony poziom wyp∏at, ryzyko zaÊ jest skoncentrowane na podmiocie gwarantujàcym wysokoÊç
Êwiadczeƒ. Obecne k∏opoty systemów emerytalnych w krajach, w których dominowa∏y systemy
o zdefiniowanym Êwiadczeniu103, pokazujà, ˝e Polska dokona∏a w∏aÊciwego wyboru.
Zabezpieczeniem dla przysz∏ych beneficjentów systemu jest zasada, ˝e cz∏onkowie OFE
nie ponoszà ryzyka dzia∏alnoÊci gospodarczej PTE, co oznacza, ˝e ewentualna z∏a sytuacja finansowa towarzystwa nie mo˝e spowodowaç utraty Êrodków oszcz´dzajàcych. W przypadku bankructwa PTE zarzàdzany przez nie OFE nie mo˝e upaÊç. Jest on samodzielnà osobà prawnà, która
nie ma prawa do bankructwa. Upad∏oÊç PTE powoduje, ˝e zarzàdzanie jego funduszem przejmuje automatycznie najwi´ksze towarzystwo na rynku. Wyjàtkiem jest sytuacja, w której bankructwo nastàpi∏oby w wyniku braku Êrodków na dop∏at´ do rachunków (koniecznà w przypadku braku osiàgni´cia MWSZ). Zarzàdzanie przejmuje wówczas PTE, którego fundusz osiàgnà∏
najlepszy wynik inwestycyjny w okresie, którego dotyczy dop∏ata. Aby zmniejszyç ryzyko wyp∏acania w przysz∏oÊci zbyt niskich emerytur dla beneficjentów systemu, wprowadzono dodatkowe mechanizmy ochronne. Jednym z nich sà ograniczenia inwestycyjne, drugim jest gwarantowanie przez Skarb Paƒstwa wysokoÊci minimalnej emerytury, a trzecim jest instytucja minimalnej wymaganej stopy zwrotu.

4

Ograniczenia inwestycyjne
Obecne regulacje dopuszczajà kupowanie przez OFE jedynie ÊciÊle okreÊlonych papierów
wartoÊciowych, dodatkowo okreÊlajàc ich dopuszczalny udzia∏ w portfelu. OFE mog∏y inwestowaç
bez ograniczeƒ jedynie w skarbowe papiery d∏u˝ne.
W efekcie ograniczeƒ, dotyczàcych innych rodzajów lokat oraz niedorozwoju niektórych rynków (np. obligacji komercyjnych), dzia∏alnoÊç inwestycyjna funduszy koncentrowa∏a si´ g∏ównie
na rynku skarbowych papierów d∏u˝nych. Potwierdzajà to dane w tabeli 4.3.
Drugim co do wielkoÊci rynkiem inwestycyjnym OFE jest rynek akcji, jednak zaanga˝owanie OFE na tym rynku spada∏o (w uj´ciu procentowym). Pozytywnà tendencjà by∏ stopniowy
wzrost zaanga˝owania na pozosta∏ych rynkach. W 2002 r. zaanga˝owanie OFE poza rynkami
akcji i skarbowych papierów wartoÊciowych przekroczy∏o 5% aktywów, jakkolwiek jest to jeszcze tendencja powolna.
Ograniczenia inwestycyjne, na∏o˝one na fundusze emerytalne, majà istotne implikacje dla
przysz∏ej stopy zwrotu z oszcz´dnoÊci ulokowanych w OFE. Jednà z podstawowych przes∏anek
ich wprowadzenia by∏o przekonanie, ˝e OFE powinny odgrywaç istotnà rol´ w finansowaniu
rozwoju gospodarczego Polski. Gdyby uda∏o si´ stworzyç warunki, w których Êrodki gromadzone w OFE finansowa∏yby inwestycje sektora prywatnego, b´dàce motorem wzrostu gospodarczego, by∏aby to najlepsza gwarancja dla wysokoÊci przysz∏ych emerytur. Ze wzrostem gospodarczym sà bowiem dodatnio skorelowane wszystkie czynniki kszta∏tujàce wysokoÊç Êwiadczeƒ:
realny wzrost wynagrodzeƒ (poprzez zwi´kszenie bazy sk∏adkowej i wp∏yw na indeksacj´ sk∏adek w ZUS) oraz stopa zwrotu z inwestycji.
Zrealizowanie si´ takiego scenariusza wymaga wszak˝e spe∏nienia wielu warunków.
Po pierwsze, nale˝y oszacowaç mo˝liwoÊci absorpcji przez polskà gospodark´ oszcz´dnoÊci emerytalnych, co z kolei pozwoli∏oby oceniç, jaki powinien byç limit inwestycji zagranicznych (co jest rzeczà trudnà). Po drugie, nale˝y zapewniç odpowiedni dop∏yw instrumentów finansowych, w które

103

Z problemami takimi borykajà si´ zarówno systemy kapita∏owe ze schematem zdefiniowanego Êwiadczenia (wed∏ug
szacunków firmy HighamNobbs Consulting firmy angielskie musia∏yby dop∏aciç do swoich programów emerytalnych 15
mld funtów do koƒca 2003 r., a przez najbli˝szych 15 lat 200 mld, aby zabezpieczyç wyp∏acalnoÊç prowadzonych przez
nie programów emerytalnych o zdefiniowanym Êwiadczeniu), jak i systemy repartycyjne – we Francji i Niemczech wydatki bud˝etu na Êwiadczenia emerytalne majà w 2035 r. przekroczyç 16% PKB tych krajów.
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Tabela 4.3
Struktura portfeli inwestycyjnych OFE (w %)
Instrument

2000

2001

2002

Obligacje zagraniczne

0,00

0,00

0,24

Akcje zagraniczne

0,00

0,29

1,20

Obligacje komunalne

0,03

0,01

0,01

Obligacje komercyjne

0,26

1,36

0,97

Depozyty w bankach krajowych

1,96

2,84

2,63

Skarbowe papiery wartoÊciowe

62,87

67,10

67,88

Krajowe akcje i prawa poboru akcji

34,89

28,32

27,08

èród∏o: KNUiFE.

OFE mog∏yby inwestowaç. Po trzecie, nale˝y stworzyç odpowiednià infrastruktur´ systemów monitorowania ryzyka, aby fundusze mog∏y rozpoznaç zakres ryzyka inwestycyjnego, które podejmujà.
Niespe∏nienie tych warunków mo˝e sprawiç, ˝e system emerytalny nie tylko nie b´dzie finansowa∏ wzrostu gospodarczego kraju, ale tak˝e sam stanie si´ bardziej wra˝liwy na wstrzàsy w sytuacji,
w której portfele OFE nie b´dà ani dostatecznie zdywersyfikowane, ani dostatecznie p∏ynne. Co wi´cej,
w sytuacji tego rodzaju sam system emerytalny mo˝e staç si´ potencjalnym êród∏em takiego wstrzàsu.

4

Sytuacja, w której skala dop∏ywajàcych do OFE Êrodków ustawicznie wzrasta, a nie zwi´ksza
si´ poda˝ instrumentów na gie∏dzie, wywo∏uje wiele niekorzystnych nast´pstw:
• wzrost udzia∏u OFE na gie∏dzie powoduje spadek jej p∏ynnoÊci, co zniech´ca innych inwestorów,
• ceny akcji mogà nie odzwierciedlaç ich faktycznej wartoÊci, co mo˝e prowadziç do b∏´dnej wyceny kosztów pozyskania kapita∏u, a przez to zniekszta∏caç rachunek inwestycyjny,
• sytuacja taka mo˝e staç si´ zach´tà do ataku spekulacyjnego na gie∏d´ warszawskà, jak wsz´dzie
tam, gdzie ceny bie˝àce odchylajà si´ od wyceny fundamentalnej.
Sytuacj´ takà mo˝na okreÊliç jako bàbel regulacyjny. P´kni´cie takiego bàbla mo˝e spowodowaç znaczàce negatywne skutki dla gospodarki i stabilnoÊci systemu finansowego.
Istotnym problemem mo˝e okazaç si´ tak˝e to, ˝e OFE nie mogà nabywaç instrumentów pochodnych zabezpieczajàcych przed ryzykiem spadku ceny obligacji. Brak mo˝liwoÊci zabezpieczania

Tabela 4.4
Aktywa OFE a rozmiary podstawowych rynków, na których inwestujà, oraz PKB

PKB (w mld z∏)
Rynek bonów i obligacji skarbowych (w mld z∏)
Kapitalizacja WGPW (w mld z∏)
WGPW free-float (w mld z∏)1

1999

2000

2001

2002

616

712

749

769

98

118

159

196

123

130

103

111

40

46

35

39

Aktywa netto OFE
– w mld z∏

2

10

19

32

– w % PKB

0,4

1,4

2,6

4,1

Udzia∏ OFE w rynku bonów i obligacji skarbowych (w %)

–

4,9

7,9

10,6

Udzia∏ OFE we free-float WGPW (w %)

–

7,0

15,1

21,2

1

Free-float – akcje w wolnym obrocie, nie nale˝à do nich: pakiety akcji powy˝ej 10% b´dàce w posiadaniu jednego akcjonariusza bàdê akcjonariuszy ze sobà powiàzanych (grupy kapita∏owe, rodzina), akcje Skarbu Paƒstwa, akcje w∏asne spó∏ki przeznaczone do umorzenia. Za akcje w wolnym obrocie uznaje si´ akcje w posiadaniu funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, instytucji finansowych zarzàdzajàcych portfelami, akcje obj´te programami emisji kwitów depozytowych.
èród∏a: GUS, KNUiFE, MF, KPWiG.
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wartoÊci portfela obligacji skarbowych o sta∏ym oprocentowaniu, które dominujà obecnie w aktywach OFE, mo˝e prowadziç do negatywnych skutków zarówno dla samych OFE, jak i banków. Obligacje skarbowe dominujà tak˝e w portfelach banków, a wi´c ich ewentualna gwa∏towna wyprzeda˝ przez OFE wp∏yn´∏aby niekorzystnie równie˝ na wartoÊç portfeli obligacji banków.

Gwarantowana minimalna emerytura
O ile minimalne Êwiadczenie emerytalne stanowi czytelnà gwarancj´, o tyle szacowanie wysokoÊci przysz∏ych dop∏at z bud˝etu paƒstwa do minimalnych emerytur jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem b∏´du104.
Pierwsze emerytury z nowego systemu b´dà wyp∏acane dopiero w 2009 r., a najwi´ksze dop∏aty z tytu∏u wyrównania do minimalnej emerytury wystàpià prawdopodobnie dopiero w 2035 r.
Perspektywa znaczàcych dop∏at do minimalnej emerytury jest odleg∏a, aczkolwiek, jeÊli bezrobocie
utrzyma si´ na wysokim poziomie, to dop∏aty te mogà byç o wiele wi´ksze, ni˝ przewidywano
przy wprowadzaniu reformy (0,1% PKB). Utrzymywanie si´ wysokiej stopy bezrobocia zmniejsza
wp∏aty do ZUS i na rachunki inwestycyjne OFE, jednoczeÊnie oddzia∏ujàc negatywnie na wysokoÊç
indeksacji Êrodków rejestrowanych na kontach w ZUS. Z punktu widzenia wysokoÊci dop∏at do minimalnych emerytur, jakich b´dzie trzeba dokonaç z bud˝etu paƒstwa, poziom bezrobocia jest
czynnikiem istotniejszym od wysokoÊci stóp zwrotu osiàganych przez OFE.

4

Zarzàdzanie ryzykiem zwiàzanym z gwarancjà minimalnych emerytur u∏atwia to, ˝e wysokoÊç
koniecznych dop∏at z bud˝etu paƒstwa jest przewidywalna z paroletnim wyprzedzeniem.

Mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu
Mechanizm ten zabezpiecza cz∏onków OFE przed skutkami uzyskania przez wybrany fundusz, w którymkolwiek z dwuletnich okresów rozliczeniowych, wyników inwestycyjnych znaczàco gorszych od konkurencji. Stosunkowo ∏atwo jest oszacowaç koszt tych zabezpieczeƒ: 1,5%
sk∏adki przeznaczone na rachunek rezerwowy i 0,1% na fundusz gwarancyjny105. Trudno jednak
powiedzieç, jaka cz´Êç op∏at stanowi dla PTE rekompensat´ za przyj´cie na siebie ryzyka dop∏at
do rachunku. Akcjonariusze PTE ponoszà bowiem ryzyko dop∏at do rachunków w przypadku niespe∏nienia przez zarzàdzane przez nich OFE wymogu MWSZ. W 2001 r. jedno z PTE wyda∏o
na dop∏aty do rachunków kwot´, która stanowi∏a równowartoÊç 6,3% wartoÊci aktywów zarzàdzanego przez nie OFE. Wydatki tego rz´du, przy dynamicznie rosnàcych aktywach funduszy,
mogà byç za kilka lat na tyle znaczàce, ˝e mogà wp∏ynàç niekorzystnie na sytuacj´ finansowà nawet tak du˝ych instytucji, jakimi sà udzia∏owcy PTE.
Trudno jest tak˝e oszacowaç wartoÊç zabezpieczenia, jakie daje mechanizm MWSZ przysz∏ym beneficjentom. Dokonujàc takiej oceny, nale˝a∏oby rozwa˝yç równie˝, ile mo˝na straciç
z powodu zniekszta∏ceƒ strategii inwestycyjnych, jakie powoduje istnienie MWSZ (skrócenie horyzontu inwestycyjnego, naÊladownictwo strategii liderów rynkowych). W bie˝àcych strategiach
inwestycyjnych OFE mo˝na dostrzec coraz wyraêniej niech´ç zarzàdzajàcych do ryzykowania dop∏at do rachunku w wyniku nieosiàgni´cia minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Strategia pozwalajàca na unikni´cie tego jest bardzo prosta. Jest nià naÊladownictwo strategii inwestycyjnych
najwi´kszych funduszy. Powszechne stosowanie tej strategii przez OFE mo˝e wzmocniç zjawisko
zachowaƒ stadnych na rynkach finansowych, co zwi´ksza ryzyko równie˝ dla innych uczestników
rynku, w tym banków. Zjawisko to mo˝e byç szczególnie groêne w przypadku narastania bàbla
spekulacyjnego i b´dàcego tego konsekwencjà za∏amania si´ rynku, co mo˝e byç efektem ubocznym istniejàcych ograniczeƒ inwestycyjnych dla OFE.

104

Aby dokonaç takich szacunków, trzeba przyjàç wieloletnie za∏o˝enia dotyczàce: inflacji, stóp procentowych, poziomu
p∏ac, stopy bezrobocia i kilku innych wskaêników równie trudnych do przewidzenia z kilkunasto- czy kilkudziesi´cioletnim wyprzedzeniem.
105 Towarzystwa emerytalne odprowadzajà Êrodki na rachunek rezerwowy tak, aby stanowi∏ on 1,5% aktywów netto zarzàdzanego OFE. Ârodki te sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe, tak jak aktywa OFE, i zarzàdzane wspólnie z nimi. Sà one rezerwà w przypadku, gdyby PTE nie mia∏y wystarczajàcych Êrodków w∏asnych do uzupe∏nienia niedoboru,
który mo˝e nastàpiç w wyniku niespe∏nienia MWSZ. Cel istnienia funduszu gwarancyjnego jest podobny, tyle ˝e Êrodki
wp∏acane na fundusz gwarancyjny przez wszystkie PTE, w wysokoÊci 0,1% wartoÊci aktywów netto OFE, znajdujà si´
na jednym rachunku zarzàdzanym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych.
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Wyniki inwestycyjne OFE i finansowe PTE
Utrzymywanie si´ niskiej inflacji jest jednym z czynników sprzyjajàcych bezpieczeƒstwu
oszcz´dnoÊci emerytalnych. Tez´ t´ obrazuje wykres 4.7. W okresie od wrzeÊnia 1999 r. do czerwca 2001 r. trzem funduszom nie uda∏o si´ osiàgnàç stopy zwrotu przewy˝szajàcej inflacj´. Znaczny
spadek inflacji w drugiej po∏owie 2001 r. i w 2002 r. przyczyni∏ si´ do tego, ˝e ˝aden z funduszy
nie mia∏ ju˝ problemów z osiàgni´ciem stopy zwrotu przekraczajàcej inflacj´. Niska inflacja nie gwarantuje wysokich realnych stóp zwrotu z inwestycji OFE, jednak jest czynnikiem znacznie u∏atwiajàcym ich osiàganie. W d∏ugim okresie inflacja stanowi powa˝ny czynnik ryzyka inwestycyjnego funduszy emerytalnych, zw∏aszcza w sytuacji, gdy przewa˝ajàcà cz´Êç portfeli OFE stanowi∏y papiery
wartoÊciowe o sta∏ym oprocentowaniu.

Wykres 4.7
Realne stopy zwrotu
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Uwaga: za wag´ do obliczenia Êredniej wa˝onej przyj´to udzia∏ w rynku mierzony aktywami netto na dzieƒ 31.12.2002 r. Nie uwzgl´dniono
wyników inwestycyjnych funduszy, które zakoƒczy∏y dzia∏alnoÊç przed koƒcem 2002 r.
èród∏o: NBP (na podstawie danych KNUiFE i GUS).

Wykres 4.8
DochodowoÊç PTE w 2002 r.
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èród∏o: KNUiFE.
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Dane przedstawione na wykresie 4.7 wskazujà równie˝, ˝e du˝e fundusze radzà sobie lepiej
od ma∏ych, czego efektem jest to, i˝ Êrednia wa˝ona stopa zwrotu jest znacznie wy˝sza od Êredniej
arytmetycznej. Du˝e fundusze majà przewag´ nad ma∏ymi, gdy˝ w znacznie mniejszym stopniu
muszà obawiaç si´, ˝e nie spe∏nià wymogu MWSZ i inwestujàc nie muszà oglàdaç si´ na to, co robià inni, gdy˝ to mniejsi naÊladujà du˝ych. Jednak ta przewaga konkurencyjna ma coraz mniejsze
znaczenie wobec opisanych wczeÊniej problemów z p∏ynnoÊcià aktywów. Narastajàce problemy
OFE z p∏ynnoÊcià dotyczà w pierwszej kolejnoÊci du˝ych funduszy.
Cz´Êç funduszy zgromadzi∏a ju˝ aktywa w wielkoÊci pozwalajàcej zarzàdzajàcym nimi PTE
na osiàganie zysku. Wyodr´bnienie z rachunku zysków i strat towarzystw emerytalnych zysku ze
sprzeda˝y i prezentacja dochodowoÊci PTE na jego podstawie jest zasadna, gdy˝ na ca∏oÊciowy wynik finansowy PTE znaczàcy wp∏yw majà czynniki niezwiàzane bezpoÊrednio z podstawowà dzia∏alnoÊcià towarzystw, np. przychody finansowe106.
Wykres 4.8 wyraênie pokazuje, ˝e korzyÊci skali sà w przypadku PTE znaczàce i dalsza konsolidacja rynku staje si´ nieuchronna. Nie nale˝y si´ tak˝e obawiaç, ˝e konsolidacja doprowadzi
do spadku konkurencji na rynku. Jak widaç, obecnie dwa najwi´ksze PTE sà i tak poza zasi´giem
konkurencji i po∏àczenia oraz przej´cia w ramach ma∏ych i Êrednich towarzystw poprzez ich
wzmocnienie poprawià ich pozycj´ konkurencyjnà i b´dà sprzyjaç nasileniu zachowaƒ konkurencyjnych na rynku.

4

Podsumowanie
System emerytalny wprowadzony w Polsce w 1999 r. wniós∏ nowà jakoÊç. Poprzedni system,
który by∏ czynnikiem destabilizujàcym finanse paƒstwowe i gospodark´, zamieniono na system, który ma byç, w d∏ugim okresie, neutralny dla bud˝etu. Celem reformy emerytalnej by∏o tak˝e zwi´kszenie sk∏onnoÊci spo∏eczeƒstwa do oszcz´dzania i stworzenie w ten sposób nowych êróde∏ finansowania wzrostu gospodarczego.
Nowy system zmniejsza wielkoÊç przysz∏ych zobowiàzaƒ paƒstwa z tytu∏u wyp∏aty emerytur
(zob. tabela 4.2), zapewniajàc jednoczeÊnie bezpieczeƒstwo Êrodków odk∏adanych na emerytur´
w otwartych funduszach emerytalnych.
Za zagro˝enia dla nowego systemu nale˝y uznaç ryzyko zwiàzane z pogarszajàcà si´ p∏ynnoÊcià rynku akcji, niedostatecznà dywersyfikacj´ portfeli OFE, a tak˝e brak mo˝liwoÊci zabezpieczania aktywów funduszy przed ryzykiem rynkowym. To z kolei, w warunkach wzrostu Êrodków,
którymi dysponujà OFE, mo˝e byç w przysz∏oÊci êród∏em powa˝nych zagro˝eƒ dla stabilnoÊci systemu finansowego.

4.4. Fundusze inwestycyjne
Charakterystyka dzia∏alnoÊci
Istotà dzia∏alnoÊci funduszy inwestycyjnych jest lokowanie na rynku finansowym wp∏acanych
do nich Êrodków pieni´˝nych w zamian za nabyte udzia∏y kapita∏owe. Inwestorzy nabywajàcy tytu∏y uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym sà wspó∏w∏aÊcicielami majàtku funduszu zgromadzonego w postaci akcji, obligacji oraz innych papierów wartoÊciowych.
Fundusze inwestycyjne funkcjonujà na polskim rynku finansowym od poczàtku lat 90., jednak oferowane przez nie udzia∏y nie nale˝a∏y poczàtkowo do popularnych form lokowania oszcz´dnoÊci. Wyraêny wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi nastàpi∏ dopiero w 2001 r., który sta∏ si´ rokiem prze∏omowym w rozwoju rynku. Wysokie stopy zwrotu na rynku obligacji oraz ∏a-

106

W 2002 r. przychody finansowe wszystkich PTE wynios∏y razem 86,7 mln z∏, podczas gdy zysk netto ca∏ego sektora wyniós∏
1,7 mln, a strata ze sprzeda˝y 43,8 mln. Aby czerpaç zyski z inwestowania Êrodków w∏asnych, nie trzeba zak∏adaç towarzystwa emerytalnego; przychody te sà wynikiem koniecznoÊci posiadania przez towarzystwa znacznych kapita∏ów w∏asnych.
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twoÊç wycofywania Êrodków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych zacz´∏y stopniowo sk∏aniaç inwestorów do zakupu jednostek uczestnictwa. Od tego czasu nastàpi∏ znaczny przyrost aktywów sektora (o 5 mld z∏ w 2001 r. i o 11 mld z∏ w 2002 r.).
Wp∏yw dzia∏alnoÊci funduszy inwestycyjnych na stabilnoÊç sektora bankowego
Analiza akcjonariatu TFI wskazuje, i˝ wi´kszoÊç dzia∏ajàcych w Polsce towarzystw jest kontrolowana poÊrednio lub bezpoÊrednio przez banki. Dlatego wyniki finansowe TFI wp∏ywajà na wyniki banków wykazywane w ich skonsolidowanych sprawozdaniach. Straty TFI mogà wp∏ynàç na sytuacj´ finansowà banków, co w d∏u˝szej perspektywie mo˝e pogorszyç ich pozycj´ kapita∏owà.
Obecnie jest to najwa˝niejszy kana∏, przez który trudnoÊci zaistnia∏e w sektorze funduszy inwestycyjnych mog∏yby przenosiç si´ na sektor bankowy.
TFI mogà zaciàgaç kredyty w bankach, co wià˝e si´ z ponoszeniem przez banki ryzyka kredytowego. Ustawodawca uzale˝ni∏ jednak˝e wielkoÊç kredytów zaciàganych przez TFI na w∏asny rachunek od wielkoÊci ich kapita∏ów107, a wielkoÊç kredytów zaciàganych w imieniu funduszy od rodzaju funduszu i wielkoÊci jego aktywów. WielkoÊç kredytów udzielonych TFI przez
banki wynosi∏a w koƒcu 2002 r. ok. 47 mln z∏, co stanowi∏o tylko nieznaczny procent ich portfela kredytowego. Uwzgl´dniajàc udzia∏ w rynku poszczególnych rodzajów funduszy oraz ustanowione dla nich limity, mo˝na oszacowaç maksymalnà, hipotetycznà wysokoÊç kredytów dost´pnych dla wszystkich funduszy inwestycyjnych w 2002 r. na ok. 3,1 mld z∏. Stanowi∏oby to
ok. 0,63% aktywów sektora bankowego.

4

Fundusze inwestycyjne mogà lokowaç cz´Êç swoich Êrodków na rachunkach bankowych. Ich
wczeÊniejsze wycofanie mog∏oby wp∏ynàç na pogorszenie p∏ynnoÊci banków. Ustawodawca zastrzeg∏ jednak, ˝e wysokoÊç Êrodków ulokowanych na rachunkach bankowych powinna byç utrzymywana „w zakresie niezb´dnym do zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ funduszu”, co okreÊla
tymczasowy, a nie inwestycyjny charakter tych Êrodków108.
Mimo i˝ przedstawione powy˝ej zagro˝enia dla systemu bankowego sà jak dotàd znikome,
wraz ze wzrostem aktywów funduszy inwestycyjnych ich znaczenie mo˝e si´ zwi´kszyç.
Fundusze inwestycyjne mogà wp∏ywaç na sytuacj´ finansowà banków i stabilnoÊç sektora
bankowego tak˝e poÊrednio poprzez swoje dzia∏ania na rynkach finansowych. Likwidacja du˝ego funduszu inwestycyjnego lub za∏amanie si´ cen papierów wartoÊciowych mog∏yby wp∏ynàç
niekorzystnie na wynik finansowy sektora bankowego. Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ skala tego zagro˝enia jest ma∏a ze wzgl´du na niewielki udzia∏ akcji w aktywach sektora bankowego.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci sektora funduszy inwestycyjnych
Zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest lokatà charakteryzujàcà si´
wysokim stopniem bezpieczeƒstwa. Jednym z elementów ochrony inwestorów sà szczegó∏owe
regulacje prawne, okreÊlajàce podstawowe zasady dzia∏ania i sposoby inwestowania zebranych przez fundusze Êrodków pieni´˝nych. TFI poddane sà nadzorowi Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d oraz nadzorowi publicznemu poprzez obowiàzek publikacji podstawowych
danych finansowych.
Dodatkowym czynnikiem, zwi´kszajàcym bezpieczeƒstwo lokat, jest ustanowienie instytucji
depozytariusza, który jest podmiotem niezale˝nym od TFI. Depozytariusz jest podmiotem zobowiàzanym do bezpiecznego przechowywania powierzonych mu aktywów oraz do pe∏nienia funkcji
kontrolnych i nadzorczych w stosunku do polityki inwestycyjnej towarzystwa.
G∏ównym ryzykiem, jakie ponoszà uczestnicy funduszy inwestycyjnych, jest ryzyko rynkowe.
Zapewnienie funduszowi inwestycyjnemu osobowoÊci prawnej oraz ustanowienie instytucji depo-

107

Towarzystwo nie mo˝e zaciàgaç po˝yczek i kredytów, w tym tak˝e dokonywaç emisji obligacji, w wysokoÊci przekraczajàcej ∏àcznie 10% wartoÊci kapita∏ów w∏asnych.
108 Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 49, poz. 448 z póên. zm.).
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zytariusza minimalizuje ryzyko defraudacji lub lokowania Êrodków na niekorzyÊç uczestników funduszy. W zale˝noÊci od sk∏onnoÊci do ponoszenia ryzyka uczestnicy funduszy mogà zaanga˝owaç
swoje Êrodki w fundusze o wybranej strukturze aktywów.
Ryzyko zmiany ceny aktywów funduszu mo˝e byç dla uczestników znacznie wi´ksze w przypadku decyzji o likwidacji okreÊlonego TFI. W przypadku likwidacji towarzystwa aktywa funduszu
inwestycyjnego nie wchodzà do masy upad∏oÊciowej TFI. Zarzàdzanie funduszem mo˝e przejàç inne TFI. JeÊli ˝adne towarzystwo nie przejmie danego funduszu, nast´puje jego likwidacja. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu aktywów, Êciàgni´ciu nale˝noÊci funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych
przez wyp∏at´ uzyskanych Êrodków pieni´˝nych uczestnikom funduszu (proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych). Nale˝y liczyç si´
z tym, i˝ nag∏a sprzeda˝ znacznej cz´Êci aktywów du˝ego funduszu inwestycyjnego mog∏aby wp∏ynàç niekorzystnie na poziom wyp∏at uzyskanych przez jego uczestników.
Wyniki finansowe TFI
Prawie dwukrotny wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 2002 r. znalaz∏ odzwierciedlenie w wynikach finansowych TFI. Wzrost atrakcyjnoÊci funduszy inwestycyjnych w 2001 i 2002 r.
spowodowa∏, ˝e wyniki finansowe TFI wyraênie si´ poprawi∏y. Cz´Êç towarzystw po raz pierwszy
odnotowa∏a zyski, a pozosta∏e znaczàco ograniczy∏y straty.

4

W 2002 r., po raz pierwszy od poczàtku dzia∏alnoÊci TFI, ich ∏àczny wynik finansowy by∏ dodatni i wyniós∏ 32,2 mln z∏109. Zysk odnotowa∏a po∏owa z 18 dzia∏ajàcych w Polsce firm zarzàdzajàcych funduszami inwestycyjnymi. W 2001 r. jedynie 4 towarzystwa wykaza∏y zyski, a ∏àczny wynik
ca∏ej bran˝y by∏ ujemny i wynosi∏ -42 mln z∏.
Jednà z przyczyn poprawy wyników finansowych towarzystw by∏ wzrost wartoÊci zarzàdzanych przez nie aktywów, a w efekcie przyrost op∏at za zarzàdzanie. Wyniki TFI by∏yby lepsze, gdyby wi´cej nowych Êrodków trafia∏o do funduszy akcyjnych, a nie do funduszy pieni´˝nych i obligacyjnych, w których op∏aty za zarzàdzanie sà kilkakrotnie ni˝sze. W 2002 r. ponad 80% Êrodków by∏o zgromadzonych w funduszach obligacyjnych i pieni´˝nych, a tylko kilkanaÊcie procent by∏o ulokowanych w funduszach inwestujàcych w akcje.
Lepsze wyniki finansowe TFI wp∏ynà na popraw´ wyników grup kapita∏owych, w których uczestniczà. Jednak˝e osiàgni´te do tej pory zyski nie sà jeszcze wystarczajàce, aby pokryç straty z lat ubieg∏ych. Do tej pory wi´kszoÊç akcjonariuszy TFI (g∏ównie banków) musia∏a dop∏acaç do towarzystw. Niektórzy akcjonariusze wycofali swoje udzia∏y kapita∏owe w TFI ze wzgl´du na niskie stopy zwrotu110.

4.5. Firmy leasingowe

Charakterystyka dzia∏alnoÊci
Leasing stanowi alternatywnà, dla kredytu bankowego, form´ finansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wykorzystujàc leasing, przedsi´biorstwo mo˝e sfinansowaç zakupy inwestycyjne Êrodków ruchomych (np. maszyn i urzàdzeƒ potrzebnych do produkcji, Êrodków transportu, sprz´tu biurowego),
jak równie˝ nieruchomoÊci. W∏aÊcicielem oddanego w leasing mienia jest leasingodawca, który u˝ycza
leasingobiorcy Êrodki, b´dàce przedmiotem umowy, w zamian za okreÊlonà w umowie op∏at´. Konstrukcja umowy zale˝y od indywidualnych potrzeb klienta i jest dostosowana do jego mo˝liwoÊci finansowych, w∏àczajàc w to harmonogram sp∏at rat leasingowych za u˝ytkowane mienie.

109

Wst´pne, nieaudytowane dane KPWiG.
Przyk∏adem mogà byç w∏aÊciciele Invesco TFI, którzy zrezygnowali z dzia∏alnoÊci na rynku funduszy inwestycyjnych.
Cz´Êç zarzàdzanych przez towarzystwo funduszy zosta∏a przekazana innemu towarzystwu w zarzàdzanie, a pozosta∏e
zosta∏y zlikwidowane.
110
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Koszt leasingu jest dla klienta porównywalny z obcià˝eniem z tytu∏u kredytu bankowego.
Na korzyÊç leasingu przemawia mo˝liwoÊç wliczenia rat leasingowych i amortyzacji w koszty uzyskania przychodu111. Ponadto wymagania dotyczàce zabezpieczenia wierzytelnoÊci sà mniejsze ni˝
w przypadku kredytu bankowego. Ograniczona, w ostatnim okresie, dost´pnoÊç kredytu bankowego dzia∏a∏a dodatkowo na korzyÊç firm leasingowych.
Mo˝na wyró˝niç dwie podstawowe formy leasingu, ró˝niàce si´ mi´dzy sobà przede wszystkim rozwiàzaniami prawnymi, dotyczàcymi praw w∏asnoÊci w stosunku do dobra leasingowanego
po wygaÊni´ciu umowy. Leasing operacyjny opiera si´ na krótkoterminowej umowie (mo˝liwej
do rozwiàzania przed terminem), po której zakoƒczeniu przedmiot umowy wraca do leasingodawcy. Od strony finansowej jest korzystny dla klienta w sytuacji, gdy koszt rat leasingowych jest mniejszy ni˝ koszt bezpoÊredniego zakupu, a leasingowane dobro jest potrzebne na krótki okres. Ponadto raty leasingowe stanowià koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy.
W przypadku uzyskiwania przez leasingobiorc´ praw w∏asnoÊci do leasingowanego dobra
po okresie umowy mamy do czynienia z leasingiem finansowym. Umowa ma charakter d∏ugoterminowego finansowania i nie mo˝e byç rozwiàzana przed terminem, a raty leasingowe sà sp∏acane wed∏ug harmonogramu okreÊlonego w umowie. Ze wzgl´du na czas trwania umowy ta forma leasingu mo˝e byç porównywana, od strony kosztów ponoszonych przez leasingobiorc´, z kredytem bankowym. Dodatkowà korzyÊcià dla leasingobiorcy, oprócz wpisywania rat jako kosztu uzyskania przychodu, jest mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia w kosztach równie˝ amortyzacji dobra leasingowanego.

4

Wp∏yw dzia∏alnoÊci firm leasingowych na stabilnoÊç sektora bankowego

Struktura w∏asnoÊciowa
Z ustawowej definicji leasingu wynika, ˝e aby leasingodawca (finansujàcy) móg∏ oddaç rzecz
w u˝ytkowanie, musi sam nabyç dane dobro112. Wynikajà z tego dwie istotne kwestie: po pierwsze,
leasingiem nie mogà bezpoÊrednio zajmowaç si´ przedsi´biorstwa produkcyjne, po drugie – firma
musi dysponowaç kapita∏em na zakup dóbr, które majà staç si´ przedmiotem leasingu. Konstrukcja
prawna ma istotny wp∏yw na struktur´ w∏asnoÊciowà bran˝y. Firmy leasingowe dominujàce na rynku sà zwiàzane z zak∏adami produkujàcymi dane dobro (g∏ównie z koncernami samochodowymi) lub
bankami. Jednak˝e wi´kszoÊç firm, bez wzgl´du na form´ w∏asnoÊci, zwiàzana jest z sektorem bankowym poprzez umowy o wspó∏pracy, b´dàce podstawà finansowania dzia∏alnoÊci leasingowej.
Powiàzania funkcjonalne z bankami
Finansowanie dzia∏alnoÊci leasingowej jest oparte na umowie o wspó∏pracy pomi´dzy firmà
leasingowà a bankiem113. Umowa taka szczegó∏owo okreÊla zasady i form´ wspó∏pracy, obowiàzki stron, co do zabezpieczeƒ pojedynczych transakcji (kredytów, wykupu wierzytelnoÊci) i warunki
uruchamiania finansowania. Praktyka wykszta∏ci∏a dwie formy finansowania firm leasingowych: poprzez kredyt bankowy lub wykup wierzytelnoÊci leasingowych przez bank.
W przypadku kredytowania bank udost´pnia Êrodki finansujàcemu na podstawie odr´bnych
umów. Umowy te okreÊlajà warunki udzielania i uruchamiania kredytów na zakup dóbr b´dàcych
przedmiotem leasingu (w postaci linii kredytowej bàdê kredytu obrotowego) oraz wymagane zabezpieczenia – zarówno od biorcy, jak i firmy leasingowej.
Przy wykupie wierzytelnoÊci jest dokonywana cesja wynikajàcej z umowy leasingowej wierzytelnoÊci pieni´˝nej, dotyczàcej zap∏aty rat leasingowych. Tym samym bank staje si´ uprawniony do ˝àdania od leasingobiorcy zap∏aty rat leasingowych. Zap∏at´ dla leasingodawcy stanowi kwota równa wartoÊci wykupywanej wierzytelnoÊci pomniejszonej o dyskonto. Przelew wierzytelnoÊci odbywa si´ najcz´Êciej w ramach prowadzonej przez bank dzia∏alnoÊci faktoringowej i mo˝e przybraç dwie formy. Pierwsza, zwana faktoringiem pe∏nym, polega na przej´ciu przez bank ca∏ego ryzyka zwiàzanego z realiza-
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Mo˝liwoÊç wliczania amortyzacji w koszty uzyskania przychodu dotyczy jedynie leasingu finansowego.
Nowelizacja Kodeksu cywilnego z lipca 2000 r. wprowadzi∏a Tytu∏ XVII1, który definiuje umow´ leasingu. Patrz: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535).
113 Za: P. Konik: Sytuacja banku wobec upad∏oÊci leasingodawcy, „Prawo Bankowe” 2/2002, s. 62 i nast.
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cjà umowy leasingowej. Oznacza to brak prawa regresu wzgl´dem leasingodawcy do zap∏aty rat w sytuacji, gdyby korzystajàcy nie dope∏ni∏ obowiàzku sp∏aty. Finansujàcy wolny jest wówczas od ryzyka
zwiàzanego z pogorszeniem si´ sytuacji finansowej d∏u˝nika. Druga forma – faktoring niepe∏ny – daje
bankowi prawo do dochodzenia od leasingodawcy zap∏aty w sytuacji niewyp∏acalnoÊci biorcy.

Kana∏y oddzia∏ywania firm leasingowych na sytuacj´ finansowà banków
WÊród zdefiniowanych kana∏ów wp∏ywu najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia banku ma ryzyko zwiàzane z kredytowaniem firmy leasingowej. Wybór przez bank modelu finansowania jest bardzo istotny z punktu widzenia zabezpieczenia interesów banku w sytuacji og∏oszenia upad∏oÊci leasingodawcy. Z charakteru wspó∏pracy wynika pozycja banku, jako wierzyciela,
w sytuacji og∏oszenia upad∏oÊci firmy finansujàcej. W przypadku gdy bank jest kredytodawcà,
w pierwszej kolejnoÊci korzysta z ustanowionych na jego rzecz zabezpieczeƒ w celu maksymalnego pomniejszenia wierzytelnoÊci114. Dokonuje równie˝ zg∏oszenia przys∏ugujàcej mu wierzytelnoÊci do masy upad∏oÊciowej.
Wykup wierzytelnoÊci (szczególnie przy wykorzystaniu factoringu pe∏nego) stawia bank w zasadzie w pozycji niezale˝nej od sytuacji finansowej leasingodawcy. Przy factoringu niepe∏nym mo˝e si´
zdarzyç sytuacja, gdy korzystajàcy zaprzestaje sp∏aty rat leasingowych. Bank staje przed koniecznoÊcià
dochodzenia swoich praw od leasingodawcy, który jest zobowiàzany do spe∏nienia Êwiadczenia pieni´˝nego. Nale˝y podkreÊliç, ˝e obowiàzek ten powstaje dopiero wówczas, gdy leasingobiorca nie wype∏ni swoich obowiàzków w stosunku do banku. Zg∏oszenie wierzytelnoÊci do masy upad∏oÊciowej
mo˝e zatem nastàpiç dopiero po stwierdzeniu uchybieƒ w sp∏acie rat leasingowych. Zakres roszczeƒ
b´dzie zale˝a∏ od wielkoÊci wymagalnego zobowiàzania korzystajàcego. Ka˝da sp∏ata dokonana przez
leasingobiorc´ pomniejsza zakres odpowiedzialnoÊci finansujàcego (dotyczy to równie˝ rat wp∏aconych po og∏oszeniu upad∏oÊci).

4

Upadek firmy leasingowej mo˝e mieç równie˝ wp∏yw na sytuacj´ finansowà jej klienta. W toku post´powania upad∏oÊciowego syndyk masy upad∏oÊciowej mo˝e zajàç wykorzystywane przez
leasingobiorców dobra na poczet sp∏aty zad∏u˝enia upad∏ej firmy. U˝ytkownicy tracà wówczas narz´dzia pracy, a w konsekwencji mo˝e dojÊç do zachwiania ich p∏ynnoÊci finansowej. B´dàc równoczeÊnie klientami banków, tracà zdolnoÊç obs∏ugi swoich zobowiàzaƒ. Pojawia si´ koniecznoÊç tworzenia przez banki dodatkowych rezerw i ewentualnej windykacji nale˝noÊci. D∏ugotrwa∏oÊç procedur sàdowych przed∏u˝a okres utrzymywania rezerwy, a tym samym wp∏ywa negatywnie na wyniki finansowe banku wierzyciela.
Oprócz wymienionych powy˝ej zagro˝eƒ istnieje jeszcze wiele innych kana∏ów, poprzez które sektor us∏ug leasingowych mo˝e wp∏ywaç na stabilnoÊç banków. Wydaje si´ jednak, ˝e ich znaczenie jest stosunkowo niewielkie. Ze znanych kana∏ów nale˝y wspomnieç o ryzyku utraty p∏ynnoÊci przez bank w sytuacji zerwania przez firm´ leasingowà umów depozytowych. Na podstawie
charakteru dzia∏alnoÊci tych podmiotów mo˝na przypuszczaç, ˝e kwoty utrzymywane na rachunkach bankowych s∏u˝à zaspokojeniu potrzeb bie˝àcych i ich wycofanie nie spowoduje zachwiania
p∏ynnoÊci banku wspó∏pracujàcego.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci sektora firm leasingowych
Sfera us∏ug leasingowych nie jest obszarem regulowanym. Jedyny nadzór o charakterze zewn´trznym sprawuje rynek. Koncentracja rynku i tendencje konsolidacyjne wp∏ywajà na ograniczenie liczby podmiotów, eliminujàc firmy nieefektywne i bez zaplecza kapita∏owego. Funkcj´ dominujàcà zaczynajà pe∏niç firmy „bankowe” i „producenckie”, majàce zapewniony dost´p do Êrodków
finansowych, jak równie˝ zaplecze technologiczne.
Dodatkowo przynale˝noÊç firm leasingowych do wi´kszych grup kapita∏owych umo˝liwia zachowanie kontroli nad dzia∏alnoÊcià tych podmiotów i unikni´cie lub ograniczenie (szczególnie

114 Nie wszystkie zabezpieczenia utrzymujà si´ w mocy z chwilà og∏oszenia upad∏oÊci leasingodawcy. Zob. P. Konik, Sytuacja..., op. cit.
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w odniesieniu do firm bankowych) sytuacji mogàcych destabilizowaç funkcjonowanie grupy,
a w przypadkach skrajnych, równie˝ danego segmentu rynku. Tworzy to rodzaj nadzoru w∏aÊcicielskiego (wewn´trznego), uzupe∏niajàc tym samym brak systemowych rozwiàzaƒ gwarantujàcych
bezpieczne – z punktu widzenia klientów – funkcjonowanie firm leasingowych.
Wyniki finansowe firm leasingowych
W latach 2000–2002 nastàpi∏y znaczàce zmiany na polskim rynku us∏ug leasingowych.
Na poczàtku okresu istnia∏o ok. 150 firm, dwa lata póêniej pozosta∏o jedynie 40 aktywnie dzia∏ajàcych, co Êwiadczy o post´pujàcej koncentracji rynku. Podstawà dzia∏ania tego segmentu jest
dost´p do kapita∏u, stàd rosnàce znaczenie firm powiàzanych kapita∏owo z bankami lub przedsi´biorstwami produkcyjnymi. SpoÊród 28 firm przekazujàcych swoje wyniki do Konferencji
Przedsi´biorstw Leasingowych (KPL)115 12 jest w∏asnoÊcià banków, 5 zaÊ jest zwiàzanych z producentem oddawanych w leasing dóbr.

Tabela 4.5
WartoÊç aktywów netto przekazanych w leasing wed∏ug asortymentu (w mln z∏)
1999

2000

2001

2002

ruchomych, w tym:

5.862,5

5.786,5

5.128,0

7.280,8

– maszyny i urzàdzenia przemys∏owe

1.947,7

1.875,6

1.649,0

1.847,1

2.990,0

3.145,6

2.582,0

4.363,5

4

1. WartoÊç netto wyleasingowanych Êrodków

– Êrodki transportu drogowego
(bez samochodów osobowych)

21,4

25,7

157,6

582,7

2. WartoÊç netto nieruchomoÊci w leasingu

– samochody osobowe

1.680,9

1.119,9

1.317,0

560,3

3. Ca∏kowita wartoÊç netto Êrodków w leasingu (1 + 2)

7.543,8

6.906,4

6.445,0

7.841,1

10.954,4

11.997,4

10.174,0

12.428,0

4. ¸àczna wartoÊç Êrodków w leasingu po amortyzacji
(stan na 31 grudnia danego roku)

Uwaga: dane na podstawie informacji z 28 firm leasingowych, stanowiàcych ok. 75% rynku.
èród∏o: Konferencja Przedsi´biorstw Leasingowych w Polsce (www.leasepol.com.pl).

Dla bran˝y us∏ug leasingowych najtrudniejszy okaza∏ si´ 2001 r., w którym zanotowano najmniejszà ca∏kowità wartoÊç Êrodków przekazanych w leasing. Przyczyn za∏amania mo˝na upatrywaç w zaostrzonej od koƒca 2000 r. polityce banków w odniesieniu do finansowania firm leasingowych – g∏ównie firm niezale˝nych116. Nie bez znaczenia by∏ równie˝ spadek aktywnoÊci gospodarczej, w najwi´kszym stopniu wÊród ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw – g∏ównych odbiorców
us∏ug leasingowych.
Wyraêne o˝ywienie, jakie nastàpi∏o w 2002 r., jest zw∏aszcza zauwa˝alne w obr´bie leasingu
Êrodków transportu drogowego, w tym równie˝ samochodów osobowych. Wynika to m.in. z wprowadzonych w 2002 r. zmian w prawie podatkowym, likwidujàcych podwójne opodatkowanie podatkiem VAT leasingu tych samochodów. Warto zwróciç równie˝ uwag´ na znaczàcy wzrostu wielkoÊci zaanga˝owania kapita∏owego firm leasingowych (o ponad 22% w stosunku do 2001 r.), mierzonego wartoÊcià wszystkich Êrodków w leasingu po amortyzacji. Jego rzeczywistà wartoÊç nale˝y szacowaç (ze wzgl´du na brak pe∏nych danych) na ok. 13,5 mld z∏117.

115

Konferencja Przedsi´biorstw Leasingowych w Polsce – Zwiàzek Pracodawców (KPL) powsta∏a w 1994 r. jako organizacja zrzeszajàca przedsi´biorstwa leasingowe i reprezentujàca interesy Êrodowiska wobec organów w∏adzy i administracji paƒstwowej oraz organów samorzàdu terytorialnego. KPL jest cz∏onkiem europejskiej organizacji firm leasingowych –
LEASEUROPE. Zwiàzek prowadzi dzia∏ania lobbistyczne, zbiera informacje i opracowuje statystyki leasingu w Polsce. Za:
www.leasepol.com.pl.
116 W 2000 r. w wyniku k∏opotów finansowych jednej z najwi´kszych na rynku firm, banki kredytujàce t´ firm´ zosta∏y
zmuszone do utworzenia wysokich rezerw celowych z tego tytu∏u (ok. 250 mln z∏).
117 Za: www.leasepol.com.pl.
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Zauwa˝alnej poprawie sytuacji finansowej bran˝y, przejawiajàcej si´ rosnàcà wartoÊcià aktywów przekazanych w leasing, towarzyszà zmiany w jej strukturze. Koncentracja rynku i ruchy konsolidacyjne wynikajà m.in. z tendencji do wzrostu Êredniej wartoÊci kontraktów leasingowych. Coraz
cz´Êciej leasingiem jest obj´ta dostawa i serwis ca∏ych systemów produkcyjnych czy flot Êrodków
transportu. Do podj´cia takich kontraktów sà potrzebne firmy o znacznym potencjale finansowym.
Podsumowanie
Upadek firmy leasingowej mo˝e byç konsekwencjà z∏ego zarzàdzania i/lub przeinwestowania. Podmioty te sà bowiem zobowiàzane do weryfikacji zdolnoÊci kredytowej klienta. Bank wspó∏pracujàcy z takà firmà jest wówczas nara˝ony na koniecznoÊç tworzenia dodatkowych rezerw celowych i dochodzenia swoich roszczeƒ na drodze przewidzianej w prawie upad∏oÊciowym. Zabezpieczeniem interesów banku jest rodzaj podpisywanej z podmiotem finansujàcym umowy o wspó∏pracy, w tym szczegó∏owe okreÊlenie zasad tej wspó∏pracy i rodzaju zabezpieczeƒ, jakie b´dà wymagane przy uruchamianiu kapita∏u.
Przy braku uregulowaƒ prawnych formà nadzoru nad podmiotami aktywnymi na rynku us∏ug
finansowych jest sam rynek. Konkurencja prowadzi do eliminacji firm nieefektywnych i prowadzàcych nieuczciwe praktyki. Kryzys z lat 2000–2001 na rynku us∏ug leasingowych dowiód∏, ˝e Êcis∏e
zwiàzki z bankami, poprzez wspó∏prac´ lub udzia∏ w bankowych grupach kapita∏owych, sà gwarancjà efektywnego dzia∏ania.

4

4.6. PoÊrednicy kredytowi

Charakterystyka dzia∏alnoÊci
PoÊrednicy kredytowi udzielajà po˝yczek i poÊredniczà przy udzielaniu kredytów bankowych. W zale˝noÊci od rodzaju umowy o wspó∏pracy z bankiem cz´Êç ryzyka zwiàzanego z udzielonym kredytem mo˝e byç ponoszona przez bank lub przez poÊrednika. PoÊrednictwo kredytowe
nie jest dzia∏alnoÊcià licencjonowanà i tym samym nie podlega nadzorowi. Oznacza to brak zewn´trznych regu∏ ostro˝noÊciowych, analogicznych do tych, jakie obowiàzujà banki i firmy ubezpieczeniowe. Utrudnia to dost´p do danych, które pomog∏yby oceniç sytuacj´ bran˝y i jej rol´
w systemie finansowym118.
PoÊrednicy kredytowi pojawili si´ na rynku polskim w 1992 r. Obecnie funkcjonuje kilka tysi´cy firm oferujàcych tego typu us∏ugi. Wi´kszoÊç z nich to firmy ma∏e (zatrudniajàce poni˝ej 5 osób),
dzia∏ajàce na rynku lokalnym, o ograniczonych zasobach kapita∏owych i ograniczonym dost´pie
do nowoczesnych technologii.
G∏ównym produktem oferowanym przez poÊredników kredytowych sà kredyty ratalne na zakup dóbr trwa∏ego u˝ytku. Oprócz obs∏ugi sprzeda˝y ratalnej w punktach obs∏ugi klienta sà równie˝ udzielane po˝yczki gotówkowe. Pod koniec lat 90. rosnàca konkurencja zmusi∏a poÊredników
do poszerzenia swej oferty m.in. o kredyty gotówkowe, mieszkaniowe (hipoteczne) i zwiàzane
z funkcjonowaniem kart kredytowych.
Klientami poÊredników finansowych sà przede wszystkim osoby pragnàce uzyskaç po˝yczk´
natychmiast (w miejscu dokonywania zakupów) lub w ciàgu kilku dni. Kwota takiej po˝yczki mo˝e
si´ wahaç od kilkuset do kilkudziesi´ciu tysi´cy z∏otych. Atutem poÊredników jest ∏atwoÊç i szybkoÊç
zawierania transakcji oraz relatywnie ma∏o sformalizowany proces przyznawania kredytu. Cechy te
sprawiajà, ˝e potencjalnych klientów nie zra˝a przewa˝nie wy˝sza, w porównaniu do ofert bankowych, cena kredytu.

118

Dane pomocne przy analizowaniu bran˝y gromadzi i publikuje na stronach internetowych Konferencja Przedsi´biorstw Finansowych – Zwiàzek Pracodawców (KPF). KPF zosta∏a powo∏ana do ˝ycia w paêdzierniku 1999 r. przez grup´ kilkunastu najwi´kszych firm z bran˝y poÊrednictwa finansowego.
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Struktura w∏asnoÊciowa sektora poÊredników kredytowych
Dzia∏ajàce na polskim rynku finansowym firmy poÊrednictwa kredytowego mo˝na podzieliç
na dwie podstawowe grupy:
• Firmy zajmujàce si´ finansowaniem zakupów w systemie ratalnym – wÊród nich dominujàcà rol´
odgrywajà firmy powiàzane z bankami poprzez w∏asnoÊç, m.in. stworzone od podstaw lub przej´te przez banki. Uzupe∏nienie stanowià poÊrednicy niezwiàzani kapita∏owo z bankami, ale dzia∏ajàcy na ich rzecz w charakterze akwizytorów.
• Firmy dzia∏ajàce samodzielnie, bez udzia∏u banku – zalicza si´ do nich poÊredników udzielajàcych
po˝yczek gotówkowych z w∏asnych êróde∏ lub korzystajàcych z finansowania firm macierzystych.
PoÊród czo∏owej dziesiàtki poÊredników 3 firmy sà w∏asnoÊcià banków, 3 przej´∏y bank, 4 pozosta∏e zaÊ ÊciÊle wspó∏pracujà z bankami.
Wp∏yw wspó∏pracy banków z poÊrednikami kredytowymi na stabilnoÊç sektora bankowego

Powiàzania funkcjonalne poÊredników z bankami
Z przedstawionej struktury wynika, ˝e podstawà dzia∏ania wi´kszoÊci firm jest Êcis∏a wspó∏praca z bankami. Zasady tej wspó∏pracy sà regulowane poprzez umow´. W zale˝noÊci od rodzaju
umowy ró˝ny jest podzia∏ ról w procesie przygotowania, oceny i ewentualnej windykacji nale˝noÊci. Bez wzgl´du na charakter umowy pomi´dzy bankiem a poÊrednikiem klient zawsze podpisuje
umow´ z bankiem. To bank stawia do dyspozycji klienta okreÊlonà w umowie kredytowej kwot´ lub
finansuje zakup wskazanego dobra. Od strony rachunkowej oznacza to, ˝e wszystkie kredyty udzielone przy wykorzystaniu firm poÊredniczàcych sà wykazywane w sprawozdawczoÊci bankowej jako
nale˝noÊci od klientów indywidualnych (osób prywatnych). PoÊrednicy przez swà dzia∏alnoÊç nie
tworzà zatem dodatkowego pieniàdza kredytowego (nie wyst´puje efekt mno˝nika).

4

Mo˝na wyró˝niç dwa podstawowe rodzaje umów, z których pierwszy traktuje poÊredników
jedynie jako kana∏ dystrybucji, drugi zaÊ jest zbli˝ony w swej naturze do outsourcingu.
Wykorzystanie poÊrednika jako kana∏u dystrybucji oznacza, ˝e biuro poÊrednika stanowi jedynie punkt kontaktowy dla klienta chcàcego zaciàgnàç kredyt. Dokumenty kredytowe, przygotowane w biurze obs∏ugi, sà weryfikowane i oceniane w banku, i tam równie˝ zapada decyzja o przyznaniu kredytu. Równie˝ ewentualne odzyskiwanie nale˝noÊci (windykacja) pozostaje w gestii banku. Rola poÊrednika koƒczy si´ w momencie podpisania przez klienta umowy kredytowej z bankiem.
Ten typ umowy zak∏ada przeniesienie ca∏ego ryzyka kredytowego na bank. Jedynie w sytuacji, gdy
poÊrednik nie dope∏ni warunków umowy i bank poniesie z tego tytu∏u szkod´, bank mo˝e ˝àdaç
od firmy poÊredniczàcej odszkodowania119. W skrajnych przypadkach bank mo˝e zawiesiç wspó∏prac´, a tak˝e wstrzymaç wyp∏at´ prowizji. Na podstawie jakoÊci portfela kredytów generowanych
przez poÊrednika bank ocenia efektywnoÊç wspó∏pracy i decyduje o jej kontynuacji lub zerwaniu.
Przeciwieƒstwem opisanej umowy jest umowa przenoszàca ca∏e ryzyko (lub znacznà jego cz´Êç)
na poÊrednika, co nadaje tej wspó∏pracy charakter outsourcingu. Firma zewn´trzna dokonuje oceny
wiarygodnoÊci kredytowej klienta, cz´sto na podstawie procedur i modeli weryfikacji funkcjonujàcych
w banku wspó∏pracujàcym. Umowa mo˝e równie˝ dopuszczaç sytuacj´, gdy pracownik poÊrednika
podpisuje umow´ z klientem w imieniu banku. Bank jedynie stawia do dyspozycji klienta okreÊlone
w umowie kredytowej Êrodki finansowe. Do obowiàzków firmy nale˝y ewidencja i monitoring udzielonych kredytów oraz wszystkie czynnoÊci zwiàzane z egzekwowaniem terminowego regulowania nale˝noÊci ze strony kredytobiorców. W sytuacji gdy kredyt przestaje byç obs∏ugiwany, poÊrednik z w∏asnych funduszy dokonuje zap∏aty za kredytobiorc´ lub nabywa wierzytelnoÊç od banku. Po nabyciu
praw wierzyciela poÊrednik prowadzi windykacj´ nale˝noÊci we w∏asnym imieniu i na w∏asnà rzecz.
Dla banku zabezpieczeniem wiarygodnoÊci poÊrednika jest jego majàtek lub tworzony odr´bny rachunek (w rodzaju funduszu gwarancyjnego), na którym sà gromadzone Êrodki na poczet ewentualnych
strat wynikajàcych z niesp∏acalnoÊci kredytów, wygenerowanych przez poÊrednika.

119

Wszystkie przypadki i rozwiàzania kwestii spornych reguluje umowa podpisywana przez poÊrednika z bankiem.
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Ryzyko dla funkcjonowania banków
Przedstawione dwa modele wspó∏pracy banków z poÊrednikami kredytowymi w odmienny
sposób wp∏ywajà na ryzyko kredytowe banków.
Przy wykorzystywaniu poÊredników jedynie jako kana∏u dystrybucji bank w pe∏ni kontroluje ca∏y proces kredytowy: od momentu z∏o˝enia dokumentów, poprzez ich weryfikacj´,
przyznanie kredytu i póêniejszy monitoring, a˝ po windykacj´. Wszystko przebiega zgodnie
z procedurami przyj´tymi i funkcjonujàcymi w banku. Bank jednak ponosi konsekwencje b∏´dnie podj´tych decyzji kredytowych, czego efektem mo˝e byç pogorszenie jakoÊci portfela kredytowego i koniecznoÊç tworzenia dodatkowych rezerw. Dla pojedynczego banku tworzenie
dodatkowych zabezpieczeƒ jest ucià˝liwe, jednak w skali ca∏ego systemu gwarantuje utrzymanie stabilnoÊci.
W drugim modelu, w którym nast´puje przeniesienie ca∏ego lub cz´Êci ryzyka na firm´ zewn´trznà, mo˝liwoÊci kontroli jakoÊci procesu udzielania kredytu sà ograniczone. Wydaje si´ jednak, ˝e du˝y stopieƒ zaufania, jakim banki darzà procedury weryfikacyjne wykorzystywane przez
poÊredników, wynika z faktu, ˝e same sà ich dostarczycielami. Przeniesienie technik i procedur
kontrolnych jest mo˝liwe, gdy˝ ten rodzaj wspó∏pracy charakteryzuje podmioty powiàzane kapita∏owo. Tak wi´c, mimo przeniesienia ryzyka na podmiot niebankowy i tym samym wyeliminowanie problemu tworzenia rezerw na nale˝noÊci zagro˝one, ryzyko pozostaje w grupie kapita∏owej
i w sposób poÊredni dotyczy równie˝ banków wspó∏pracujàcych.

4

W obu modelach umowy o wspó∏pracy istniejà zapisy, zabezpieczajàce interesy banku
w sytuacji zaprzestania przez klienta obs∏ugi nale˝noÊci lub k∏opotów finansowych poÊrednika.
W zale˝noÊci od charakteru wspó∏pracy, poÊrednik mo˝e byç zobowiàzany do wykupu zagro˝onej nale˝noÊci od banku lub tworzyç specjalny Fundusz Gwarancyjny na odr´bnym rachunku120.
Bank mo˝e równie˝ wstrzymaç wyp∏at´ wynagrodzenia dla poÊrednika na poczet niesp∏aconych
zobowiàzaƒ klientów. Ponadto za szkody poniesione przez bank, a wynik∏e z winy poÊrednika,
poÊrednik odpowiada ca∏ym swoim majàtkiem.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci sektora poÊredników kredytowych
Sektor poÊrednictwa kredytowego rozwija si´ bardzo dynamicznie – jego kszta∏t oraz sposób funkcjonowania reguluje rynek. Wytworzony standard wspó∏pracy z bankami pozwoli wyeliminowaç z rynku firmy nieuczciwe, zagra˝ajàce stabilnoÊci systemu finansowego i podwa˝ajàce zaufanie klientów.
W szczególnoÊci cz∏onkostwo w grupach kapita∏owych daje poÊrednikom mo˝liwoÊç
pracy przy wykorzystaniu sprawdzonych procedur weryfikacyjnych, a tym samym ograniczenie liczby kredytów zagro˝onych. Z kolei specjalne klauzule i zabezpieczenia zawarte w umowach o wspó∏pracy stanowià gwarancj´ sp∏aty rat kredytowych w sytuacjach zaprzestania obs∏ugi kredytu.
WielkoÊç akcji kredytowej poÊredników kredytowych
WÊród wielu firm poÊrednictwa kredytowego, funkcjonujàcych na polskim rynku, tylko kilka
dzia∏a w skali ogólnokrajowej. WartoÊç kredytów udzielonych przez pi´ç najwi´kszych podmiotów
stanowi ponad 80% rynku. Wyniki ca∏ej bran˝y oraz najwi´kszych poÊredników w trakcie ostatnich
kilku lat przedstawia tabela 4.6.
Zauwa˝alny spadek wielkoÊci udzielonych kredytów w ostatnim roku wynikajà z kilku czynników. PoÊrednicy kredytowi, tak jak banki, odczuwajà skutki spowolnienia gospodarczego. Dodatkowo na niekorzyÊç poÊredników dzia∏a fakt wspó∏pracy z mniej zamo˝nà cz´Êcià spo∏eczeƒstwa.
Przy rosnàcym bezrobociu powoduje to zwi´kszenie si´ ryzyka kredytowego i spadek rentownoÊci
prowadzonej dzia∏alnoÊci. Wzrost ryzyka przek∏ada si´ na wzrost odsetka kredytów trudnych, tj. ob-

120

106

Rachunek stanowi zabezpieczenie do wysokoÊci Êrodków na nim zgromadzonych.

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Niebankowe instytucje finansowe

Tabela 4.6
WartoÊç kredytów udzielonych przez poÊredników kredytowych w latach 1999–2002 (w mln z∏)
1999
Lukas

2000

2001

2002

1.570,0

1.969,3

2.383,5

2.455,6

˚agiel1

954,6

1.286,2

1.346,4

1.465,7

PTF

336,7

735,6

897,4

1.078,3

AIG Credit

877,8

980,6

1.140,0

1.393,6

–

117,3

202,2

449,6

4.114,5

6 513,3

8.132,9

7.912,5

Chrobry
Razem

bran˝a2

1

Dla porównywalnoÊci danych do akcji kredytowej firmy ˚agiel w latach 1999–2001 dodano akcj´ kredytowà spó∏ki SKK Kredyt. W 2002 r.
nastàpi∏o po∏àczenie obu firm.
2 Wszystkie firmy przekazujàce dane do KPF.
Uwaga: wartoÊç kredytów oznacza strumieƒ z danego roku; nie mo˝e byç porównywana ze stanem kredytów w bilansach banków.
èród∏o: Konferencja Przedsi´biorstw Finansowych (www.kpf.pl).

s∏ugiwanych nieregularnie, a w konsekwencji na ograniczenie akcji kredytowej. Obni˝enie jakoÊci
portfela kredytowego poÊrednicy zacz´li odczuwaç pod koniec 2000 r. Utrzymanie odpowiedniej
jakoÊci portfela sta∏o si´ priorytetem dla wi´kszoÊci podmiotów tego sektora, odsuwajàc na dalszy
plan ekspansj´. Ograniczenie akcji kredytowej jest zatem efektem zarówno k∏opotów klientów z regulowaniem nale˝noÊci, jak i przyj´tej przez firmy strategii.

4

Podsumowanie
Wspó∏praca z firmami poÊrednictwa kredytowego stanowi dla banków dodatkowe êród∏o
dystrybucji produktów kredytowych oraz przychodów. Rynek ten jest jednak obcià˝ony wi´kszym
ryzykiem ni˝ rynek kredytów bankowych, wynikajàcym ze stosowania uproszczonych procedur kredytowych i niepe∏nych zabezpieczeƒ sp∏acalnoÊci nale˝noÊci. Podwy˝szone ryzyko ma rekompensowaç wy˝sza cena kredytu ni˝ w przypadku produktów dla przedsi´biorstw czy te˝ us∏ug dla sta∏ych
klientów detalicznych (np. w∏aÊcicieli rachunków osobistych). Zabezpieczeniem interesów banków
jest równie˝ rodzaj umów podpisywanych z poÊrednikami, w tym w niektórych przypadkach obowiàzek tworzenia rachunków gwarancyjnych. Wykupywanie lub tworzenie w∏asnych firm poÊrednictwa pozwala bankom na sprawowanie nadzoru nad metodami weryfikacyjnymi stosowanymi
przez poÊredników w procesie udzielania kredytów i monitoringu.
Âcis∏a wspó∏praca z bankami, stajàca si´ nieodzownym elementem dzia∏alnoÊci poÊredników,
umo˝liwia bankom kontrolowanie tego segmentu rynku i tym samym ogranicza powstawanie sytuacji kryzysowych i kryminogennych.

4.7. Biura i domy maklerskie

Charakterystyka dzia∏alnoÊci
Specyfika polskiego rynku kapita∏owego polega na wyst´powaniu dwóch rodzajów instytucji
maklerskich:
• biur maklerskich, b´dàcych w ramach banku wydzielonymi organizacyjnie i finansowo jednostkami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç maklerskà121,
• domów maklerskich, które dzia∏ajà jako samodzielne przedsi´biorstwa maklerskie, dzia∏ajàce
w ramach organizacyjnych przewidzianych w Kodeksie spó∏ek handlowych.

121 Zgodnie z prawem przez poj´cie „biur maklerskich” nale˝y rozumieç banki prowadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. (Dz.U. z 2002 r., nr 49, poz. 447
z póên. zm.).
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W koƒcu 2002 r. na polskim rynku funkcjonowa∏o 41 podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà: 5 biur maklerskich i 36 domów maklerskich. Wyst´pujàca od 1997 r. tendencja
do zmniejszania si´ liczby biur maklerskich i banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà by∏a efektem zachodzàcych w bankowoÊci procesów konsolidacyjnych oraz pogarszajàcych si´ wyników biur
i domów maklerskich.
W koƒcu grudnia 2002 r. by∏o otwartych 1 mln rachunków klientów (o 3,2% mniej ni˝ w 2001 r.).
Liczba aktywnych rachunków wynosi∏a tylko ok. 300 tys. W 2002 r. 99,2% ogólnej liczby rachunków
znajdowa∏o si´ w posiadaniu osób fizycznych. W stosunku do 2001 r. wartoÊç walorów na rachunkach klientów zmniejszy∏a si´ o 10,5%. SpoÊród papierów wartoÊciowych na rachunkach klientów akcje stanowi∏y 71,5%, a obligacje 28,0% (w 2001 r. odpowiednio 68,4% i 28,1%)122.
Wp∏yw dzia∏alnoÊci biur i domów maklerskich na stabilnoÊç sektora bankowego
W poczàtkowym okresie funkcjonowania rynku kapita∏owego w Polsce dzia∏alnoÊç prowadzi∏y g∏ównie biura maklerskie, które by∏y cz´Êcià banków komercyjnych. Tendencja ta utrzymywa∏a si´
a˝ do 1994 r., kiedy liczba domów maklerskich wzros∏a do ponad 30 na ogólnà liczb´ 54 instytucji oferujàcych us∏ugi maklerskie.
W wyniku zwi´kszania si´ liczby domów maklerskich us∏ugi maklerskie nie sà ju˝ w wi´kszoÊci przypadków us∏ugami Êwiadczonymi bezpoÊrednio przez banki, lecz przez podmioty kapita∏owo powiàzane z bankami i dzia∏ajàce w ramach jednej grupy kapita∏owej. Z punktu widzenia banków najistotniejszym ryzykiem, zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià biur i domów maklerskich, jest
wp∏yw wyników podmiotów maklerskich na sytuacj´ finansowà grup kapita∏owych, w których
banki sà jednostkami dominujàcymi. Kolejnym kana∏em wp∏ywu na stabilnoÊç banków mo˝e byç
ryzyko reputacji w przypadku upad∏oÊci domu maklerskiego dzia∏ajàcego w ramach tej samej
grupy kapita∏owej.

4

Podmioty maklerskie majà mo˝liwoÊç inwestowania Êrodków na w∏asny rachunek i na w∏asne ryzyko, a wielkoÊç ich inwestycji jest uzale˝niona od wielkoÊci posiadanego kapita∏u123. Straty
pomniejszajà wynik finansowy, a w efekcie przynoszà ni˝szy zwrot akcjonariuszom. Wyniki symulacji przeprowadzonych w NBP, przy za∏o˝eniu, ˝e domy i biura maklerskie posiadajà bie˝àce kapita∏y netto na najni˝szym dopuszczonym przez ustawodawc´ poziomie, wskazujà, i˝ zaanga˝owanie
podmiotów maklerskich w inwestycje na w∏asny rachunek na koniec 2002 r. kszta∏towa∏y si´ poni˝ej dopuszczalnego limitu. W 2002 r. rynkowa wartoÊç papierów wartoÊciowych posiadanych przez
podmioty maklerskie na ich w∏asnych rachunkach wynosi∏a 407,5 mln z∏, podczas gdy przy za∏o˝eniu minimalnych kapita∏ów wymogi ostro˝noÊciowe, na∏o˝one przez ustawodawc´, pozwala∏yby
na inwestycje do kwoty 740 mln z∏. Âwiadczy∏o to o skoncentrowaniu si´ instytucji maklerskich
na Êwiadczeniu us∏ug klientom i o braku sk∏onnoÊci do ponoszenia ryzyka zwiàzanego z utratà wartoÊci posiadanych papierów wartoÊciowych.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci sektora
W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci domu bàdê biura maklerskiego papiery wartoÊciowe
klientów nie wchodzà w sk∏ad masy upad∏oÊciowej i sà zwracane ich w∏aÊcicielom. Ârodki pieni´˝ne znajdujàce si´ na rachunkach klientów oraz utracone papiery wartoÊciowe w domu maklerskim
sà obj´te systemem rekompensat. Od 1 stycznia 2003 r. sà one gwarantowane w 100% do równowartoÊci 3 tys. euro oraz w 90% w cz´Êci przekraczajàcej t´ kwot´. Górna granica Êrodków obj´tych systemem rekompensat stanowi równowartoÊç 4 tys. euro. Górna granica gwarantowanych
Êrodków b´dzie stopniowo ros∏a a˝ do osiàgni´cia 22 tys. euro w 2008 r.124

122

Wyniki finansowe biur/domów maklerskich w 2002 r., GUS, 2002 r. (www.stat.gov.pl).
WielkoÊç ich inwestycji jest uzale˝niona od wielkoÊci posiadanego bie˝àcego kapita∏u netto. Dok∏adnà definicj´ zawiera Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia wielkoÊci Êrodków w∏asnych domu
maklerskiego w zale˝noÊci od rozmiarów wykonywanej dzia∏alnoÊci oraz maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek
i wyemitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych w stosunku do Êrodków w∏asnych.
124 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. (Dz.U. z 2002 r., nr 49,
poz. 447 z póên. zm.)
123
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W przypadku upad∏oÊci banku prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà utracone papiery wartoÊciowe klientów sà gwarantowane wed∏ug tych samych zasad, które dotyczà domów maklerskich. Natomiast
Êrodki pieni´˝ne zgromadzone na rachunkach inwestycyjnych w bankach prowadzàcych dzia∏alnoÊç maklerskà sà gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na tych samych zasadach co depozyty.
Wyniki finansowe domów i biur maklerskich
W roku 2002, z powodu bessy na gie∏dzie oraz zastoju na rynku pierwotnym, wi´kszoÊç biur
i domów maklerskich zanotowa∏a spadek przychodów i pogorszenie wyniku finansowego. Jedynie 19
podmiotom uda∏o si´ wypracowaç zysk, a 22 ponios∏y strat´. W 2002 r. ∏àczny zysk biur i domów maklerskich wyniós∏ 30,7 mln z∏, a w 2001 r. 49,5 mln z∏125.
Do ni˝szych przychodów biur maklerskich przyczyni∏ si´ w g∏ównej mierze spadek obrotów
na rynku akcji, co spowodowa∏o spadek dochodów z prowizji. WartoÊç obrotów na rynku akcji wynios∏a w 2002 r. 63,7 mld z∏, podczas gdy w 2001 r. osiàgn´∏a wielkoÊç 80,4 mld z∏ (zob. tabela 4.7).

Tabela 4.7
Dane finansowe dotyczàce biur i domów maklerskich

Obroty na rynku akcji GPW w ca∏ym roku (w mld z∏)
Prowizje biur i domów maklerskich (w mln z∏)
Wynik finansowy (w mln z∏)
– zysk brutto
– strata brutto

2001

2002

80,4

63,7

476,3

396,4

49,5

30,7

132,3

91,5

82,8

60,8

4

èród∏o: GUS, KPWiG.

Pogorszenie wyników finansowych zmusza domy i biura maklerskie do szukania nowych êróde∏
przychodu oraz ograniczania kosztów dzia∏alnoÊci. Wi´kszoÊç z nich szuka nowych kana∏ów dystrybucji (internet), oferuje mo˝liwoÊç inwestowania za granicà oraz dokonuje stopniowej integracji swoich
sieci dystrybucji z placówkami banków-matek oraz wdra˝a zintegrowanà ofert´ bankowo-maklerskà.
Biura i domy maklerskie jeszcze przed wejÊciem Polski do Unii Europejskiej b´dà musia∏y zastosowaç si´ do norm dotyczàcych adekwatnoÊci kapita∏owej. B´dà one zobowiàzane do stosowania zabezpieczeƒ przed wystàpieniem ryzyka rozliczenia, ryzyka kontrahenta oraz ryzyka walutowego.
Du˝ym wyzwaniem dla biur i domów maklerskich b´dzie wejÊcie Polski do Unii Europejskiej.
B´dzie to oznacza∏o koniecznoÊç sprostania konkurencji ze strony podmiotów majàcych ju˝ ugruntowanà pozycj´ na rynku finansowym Wspólnoty.
W zwiàzku z nowelizacjà w 2003 r. prawa o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
zosta∏a zatwierdzona tzw. zasada jednej licencji. Dzi´ki niej przedsi´biorstwa maklerskie bez koniecznoÊci uzyskania dodatkowego zezwolenia b´dà mog∏y prowadziç na terenie UE takà samà
dzia∏alnoÊç jak w kraju. Identyczne uprawnienia uzyskajà w Polsce przedsi´biorstwa maklerskie
z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty.
W chwili obecnej wi´kszoÊç du˝ych biur i domów maklerskich wchodzi w sk∏ad mi´dzynarodowych konglomeratów finansowych. Niezale˝ne biura i domy maklerskie, dysponujàce ma∏ymi kapita∏ami, b´dà musia∏y szukaç szans rozwoju w niszach rynkowych, specjalizujàc si´ w obs∏udze wybranych segmentów rynku, które rzadko sà op∏acalne dla podmiotów o charakterze ponadnarodowym.

125 Wyniki finansowe biur/domów maklerskich w 2002 r., GUS 2002 (www.stat.gov.pl). Prezentowane dane dotyczà 41
biur i domów maklerskich, funkcjonujàcych w dniu 31 grudnia 2002 r., oraz trzech, które zakoƒczy∏y dzia∏alnoÊç
przed koƒcem 2002 r. SpoÊród nich 39 to domy maklerskie dzia∏ajàce jako samodzielne firmy w ramach organizacyjnych
przewidzianych w Kodeksie spó∏ek handlowych, a 5 to biura maklerskie banków.
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4.8. Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe

Charakterystyka dzia∏alnoÊci
Spó∏dzielcze Kasy Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowe (SKOK) sà instytucjami finansowymi, dzia∏ajàcymi na podstawie ustawy o spó∏dzielczych kasach126 oraz prawie spó∏dzielczym. Celem ich dzia∏alnoÊci jest gromadzenie oszcz´dnoÊci swoich cz∏onków, udzielanie im po˝yczek i kredytów, przeprowadzanie rozliczeƒ finansowych oraz poÊrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.
Klienci SKOK-ów mogà ponadto otwieraç rachunki osobiste, do których jest do∏àczona karta p∏atnicza Visa. Kasy mogà równie˝ prowadziç rachunki spó∏ek cywilnych i osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Kasy nie sà nastawione na osiàganie zysków i oferujà swoim cz∏onkom wi´kszoÊç us∏ug
Êwiadczonych przez banki na atrakcyjniejszych warunkach (wy˝sze oprocentowanie wk∏adów i ni˝sze oprocentowanie po˝yczek i kredytów).
SKOK-i tworzà system instytucji depozytowo-po˝yczkowych, na który sk∏adajà si´ m.in.: Kasa
Krajowa (centralna instytucja pe∏niàca funkcj´ regulacyjnà, nadzorczà i rozliczeniowà) oraz Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych (ubezpieczajàce oszcz´dnoÊci zgromadzone w Kasach). Wymienione instytucje sà elementami tzw. Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci, którego celem jest zapewnienie bezpieczeƒstwa i sprawnoÊci SKOK-ów. Ich rola wynika stàd, ˝e sieç Spó∏dzielczych Kas
Oszcz´dnoÊciowo-Kredytowych nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego127.

4

Wp∏yw dzia∏alnoÊci SKOK-ów na stabilnoÊç sektora bankowego
Ze wzgl´du na stosunkowo ma∏e aktywa SKOK-ów, ich dzia∏alnoÊç mog∏aby zagra˝aç stabilnoÊci
systemu finansowego jedynie wówczas, gdyby upad∏oÊç SKOK-ów mia∏a charakter na tyle masowy, ˝e
stanowi∏oby to zagro˝enie dla spójnoÊci Programu Ochrony Oszcz´dnoÊci, a problemy przenios∏yby si´
na banki. Jednak˝e ze wzgl´du na doÊç niski udzia∏ zaanga˝owania depozytowego Kasy Krajowej i poszczególnych kas w sektorze bankowym (depozyty w bankach od Kasy Krajowej i poszczególnych kas
stanowià ok. 0,1% depozytów ogó∏em w bankach na koniec 2002 r.) ewentualne nag∏e wycofanie tych
Êrodków z banków nie stanowi∏oby realnego zagro˝enia p∏ynnoÊci dla sektora bankowego.
Systemowe zabezpieczenia stabilnoÊci sektora
Kasa Krajowa, na mocy ustawy128, spe∏nia funkcje nadzorcze i stabilizujàce (zarzàdza funduszem stabilizacyjnym tworzonym z wk∏adów SKOK-ów) oraz dba o utrzymanie p∏ynnoÊci systemu
(funkcja kasy centralnej). W ramach sprawowanego przez siebie nadzoru Kasa Krajowa ustala normy dopuszczalnego ryzyka, nadzoruje SKOK-i oraz ustala wymogi kwalifikacyjne dla cz∏onków zarzàdów. Ma ponadto mo˝liwoÊç zakazania prowadzenia okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci, jak równie˝ prawo do zawieszenia zarzàdu. Fundusz stabilizacyjny129, który powstaje z wk∏adów
wnoszonych przez zrzeszone kasy w wysokoÊci 1,22% ich aktywów, ma na celu ochron´ systemu
przed niewyp∏acalnoÊcià i finansowanie programów naprawczych.
Kasa Krajowa ustali∏a norm´ dopuszczalnego ryzyka dotyczàcà bezpieczeƒstwa Êrodków
pieni´˝nych zgromadzonych przez cz∏onków SKOK-ów, wprowadzajàc obowiàzek ubezpieczenia tych Êrodków przez SKOK-i w Towarzystwie Ubezpieczeƒ Wzajemnych130 do równowartoÊci
22.500 euro (od 2003 r.).

126

Podstawà prawnà dzia∏ania SKOK-ów jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., nr 1, poz. 2).
127 Zgodnie z przyj´tym stanowiskiem negocjacyjnym Polski SKOK-i zosta∏y wy∏àczone spod dzia∏ania dyrektyw bankowych Unii Europejskiej.
128 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r., nr 1, poz. 2).
129 Ârodki tworzone w celu realizacji art. 43 ustawy o SKOK-ach sà ulokowane na nieoprocentowanym rachunku KSKOK,
ponadto fundusz ten jest zasilany ca∏oÊcià wyniku finansowego netto Kasy Krajowej.
130 Na podstawie art. 35 pkt 5 ustawy o SKOK-ach.
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Ponadto SKOK-i utrzymujà p∏ynnà rezerw´ w wysokoÊci 5% funduszu oszcz´dnoÊciowo-po˝yczkowego (tj. od gromadzonych przez cz∏onków oszcz´dnoÊci, wk∏adów cz∏onkowskich oraz kredytu z Kasy Krajowej) oraz p∏acà sk∏adk´ miesi´cznà w Towarzystwie Ubezpieczeƒ Wzajemnych
w wysokoÊci od 0,02% do 0,06% depozytów cz∏onkowskich. Koszt ubezpieczenia poszczególnych
kas w Towarzystwie Ubezpieczeƒ Wzajemnych uzale˝niony jest od tego, do jakiej grupy ryzyka zosta∏a zakwalifikowana dana kasa.
Sytuacja finansowa sektora
W odró˝nieniu od banków wyniki finansowe kas w latach 2000–2002 si´ poprawi∏y. Spada∏a liczba kas z ujemnym wynikiem finansowym. Maleje równie˝ udzia∏ aktywów kas z ujemnym wynikiem finansowym w aktywach ca∏ego systemu SKOK-ów (zob. wykresy 4.9 i 4.10).

Wykres 4.9
Podzia∏ SKOK-ów wed∏ug wyniku finansowego
120

4
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Wynik finansowy dodatni
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2002*

* dane wst´pne.
èród∏o: KSKOK.

Wykres 4.10
Udzia∏ aktywów SKOK-ów w podziale na ujemny i dodatni wynik finansowy
w aktywach ogó∏em wszystkich kas
%
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* dane wst´pne.
èród∏o: KSKOK.
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Od 1992 r. nie dosz∏o do ˝adnej upad∏oÊci kasy spó∏dzielczej. W du˝ej mierze by∏o to spowodowane interwencjami Kasy Krajowej, która sk∏ania∏a kasy silniejsze do przejmowania zagro˝onych
podmiotów. Istotnym elementem w ocenie stabilnoÊci SKOK-ów jest to, ˝e posiadajà one w swoich
portfelach przede wszystkim kredyty konsumpcyjne (w wi´kszoÊci do 3 lat), nie ponosi∏y zatem ryzyka zwiàzanego z utratà wyp∏acalnoÊci lub upad∏oÊcià przedsi´biorstw. Udzia∏ po˝yczek i kredytów osób fizycznych udzielanych na dzia∏alnoÊç gospodarczà w 2002 r. wyniós∏ zaledwie 2,65%.
Pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych wp∏yn´∏o negatywnie równie˝ na dzia∏alnoÊç
SKOK-ów, co znalaz∏o odzwierciedlenie we wzroÊcie po˝yczek i kredytów przeterminowanych131
w 2002 r. (zob. tabela 4.8). Wzrost wskaênika po˝yczek i kredytów przeterminowanych by∏ cz´Êciowo konsekwencjà uporzàdkowania i ujednolicenia sprawozdawczoÊci SKOK-ów. Do wzrostu po˝yczek i kredytów przeterminowanych niewàtpliwie przyczyni∏ si´ równie˝ niesformalizowany tryb
udzielania kredytów i po˝yczek (decyzje o udzieleniu po˝yczki lub kredytu podejmujà bowiem inni
cz∏onkowie SKOK–ów, wybrani do komisji kredytowych, nie zaÊ specjaliÊci kredytowi, jak w bankach).
Czynnikiem, który móg∏ równie˝ przyczyniç si´ do przyrostu po˝yczek i kredytów przeterminowanych, by∏ brak dost´pu (a˝ do po∏owy 2002 r.) kas do danych Biura Informacji Kredytowej
(BIK). W warunkach spowolnienia gospodarczego i pogorszenia si´ sytuacji finansowej potencjalnych kredytobiorców, dodatkowa informacja mog∏aby byç czynnikiem sprzyjajàcym odrzucaniu
wniosków kredytowych klientów zagro˝onych niewyp∏acalnoÊcià.

4

Tabela 4.8
Wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych
(opóênienie przekraczajàce 30 dni) do kredytów i po˝yczek ogó∏em (w %)
Lata

Wskaênik po˝yczek i kredytów przeterminowanych

1998

0,97

1999

4,04

2000

8,07

2001

11,13

2002

16,751

1

dane wst´pne
èród∏o: KSKOK..

Ze wzgl´du na niszowy charakter dzia∏alnoÊci SKOK-ów mogà one konkurowaç z bankami
w bardzo ograniczonym zakresie.

131

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e do tej kategorii w przypadku kas zalicza si´ ca∏à nale˝noÊç, tj. kapita∏ powi´kszony o odsetki
zwyk∏e, karne oraz ustawowe, i dlatego nie mo˝na porównaç tych wielkoÊci ze wspó∏czynnikiem kredytów zagro˝onych
w bankach.
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5
System p∏atniczy

5.1. Wprowadzenie
System p∏atniczy – podstawowy element infrastruktury finansowej w gospodarce rynkowej – jest
ÊciÊle powiàzany z problematykà stabilnoÊci finansowej. W systemie p∏atniczym mo˝na zidentyfikowaç
pierwsze oznaki problemów uczestników z p∏ynnoÊcià. Za poÊrednictwem systemu p∏atniczego problemy jednego uczestnika mogà si´ rozprzestrzeniaç na pozosta∏ych uczestników i powodowaç zak∏ócenia
w funkcjonowaniu ca∏ego systemu finansowego. Zale˝noÊç ta staje si´ czytelna, gdy uwzgl´dni si´ fakt,
˝e dokonanie p∏atnoÊci przez jednego uczestnika systemu oznacza zwi´kszenie p∏ynnoÊci finansowej innego uczestnika, który z kolei mo˝e uzale˝niaç wywiàzanie si´ ze swoich zobowiàzaƒ od otrzymania
Êrodków od swego kontrahenta. Na rozwini´tych rynkach finansowych ∏aƒcuch wzajemnych powiàzaƒ
pomi´dzy operacjami przeprowadzanymi przez poszczególne instytucje mo˝e byç bardzo rozbudowany, co powoduje, ˝e zak∏ócenia w jednym jego ogniwie mogà mieç wp∏yw równie˝ na podmioty niepozostajàce w bezpoÊredniej relacji z pierwotnym sprawcà zak∏óceƒ. Przypadki niewywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ prowadzà do spadku wzajemnego zaufania wÊród bezpoÊrednich uczestników systemu i w ramach ca∏ego systemu finansowego. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e za poÊrednictwem systemu p∏atniczego realizowane sà nie tylko w∏asne p∏atnoÊci bezpoÊrednich uczestników (wynikajàce np. z zawarcia
transakcji na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym), ale równie˝ p∏atnoÊci wynikajàce ze zleceƒ sk∏adanych przez ich klientów (w tym np. zlecenia wystawiane masowo ka˝dego dnia przez klientów banków).
Oznacza to, ˝e konsekwencje zak∏óceƒ w systemie p∏atniczym mogà mieç negatywne skutki nie tylko dla
jego bezpoÊrednich uczestników, ale praktycznie dla ca∏ej gospodarki. Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e o ile
efektywny system p∏atniczy mo˝e do pewnego stopnia niwelowaç wp∏yw zak∏óceƒ wynikajàcych z problemów p∏ynnoÊciowych uczestników (np. poprzez stosowanie rozwiàzaƒ u∏atwiajàcych zarzàdzanie
p∏ynnoÊcià) na stabilnoÊç finansowà, to niew∏aÊciwie funkcjonujàcy system (np. niegwarantujàcy w∏aÊciwej niezawodnoÊci i bezpieczeƒstwa) mo˝e si´ przyczyniç do zaburzeƒ stabilnoÊci lub jej pog∏´bienia.

5

Niezb´dne zatem staje si´ prowadzenie komplementarnych dzia∏aƒ z jednej strony przez nadzór bankowy, a z drugiej przez bank centralny jako nadzorc´ systemu p∏atniczego. Dzia∏ania te obejmujà m.in.:
• ocen´ banków ubiegajàcych si´ o bezpoÊrednie uczestnictwo w poszczególnych systemach p∏atnoÊci z punktu widzenia ich sytuacji finansowej,
• propagowanie wiedzy nt. ryzyka zwiàzanego z uczestnictwem w systemach p∏atnoÊci,
• ocen´ mechanizmów zarzàdzania ryzykiem stosowanych w poszczególnych systemach p∏atnoÊci
oraz inicjowanie zmian usprawniajàcych te mechanizmy.
Nadrz´dnym celem wymienionych powy˝ej dzia∏aƒ jest zapewnienie stosowania w poszczególnych systemach p∏atnoÊci standardów gwarantujàcych minimalizowanie ryzyka zak∏óceƒ stabilnoÊci finansowej.

5.2. Mi´dzynarodowe standardy dotyczàce systemów p∏atniczych
ÂwiadomoÊç zagro˝eƒ zwiàzanych z zak∏óceniami w systemach p∏atnoÊci, jak równie˝ mo˝liwoÊci przenoszenia za poÊrednictwem tych systemów zaburzeƒ pomi´dzy poszczególnymi rynkami
w skali kraju i w skali mi´dzynarodowej, doprowadzi∏a do zacieÊnienia wspó∏pracy mi´dzynarodowej
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majàcej na celu opracowanie i wdro˝enie ogólnie akceptowanych standardów, których stosowanie
przyczyni∏oby si´ do poprawy sprawnoÊci i efektywnoÊci funkcjonowania systemów p∏atnoÊci. Efektem
takiej wspó∏pracy, m.in. pomi´dzy Bankiem Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS), Mi´dzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) oraz krajowymi bankami centralnymi, by∏o m.in. opracowanie kilku raportów dotyczàcych zasad funkcjonowania, bezpieczeƒstwa oraz minimalnych standardów zalecanych do wdro˝enia w systemach p∏atnoÊci132.
Jeden z pierwszych raportów, b´dàcy rezultatem wspomnianej powy˝ej wspó∏pracy (opublikowany w 1990 r. przez BIS), zawiera∏ zestaw najistotniejszych rekomendacji dla transgranicznych i wielowalutowych systemów p∏atnoÊci wykorzystujàcych zasad´ kompensowania (nettingu) wielostronnego133. Rekomendacje zawarte w raporcie, nazwanym od nazwiska kierujàcego pracà grupy raportem
Lamfalussy’ego, by∏y przez wiele lat uznawane powszechnie za minimalne standardy bezpiecznego
systemu p∏atnoÊci, b´dàc jednoczeÊnie punktem wyjÊcia do kolejnych raportów rozbudowujàcych te
standardy. Dà˝enie do wypracowania nowych standardów, które mog∏yby byç stosowane przez podmioty odpowiedzialne za nadzór nad systemami p∏atnoÊci, wynika∏o m.in. z nast´pujàcych przyczyn:
• Zasady, procedury i standardy stosowane w systemach p∏atnoÊci w krajach najbardziej rozwini´tych, ze wzgl´du np. na ograniczenia technologiczne i odmienne potrzeby rynku, nie w ka˝dym
przypadku mogà zostaç zaadaptowane w krajach, w których system p∏atniczy charakteryzuje si´
ni˝szym poziomem rozwoju. Powoduje to, ˝e istnieje du˝e zapotrzebowanie na bardziej ogólne
zasady, które z jednej strony uwzgl´dnia∏yby „najlepsze praktyki”, a z drugiej mog∏yby byç zastosowane powszechnie, niezale˝nie od stopnia rozwoju danego systemu p∏atniczego.
• Istnieje potrzeba standaryzacji i zwi´kszenia przejrzystoÊci funkcjonowania rynków finansowych
w skali Êwiatowej, co sta∏o si´ szczególnie widoczne po kryzysie azjatyckim w latach 1997–1998.

5

Wa˝nym rezultatem prac prowadzonych przy udziale przedstawicieli kilkunastu banków centralnych, Banku Âwiatowego, MFW oraz BIS by∏ opublikowany w 2001 r. raport pt. Core Principles
for Systemically Important Payment Systems134.

Ramka 5.1. Podstawowe zasady dla systemowo wa˝nych systemów p∏atnoÊci

I.

System powinien mieç solidne podstawy prawne.

II.

Zasady i procedury systemu powinny umo˝liwiaç uczestnikom wyraêne zrozumienie wp∏ywu systemu na ka˝de ryzyko finansowe, które ponoszà strony uczestniczàce w tym systemie.

III. System powinien mieç jednoznacznie zdefiniowane procedury zarzàdzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem
p∏ynnoÊci, które okreÊlajà odpowiednio odpowiedzialnoÊç operatora systemu i uczestników, zapewniajàc jednoczeÊnie stosowne bodêce do zarzàdzania ryzykiem.
IV.

System powinien zapewniaç terminowoÊç ostatecznego rozrachunku w dniu rozliczenia transakcji, najlepiej
w ciàgu dnia, a jako minimum na koniec dnia.

V.

System, w którym przeprowadzane jest kompensowanie wielostronne (netting), powinien, jako minimum,
byç zdolny do zapewniania terminowego dokonania dziennych rozrachunków w przypadku niezdolnoÊci
do uregulowania zobowiàzania przez uczestnika o najwi´kszej wartoÊci zobowiàzaƒ netto.

VI. Aktywa wykorzystywane do rozrachunku powinny byç pieniàdzem banku centralnego; je˝eli wykorzystywane
sà inne aktywa, to powinno je charakteryzowaç minimalne ryzyko kredytowe i minimalne ryzyko p∏ynnoÊci.
VII. System powinien zapewniaç wysoki poziom bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊci operacyjnej oraz powinien mieç
rozwiàzania awaryjne w celu terminowego zakoƒczenia dziennego przetwarzania.

132 K. Senderowicz: Wymogi Unii Europejskiej oraz standardy mi´dzynarodowe i ich wp∏yw na rozwój systemów p∏atnoÊci w Polsce. „Bank i Kredyt”, kwiecieƒ 2002.
133 Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the Group of Ten Countries, BIS, listopad 1990.
134 Committee on Payment and Settlement Systems, Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Bank
for International Settlements, styczeƒ 2001.
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VIII. System powinien zapewniaç sposób dokonywania p∏atnoÊci praktyczny dla u˝ytkowników i efektywny dla
gospodarki.
IX. System powinien posiadaç obiektywne i dost´pne publicznie kryteria uczestnictwa, które pozwolà na sprawiedliwy i otwarty dost´p.
X.

Ustalenia dotyczàce zarzàdzania systemem powinny byç efektywne, przejrzyste oraz pozwalaç na okreÊlenie
odpowiedzialnoÊci.
OdpowiedzialnoÊç banku centralnego za stosowanie Podstawowych zasad

A.

Bank centralny powinien w sposób jednoznaczny okreÊliç swoje cele zwiàzane z systemem p∏atniczym oraz
powinien publicznie ujawniç swojà rol´ i polityk´ w odniesieniu do systemowo wa˝nych systemów p∏atnoÊci.

B.

Bank centralny powinien zapewniç zgodnoÊç systemów, których jest operatorem, z Podstawowymi zasadami.

C.

Bank centralny powinien nadzorowaç zgodnoÊç z Podstawowymi zasadami systemów, których nie jest operatorem, i powinien mieç mo˝liwoÊç sprawowania takiego nadzoru.

D.

Bank centralny, promujàc bezpieczeƒstwo i efektywnoÊci systemu p∏atniczego, powinien wspó∏pracowaç z innymi bankami centralnymi oraz z innymi odpowiednimi organami krajowymi i zagranicznymi.

5.3. Dostosowanie rozwiàzaƒ polskich do Podstawowych zasad
dla systemowo wa˝nych systemów p∏atnoÊci
Wymienione powy˝ej zasady sà obecnie traktowane jako podstawowe kryteria oceny systemów
p∏atnoÊci z punktu widzenia ich wp∏ywu na stabilnoÊç finansowà, co znalaz∏o wyraz m.in. w tym, ˝e
sà one elementem oceny dokonywanej przez MFW i Bank Âwiatowy w ramach Programu Oceny Sektora Finansowego (Financial Sector Assessment Program – FSAP).

5

Przedmiotem wspomnianej oceny nie sà wszystkie systemy p∏atnoÊci dzia∏ajàce w danym kraju, lecz
tzw. systemowo wa˝ne, tzn. te, w przypadku których brak ochrony przed wyst´pujàcym ryzykiem i ewentualne zak∏ócenia mogà spowodowaç rozprzestrzenianie si´ zak∏óceƒ pomi´dzy uczestnikami, a w konsekwencji w ramach ca∏ego systemu finansowego. Systemy takie identyfikowane sà na ogó∏ na podstawie
wartoÊci lub charakteru rozliczanych za ich poÊrednictwem p∏atnoÊci. Z regu∏y za systemowo wa˝ne uznaje si´ systemy RTGS (ang. Real-Time Gross Settlement) wykorzystywane przede wszystkim do dokonywania rozliczania transakcji zawieranych na rynkach mi´dzybankowych (rynek pieni´˝ny, rynek papierów wartoÊciowych). Cechà charakterystycznà systemów tego typu jest realizacja poszczególnych zleceƒ p∏atniczych natychmiast po ich zaakceptowaniu w systemie oraz transfer Êrodków pomi´dzy rachunkami uczestników w wysokoÊci wynikajàcej z ka˝dego indywidualnego zlecenia. Powy˝sze cechy odró˝niajà systemy
RTGS od tzw. systemów netto, w których zlecenia uczestników sà gromadzone w systemie w okreÊlonym
przedziale czasu, a wysokoÊç Êrodków transferowanych pomi´dzy poszczególnymi rachunkami (najcz´Êciej raz dziennie) jest wynikiem skompensowania wszystkich nale˝noÊci i zobowiàzaƒ danego uczestnika.
System netto, wykorzystywany na ogó∏ do rozliczania typowych zleceƒ sk∏adanych masowo przez klientów banków, równie˝ mo˝e byç uznany za systemowo wa˝ny, je˝eli spe∏nia jedno z poni˝szych kryteriów:
• jest jedynym takim systemem w kraju,
• ma znaczny udzia∏ w wartoÊci wszystkich p∏atnoÊci realizowanych na terenie kraju,
• jest wykorzystywany do rozliczania transakcji zawieranych na rynku finansowym lub do rozrachunku wynikajàcego z innego systemu p∏atnoÊci.
Ocenie takiej, z punktu widzenia spe∏nienia zasad okreÊlonych w raporcie BIS, poddano równie˝ polskie systemy p∏atnoÊci: system SORBNET – obs∏ugiwany przez Narodowy Bank Polski oraz systemy SYBIR i ELIXIR135 – obs∏ugiwane przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà SA. Oceny takiej dokona∏a misja MFW na poczàtku 2000 r.

135

SYBIR – system wymiany dokumentów rozliczeniowych w formie papierowej: uznaniowych (polecenia przelewu, dowody wp∏aty gotówkowej) oraz obcià˝eniowych (czeki). ELIXIR – system wymiany zleceƒ w formie elektronicznej: uznaniowych
(polecenie przelewu) oraz obcià˝eniowych (polecenia zap∏aty, czeki z rachunków oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowych).
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Tabela 5.1
WartoÊç obrotów w systemie SORBNET oraz ich relacja w stosunku do wartoÊci PKB
Wyszczególnienie
WartoÊç obrotów (mld z∏)

1996

1997

1998

1999

1.926,9

3.014,5

4.895,7

6.551,4

4,9

6,4

8,8

10,7

2000

2001

2002

9.805,9 13.496,9 16.083,6

WartoÊç obrotów w relacji do PKB
(wielokrotnoÊç)

14,2

17,6

20,9

èród∏o: NBP, GUS.

Tabela 5.2
Struktura obrotów na rachunkach bie˝àcych banków w systemie SORBNET (w %)
Wyszczególnienie

1997

1998

1999

2000

2001

2002

100

100

100

100

100

100

74,0

54,9

52,2

40,0

32,2

31,8

4,9

5,5

4,3

5,7

3,5

5,7

–

16,5

21,3

21,1

13,5

10,1

–

–

0,3

0,7

0,8

1,7

10,8

12,3

12,2

8,6

7,4

7,4

–

–

0,2

18,0

38,2

35,2

10,3

10,8

9,5

5,9

4,4

8,1

Obroty na rachunkach bie˝àcych banków
w systemie SORBNET, w tym:
– mi´dzybankowy rynek pieni´˝ny
– mi´dzybankowy rynek papierów wartoÊciowych
– mi´dzybankowy rynek walutowy
– transakcje i operacje rozliczane przez KDPW SA
(obcià˝enie banków)
– wymiana zleceƒ za poÊrednictwem KIR SA

5

(obcià˝enie banków)
– zlecenia klientowskie (sk∏adane przez banki w imieniu
swoich klientów lub na rzecz klientów innych banków)
Pozosta∏e
èród∏o: NBP.

O znaczeniu systemu SORBNET z punktu widzenia stabilnoÊci finansowej przesàdza – oprócz
skali obrotów – równie˝ rodzaj realizowanych w nim zleceƒ p∏atniczych, które wynikajà z operacji
otwartego rynku, operacji na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym oraz operacji na pierwotnym rynku papierów skarbowych. System ten wykorzystywany jest równie˝ do rozliczania zobowiàzaƒ banków wyliczanych przez KIR SA na podstawie danych z wymienianych za poÊrednictwem Izby zleceƒ
p∏atniczych. Podobnie system ten jest wykorzystywany do realizacji zleceƒ sk∏adanych przez KDPW SA,
od których realizacji uzale˝nione jest rozliczenie transakcji zawieranych na rynku kapita∏owym.
Systemy obs∏ugiwane przez KIR SA zosta∏y uznane za wymagajàce oceny, gdy˝ sà to jedyne
w kraju systemy s∏u˝àce do dokonywania rozliczeƒ detalicznych mi´dzy klientami banków. Ewentualne zak∏ócenia w tych systemach mog∏yby doprowadziç do wstrzymania wszelkich rozliczeƒ w kraju (z wyjàtkiem realizowanych za poÊrednictwem systemu SORBNET), a w konsekwencji do zaburzeƒ we wszystkich sektorach gospodarki. Nie bez znaczenia jest równie˝ wartoÊç obrotów w tych
systemach, stanowiàca znaczny udzia∏ ca∏oÊci rozliczeƒ mi´dzybankowych.
W wyniku wspomnianej powy˝ej oceny dokonanej przez MFW stwierdzono, ˝e ˝aden z ocenianych systemów nie spe∏nia wszystkich regu∏ Podstawowych zasad.
Za najistotniejsze uchybienia uznano brak:
• wystarczajàcych podstaw prawnych gwarantujàcych bezpieczeƒstwo rozliczeƒ, w szczególnoÊci
zapewniajàcych ich ostatecznoÊç w przypadku wszcz´cia procedur upad∏oÊciowych,
• prawnego umocowania mo˝liwoÊci stosowania kompensowania (nettingu) wielostronnego, które jest podstawowà zasadà stosowanà w systemach obs∏ugiwanych przez KIR SA,
• mechanizmów gwarantujàcych dokonanie rozliczenia zobowiàzaƒ banków wynikajàcych z wymiany zleceƒ poprzez systemy obs∏ugiwane przez KIR SA,
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Tabela 5.3
Udzia∏ systemów KIR SA w wartoÊci rozliczeƒ mi´dzybankowych ogó∏em
Wyszczególnienie

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

954,3

1.380,6

2.015,7

3.022,7

3.839,1

4.561,0

4.752,9

49,8

45,8

41,2

46,1

39,2

33,8

29,6

2,5

2,9

3,6

4,9

5,4

6,1

5,2

WartoÊç obrotów w systemach
SYBIR i ELIXIR (w mld z∏)
Udzia∏ obrotów w systemach
KIR SA w wartoÊci rozliczeƒ
mi´dzybankowych ogó∏em (w %)
WartoÊç obrotów w relacji
do PKB (wielokrotnoÊç)

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych z KIR SA.

• instrumentów umo˝liwiajàcych bankom efektywne zarzàdzanie p∏ynnoÊcià w systemie SORBNET,
• podstaw prawnych dajàcych NBP wyraêne uprawnienia nadzorcze w stosunku do poszczególnych elementów systemu p∏atniczego.
Wyniki oceny dokonanej w ramach FSAP by∏y przes∏ankà podj´cia w latach 2001–2002 wielu
dzia∏aƒ. Poni˝ej prezentujemy najwa˝niejsze z nich.
1. Przygotowanie w NBP projektu ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, która zosta∏a uchwalona przez Sejm w dniu 24 sierpnia 2001 r. Ustawa ta, której przepisy (z wyjàtkiem dotyczàcych nadzoru nad systemami p∏atnoÊci i systemami rozrachunku papierów wartoÊciowych) wejdà
w ˝ycie z dniem przystàpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy nr 98/26/EC z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie ostatecznoÊci rozrachunku
w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych. Przepisy ustawy, których
zastosowanie ma na celu ograniczenie ryzyka systemowego, wprowadzajà m.in. nast´pujàce zasady:

5

• Kompensata – dwustronna lub wielostronna – jest prawnie wykonalna i obowiàzujàca strony trzecie.
• Zlecenia wprowadzone do systemu przed momentem okreÊlonym w zasadach jego funkcjonowania nie mogà zostaç z niego wycofane.
• W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika systemu wszelkie jego zobowiàzania wynikajàce z uczestnictwa w systemie, a powsta∏e przed og∏oszeniem upad∏oÊci, sà wià˝àce i nie mogà byç kwestionowane w wyniku stosowania procedur upad∏oÊciowych. Przepis ten eliminuje
tzw. zasad´ godziny zero, zgodnie z którà zlecenia uczestnika systemu zrealizowane w danym
dniu przed og∏oszeniem jego upad∏oÊci sà uniewa˝niane.
• Aktywa uczestnika systemu b´dàce zabezpieczeniem jego transakcji, w tym operacji z bankiem
centralnym (np. papiery wartoÊciowe stanowiàce zabezpieczenie kredytu lombardowego lub
kredytu technicznego), w przypadku upad∏oÊci uczestnika nie mogà byç obj´te procedurami
przewidzianymi w prawie upad∏oÊciowym. Wprowadzenie powy˝szej zasady gwarantuje nienaruszalnoÊç praw (wynikajàcych z tych zabezpieczeƒ) podmiotów, na rzecz których zabezpieczenia te zosta∏y z∏o˝one, co jest wa˝nym czynnikiem przeciwdzia∏ajàcym rozprzestrzenianiu si´ zak∏óceƒ w systemie p∏atniczym, które w konsekwencji mog∏yby zagra˝aç stabilnoÊci finansowej.
2. Wprowadzenie przez NBP w paêdzierniku 2001 r. w systemie SORBNET centralnej kolejki zleceƒ
z mechanizmem optymalizacyjnym, co pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na p∏ynnoÊç
w systemie.
Powy˝sze rozwiàzanie polega na przyj´ciu zasady, ˝e zlecenia uczestnika systemu, na których
realizacj´ nie ma wystarczajàcych Êrodków na jego rachunku, nie sà przez system odrzucane, lecz
sà gromadzone w tzw. kolejce i realizowane w miar´ wp∏ywu na rachunek uczestnika dodatkowych
Êrodków. Ponadto zastosowany mechanizm optymalizacyjny pozwala sprawdziç:
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• czy w kolejce znajdujà si´ zlecenia innych uczestników, które z powodu braku wystarczajàcych
Êrodków nie mogà byç zrealizowane, a które sà na rzecz danego uczestnika. Je˝eli takie zlecenia
sà, to:
• czy poszczególni uczestnicy posiadajà wystarczajàce Êrodki na pokrycie zobowiàzaƒ wyliczonych
w wyniku skompensowania ich zleceƒ ze zleceniami z∏o˝onymi na ich rzecz przez innych uczestników. Je˝eli warunek ten jest spe∏niony, nast´puje realizacja wszystkich zleceƒ branych pod uwag´ w procedurze kompensowania.
Zastosowanie wspomnianego powy˝ej mechanizmu optymalizacyjnego cz´sto pozwala realizowaç zlecenia uczestników systemu w sytuacji, gdy nie posiadajà oni Êrodków wystarczajàcych
na realizacj´ ka˝dego ze zleceƒ indywidualnie.
3. Umo˝liwienie bankom przez NBP od grudnia 2001 r. korzystania z nieoprocentowanego kredytu technicznego w ciàgu dnia (ang. intraday credit) zabezpieczonego bonami skarbowymi zdeponowanymi w systemie SKARBNET, czego efektem jest znaczàce usprawnienie rozliczeƒ.
4. Umo˝liwienie, od grudnia 2001 r., bankom posiadajàcym rachunki bie˝àce w systemie SORBNET
lokowania nadwy˝ek p∏ynnych Êrodków na okres jednodniowy w NBP.
Przepisy wspomnianej powy˝ej ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci
i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, dajàce NBP prawo do nadzoru nad systemami p∏atnoÊci, wesz∏y w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
W zwiàzku z powy˝szym, z dniem tym NBP rozpoczà∏ wykonywanie nadzoru nad systemami p∏atnoÊci na podstawie formalnego umocowania prawnego. W ramach realizacji zadaƒ nadzorczych NBP
dokona∏ oceny systemów p∏atnoÊci prowadzonych przez Krajowà Izb´ Rozliczeniowà SA oraz PolCard
SA pod kàtem ich sprawnoÊci i bezpieczeƒstwa funkcjonowania oraz zgodnoÊci z przepisami prawa
polskiego. Celem nadrz´dnym dokonanej oceny by∏o zidentyfikowanie obszarów stwarzajàcych potencjalne ryzyko systemowe, a w konsekwencji zagro˝enie dla stabilnoÊci systemu finansowego.

5

W stosunku do systemów KIR SA, bioràc g∏ównie pod uwag´ fakt, i˝ po zakoƒczeniu funkcjonowania systemu SYBIR w po∏owie 2004 r. system ELIXIR b´dzie jedynym w kraju systemem wykorzystywanym dla rozliczania masowych p∏atnoÊci klientów banków, NBP podjà∏ decyzj´ o uznaniu tego systemu za systemowo wa˝ny dla polskiego systemu p∏atniczego. Konsekwencjà takiej decyzji jest koniecznoÊç spe∏nienia przez ten system zasad wynikajàcych z Podstawowych zasad.
W szczególnoÊci Prezes NBP zaleci∏ KIR SA wprowadzenia tzw. gwarancji rozrachunku. Ze wzgl´du
na koniecznoÊç przeanalizowania w Êrodowisku bankowym ró˝nych mo˝liwych opcji wykonania zalecenia NBP oraz zapewnienia czasu niezb´dnego na dokonanie odpowiednich zmian zasad funkcjonowania systemu, w zaleceniu okreÊlono termin jego realizacji na koniec 2004 r.
We wrzeÊniu 2002 r. NBP dokona∏ ponownej oceny systemu SORBNET oraz systemu ELIXIR,
której wyniki zosta∏y przedstawione na posiedzeniu Rady ds. Systemu P∏atniczego. Ocena ta wykaza∏a, ˝e zarówno system SORBNET, jak i system ELIXIR nadal nie spe∏niajà wszystkich regu∏ wynikajàcych z Podstawowych zasad.
W przypadku systemu SORBNET szczególna uwaga powinna byç zwrócona na zasad´ nr I (podstawy prawne dzia∏ania systemu), która jest spe∏niona cz´Êciowo, g∏ównie z powodu niewprowadzenia w ˝ycie cz´Êci przepisów ustawy o ostatecznoÊci rozrachunku (zgodnie z ustawà wejdà one
w ˝ycie z dniem przystàpienia Polski do Unii Europejskiej), co w szczególnoÊci oznacza, ˝e obecny
stan stwarza ryzyko wystàpienia zak∏óceƒ, zw∏aszcza w sytuacji og∏oszenia upad∏oÊci uczestnika
systemu. Zasadà, której równie˝ nie mo˝na uznaç za spe∏nionà ca∏kowicie, jest zasada nr VII (bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç operacyjna systemu). Ocen´ t´ potwierdzajà sporadyczne zak∏ócenia
w funkcjonowaniu systemu, dotyczàce g∏ównie poczty elektronicznej, która wykorzystywana jest
w systemie SORBNET jako podstawowa droga przesy∏ania zleceƒ p∏atniczych przez uczestników.
W przypadku systemu ELIXIR najistotniejsze zastrze˝enia mo˝na zg∏osiç w stosunku do spe∏nienia
zasady nr I (zastrze˝enia te sà podobne jak w stosunku systemu SORBNET) oraz zasady nr III (mechanizmy zarzàdzania ryzykiem). Ca∏kowicie niespe∏niona jest zasada nr V (brak mechanizmów
gwarancji rozrachunku), co oznacza wyst´powanie istotnych s∏aboÊci mogàcych prowadziç do zaburzeƒ w funkcjonowaniu systemu ELIXIR oraz ich rozprzestrzeniania si´ na sektor finansowy.
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W stosunku do wymienionych w Podstawowych zasadach regu∏ dotyczàcych odpowiedzialnoÊci banku centralnego, zastrze˝enia budzi stopieƒ spe∏nienia odpowiedzialnoÊci A, co wynika
z braku publicznie okreÊlonej polityki banku centralnego w dziedzinie systemu p∏atniczego.
Jak wspomniano wczeÊniej, przeprowadzona przez NBP ocena spe∏nienia zasad wynikajàcych
z raportu Podstawowych zasad mia∏a na celu wskazanie obszarów, w których mogà powstawaç zaburzenia w systemach p∏atnoÊci, a w konsekwencji w ca∏ym systemie finansowym. Dà˝àc do minimalizacji zidentyfikowanych zagro˝eƒ, NBP podjà∏ dzia∏ania przede wszystkim w tych obszarach,
w których te zagro˝enia mogà mieç najdalej idàce negatywne skutki. W przypadku ocenionych powy˝ej systemów p∏atnoÊci za priorytetowe cele uznano:
• System SORBNET:
a) wzmocnienie podstaw prawnych funkcjonowania systemu,
b) poprawa zabezpieczenia systemu z punktu widzenia zapewnienia ciàg∏oÊci funkcjonowania,
w tym niezawodnych rozwiàzaƒ awaryjnych w zakresie przetwarzania systemu.
• System ELIXIR:
a) wzmocnienie podstaw prawnych funkcjonowania systemu,
b) wprowadzenie mechanizmów gwarantujàcych terminowe dokonanie dziennych rozrachunków w przypadku niezdolnoÊci do uregulowania zobowiàzania przez uczestnika o najwi´kszej
wartoÊci zobowiàzaƒ netto.
Za najistotniejsze wymierne efekty dzia∏aƒ podj´tych w 2002 r. mo˝na uznaç:

5

• utrzymanie przez Sejm, w wyniku inicjatywy NBP, w projekcie ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze przepisów majàcych na celu przyspieszenie wejÊcia w ˝ycie regulacji zwiàzanych z ostatecznoÊcià rozrachunku; odpowiednie zapisy zosta∏y przyj´te przez Sejm w dniu 28 lutego 2003 r., co
oznacza, ˝e po ich wejÊciu w ˝ycie mo˝na b´dzie uznaç zasad´ nr I za spe∏nionà;
• podj´cie przez KIR SA prac zmierzajàcych do realizacji zalecenia Prezesa NBP, dotyczàcego wprowadzenia mechanizmu gwarantujàcego dokonanie rozrachunku w systemach prowadzonych
przez Izb´.
JednoczeÊnie prowadzone sà w NBP systematyczne analizy zwiàzane z zapewnieniem ciàg∏oÊci funkcjonowania systemów informatycznych, a w szczególnoÊci systemów krytycznych z punktu
widzenia p∏ynnoÊci rozliczeƒ. Wa˝nym elementem jest analiza przyj´tych rozwiàzaƒ z punktu widzenia spe∏nienia rygorystycznych wymogów okreÊlonych przez Europejski Bank Centralny. Wag´ tego
zagadnienia podkreÊla koniecznoÊç przygotowania si´ NBP do uczestnictwa w systemie TARGET.
Nale˝y równie˝ podkreÊliç znaczàcy udzia∏ w tych dzia∏aniach banków oraz innych instytucji
zaanga˝owanych w funkcjonowanie infrastruktury systemu p∏atniczego. Forum koordynacji dzia∏aƒ, na którym prezentowane by∏y wyniki dokonanej przez NBP, a wczeÊniej przez misj´ MFW i Banku Âwiatowego, oceny, by∏a Rada ds. Systemu P∏atniczego. Przedmiotem spotkaƒ Rady by∏y równie˝, prezentowane przez KIR SA, koncepcje gwarancji rozrachunku oraz propozycje NBP zwiàzane
z okreÊleniem zasad nadzoru nad systemami p∏atnoÊci i politykà banku centralnego w tym zakresie, b´dàce elementem realizacji zasady A okreÊlonej w Podstawowych zasadach.
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6.1. Wprowadzenie
Istotnym elementem regulacji, stanowiàcych uwarunkowanie prawne prowadzonej przez banki dzia∏alnoÊci, sà tzw. parametryczne instrumenty nadzoru bankowego. Normy te okreÊlajà minimalne wymagania i sà ustanawiane w celu ograniczenia mo˝liwoÊci podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka. S∏u˝yç to ma zwi´kszeniu poziomu bezpieczeƒstwa systemu bankowego jako ca∏oÊci.
Poczàtkowe lata dzia∏alnoÊci nadzoru mia∏y na celu stworzenie ram i praktyk ostro˝noÊciowych. Ca∏a dekada lat 90. by∏a okresem nowelizowania przepisów i dostosowywania ich do zmieniajàcych si´ warunków (nowe czynniki ryzyka, coraz silniejszy wp∏yw ryzyka rynkowego, nowe
techniki zarzàdzania ryzykiem). W analizowanym okresie 2001–2002 uwaga nadzoru bankowego
skupi∏a si´ w znacznym stopniu na koniecznoÊci dostosowania przepisów krajowych do przepisów
obowiàzujàcych w Unii Europejskiej, Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci oraz do nowych wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. To zadanie podmioty regulacyjne
realizujà poprzez zmian´ przepisów ustawowych i towarzyszàcych im przepisów wykonawczych.
Nowelizacja ustawy Prawo bankowe136 z 2001 r. wprowadzi∏a istotne zmiany w konstrukcji
przepisów stanowiàcych nadzorcze normy ostro˝noÊciowe. Dodatkowo w ramach uregulowaƒ dotyczàcych nadzoru skonsolidowanego stworzono podstawy prawne do ustalania i stosowania norm
tak˝e w uj´ciu skonsolidowanym. W 2002 r. GINB dokona∏ przeglàdu rekomendacji ostro˝noÊciowych pod kàtem ich aktualnoÊci i zgodnoÊci z obowiàzujàcymi przepisami. Analizujàc wp∏yw ram
prawnych oraz regulacji ostro˝noÊciowych na jakoÊç zarzàdzania ryzykiem w bankach, skupiono
uwag´ na regulacjach dotyczàcych sektora bankowego opracowanych przez Narodowy Bank Polski, Komisj´ Nadzoru Bankowego oraz Ministerstwo Finansów.

6

Istotne znaczenie mia∏y równie˝ zmiany w przepisach z zakresu rachunkowoÊci, które nastàpi∏y z chwilà wejÊcia w ˝ycie nowelizacji Ustawy o rachunkowoÊci137 oraz szeregu rozporzàdzeƒ Ministra Finansów. Wiele zmian mia∏o charakter porzàdkowy i wiàza∏o si´ z dostosowaniem przepisów krajowych do wymogów prawa obowiàzujàcego w Unii Europejskiej. Zdefiniowano i uszczegó∏owiono zasady wyceny i ksi´gowania instrumentów finansowych oraz metody i zakres konsolidacji sprawozdaƒ finansowych jednostek powiàzanych. Zasady tworzenia rezerw celowych, ustanawiane do koƒca 2001 r. przez KNB, sà obecnie regulowane rozporzàdzeniem Ministra Finansów.
Do najistotniejszych zmian w zakresie nadzorczych norm ostro˝noÊciowych nale˝y zaliczyç:
• wprowadzenie nowej normy adekwatnoÊci kapita∏owej,
• modyfikacj´ sposobu kalkulacji funduszy w∏asnych banków,
• zmiany w zakresie wymagaƒ dotyczàcych koncentracji kredytów i innych wierzytelnoÊci.
W zakresie zmian dotyczàcych rachunkowoÊci bankowej najwi´ksze znaczenie mia∏y:
• nowe uregulowania dotyczàce wyceny aktywów i pasywów banku,
• nowe zasady konsolidacji sprawozdaƒ finansowych,
• zmiany zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków.

136
137
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Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U., nr 111, poz. 1195).
Ustawa z 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694. z póên. zm).
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6.2. Zmiany w przepisach dotyczàcych nadzorczych norm ostro˝noÊciowych

Wprowadzenie nowej normy adekwatnoÊci kapita∏owej
Najistotniejsze znaczenie dla systemu bankowego mia∏o wprowadzenie nowej normy adekwatnoÊci kapita∏owej. Do spe∏nienia tej normy niezb´dne jest spe∏nienie trzech wymogów: posiadanie wymaganego poziomu funduszy w∏asnych, realizacja w∏aÊciwego wymogu adekwatnoÊci kapita∏owej oraz posiadanie wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci na odpowiednim poziomie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 128 ustawy Prawo bankowe na banki spad∏y obowiàzki utrzymywania:
1) funduszy w∏asnych na poziomie nie ni˝szym ni˝ równowartoÊç w z∏otych kwoty 5 000 000 euro, przeliczonej wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu sprawozdawczym, z tym ˝e wk∏ady niepieni´˝ne nie mogà przekroczyç 15% funduszy zasadniczych banku138,
2) sumy funduszy w∏asnych oraz dodatkowych pozycji bilansu banku okreÊlonych przez KNB, pomniejszonej o kwot´ przekroczenia progu koncentracji kapita∏owej na poziomie nie ni˝szym ni˝ suma wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej dzia∏alnoÊci,
3) wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci na poziomie co najmniej 8%; bank rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç operacyjnà powinien wykazaç si´ wspó∏czynnikiem wyp∏acalnoÊci na poziomie co najmniej 15% przez pierwsze 12 miesi´cy dzia∏alnoÊci, a przez nast´pne 12 miesi´cy dzia∏alnoÊci na poziomie co najmniej 12%.
W przypadku niespe∏nienia powy˝szych wymogów bank zobowiàzany jest niezw∏ocznie powiadomiç KNB. Dodatkowo, na ˝àdanie KNB bank jest zobowiàzany do udzielenia wszelkich informacji dotyczàcych spe∏nienia wymogów i norm okreÊlonych w cytowanym art. 128. Zmiana konstrukcji tego artyku∏u zosta∏a podyktowana koniecznoÊcià dostosowania limitów ostro˝noÊciowych,
dotyczàcych konstrukcji funduszy w∏asnych, do Dyrektywy 2000/12139.

6

KNB, realizujàc delegacj´ ustawowà, opracowa∏a uchwa∏´ nr 5/2001 dotyczàcà zasad wyznaczania wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka140. Zakoƒczono tym etap
dostosowywania regulacji ostro˝noÊciowych do standardów Unii Europejskiej zawartych w dyrektywie w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej (CAD) oraz nowelizacji tej dyrektywy (CAD II). Etap ten polega∏ na wprowadzeniu do polskiego systemu regulacji ostro˝noÊciowych zaawansowanych metod
pomiaru i monitorowania ryzyka dzia∏alnoÊci bankowej. W prawodawstwie UE dyrektywy CAD
i CAD II rozszerzy∏y wymogi dyrektywy w sprawie wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci. Podobnie cytowana uchwa∏a nr 5/2001 KNB zastàpi∏a dotychczasowe uregulowania, dotyczàce wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banków i rozszerzy∏a je o nast´pujàce elementy zwiàzane z ryzykiem rynkowym:
1) obcià˝enia kapita∏owe na pozakredytowe elementy ryzyka bankowego,
2) podzia∏ dzia∏alnoÊci banku na tzw. portfel bankowy i handlowy,
3) obowiàzek codziennego okreÊlania zysku lub straty na portfelu handlowym,
4) ujednolicenie standardu pomiaru ryzyka rynkowego w portfelu handlowym,
5) dopuszczenie stosowania zaawansowanych modeli statystycznych do pomiaru ryzyka i obliczania wymogów kapita∏owych w zakresie ryzyka rynkowego.

138

Na fundusze zasadnicze sk∏adajà si´: wp∏acony i zarejestrowany kapita∏ zak∏adowy, kapita∏ zapasowy i kapita∏y rezerwowe.
G∏ównym punktem odniesienia dla oceny zgodnoÊci polskiego prawa bankowego z normami UE sà przepisy Dyrektywy nr
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci
przez instytucje kredytowe (OJL 126 26/05/2000, s. 0001–0059). Zastàpi∏a ona wiele dyrektyw bankowych, które wczeÊniej normowa∏y ró˝ne obszary dzia∏alnoÊci instytucji kredytowych na obszarze UE.
140 Uchwa∏a nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyznaczania wymogów kapita∏owych z tytu∏u poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu∏u przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoÊci, sposobu i szczegó∏owych zasad obliczania wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banku, z uwzgl´dnieniem powiàzaƒ
banków z innymi podmiotami zale˝nymi lub dzia∏ajàcymi w tym samym holdingu oraz okreÊlenia dodatkowych pozycji bilansu
banku ujmowanych ∏àcznie z funduszami w∏asnymi w rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania (Dz.Urz. NBP z 2001 r., nr 22, poz. 43).
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Bank zobowiàzany jest do utrzymywania bazy kapita∏owej na poziomie odpowiednim do ponoszonego ryzyka. Ca∏kowity wymóg kapita∏owy zosta∏ okreÊlony jako suma wymogów kapita∏owych wynikajàcych z ekspozycji banku na poszczególne rodzaje ryzyka. W uchwale okreÊlono rodzaje ryzyka, sposób ich pomiaru oraz sposób obliczania wymogów kapita∏owych.
Istotnym elementem uchwa∏y jest wyodr´bnienie portfela handlowego i bankowego. OkreÊlono rodzaje transakcji, które przeprowadzane sà na instrumentach tworzàcych portfel handlowy
(w uproszczeniu mo˝na stwierdziç, ˝e sà to wszelkiego rodzaju transakcje krótkoterminowe). Podobnie jak w dyrektywie CAD, portfel bankowy nie zosta∏ zdefiniowany wprost: obejmuje instrumenty niezaliczone do portfela handlowego.
Wprowadzono tak˝e poj´cie skali dzia∏alnoÊci handlowej, jako udzia∏u wartoÊci transakcji
portfela handlowego w dzia∏alnoÊci banku ogó∏em. Od skali dzia∏alnoÊci handlowej zale˝y to, czy
bank b´dzie poddany uproszczonemu re˝imowi rachunku adekwatnoÊci kapita∏owej (ograniczonemu do ryzyka kredytowego, walutowego, cen towarów i przekroczenia limitu koncenatracji
wierzytelnoÊci141), czy te˝ re˝imowi obejmujàcemu pe∏ny zakres ryzyka prowadzonej dzia∏alnoÊci.
W uchwale wprowadzono nowà formu∏´ rachunku wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci banku, który jest
ilorazem posiadanych funduszy w∏asnych142 i ca∏kowitego wymogu kapita∏owego pomno˝onego
przez 12,5. Taka konstrukcja omawianej normy zapewnia jej spójnoÊç z rachunkiem porównawczym bazy kapita∏owej i ca∏kowitego wymogu kapita∏owego. Uchwa∏a umo˝liwia obliczanie wymogu kapita∏owego na pokrycie ka˝dego rodzaju ryzyka na podstawie metod o zró˝nicowanym stopniu komplikacji; od metod uproszczonych, do metody wykorzystujàcej metodologi´ wartoÊci zagro˝onej (ang. Value at Risk), przy jednoczesnym umo˝liwieniu obj´cia metodà wartoÊci zagro˝onej
wi´cej ni˝ jednego rodzaju ryzyka.
Modyfikacja sposobu kalkulacji funduszy w∏asnych banków143
Nowelizacja Prawa bankowego wprowadzi∏a, obowiàzujàce od 1 stycznia 2002 r., nowe
brzmienie art. 127. G∏ówne zasady konstrukcji funduszy w∏asnych zosta∏y utrzymane. Nadal obowiàzuje podzia∏ na fundusze podstawowe i uzupe∏niajàce. W Êwietle cytowanego art. 127 KNB mo˝e wp∏ywaç na wielkoÊç funduszy w∏asnych zarówno poprzez akty indywidualne (wyra˝anie zgody
na zaliczenie do funduszy w∏asnych zobowiàzaƒ podporzàdkowanych, cz´Êci dodatkowej kwoty
odpowiedzialnoÊci cz∏onków banku spó∏dzielczego), jak i akty generalne wydane na podstawie zawartych w tym przepisie upowa˝nieƒ. Fundusze w∏asne banku obejmujà: fundusze podstawowe,
fundusze uzupe∏niajàce (w kwocie nieprzewy˝szajàcej funduszy podstawowych) oraz pozycje pomniejszajàce fundusze w∏asne.

6

Zmiana dotychczasowego brzmienia art. 127 mia∏a na celu pe∏ne dostosowanie sposobu wyliczania funduszy w∏asnych banku do wymogów Dyrektywy 2000/12. W zakresie metodologii obliczania funduszy w∏asnych banku dzia∏ajàcego indywidualnie wprowadzono zmiany wynikajàce wprost ze zmienionej ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 3 pkt. 3 ustawy, KNB mo˝e okreÊliç inne
sk∏adniki funduszy uzupe∏niajàcych banków, przy czym Êrodki te mogà byç przeznaczone jedynie na pokrycie ewentualnych strat banku. Poniewa˝ niektóre z elementów dotychczasowych funduszy uzupe∏niajàcych nie spe∏nia∏y tego podstawowego warunku, musia∏y zostaç wyeliminowane. Dotyczy∏o to: funduszu inwestycyjnego, funduszy przyswojonych, funduszy utworzonych na podstawie innych przepisów.

141 Ryzyko cen towarów dotyczy ryzyka zmian cen dowolnych materialnych przedmiotów handlu okreÊlonych co do rodzaju
i gatunku, których iloÊç mo˝e byç wyra˝ona w fizycznych jednostkach miar, z wy∏àczeniem z∏ota, Êrodków trwa∏ych oraz przedmiotów stanowiàcych prawne zabezpieczenia nale˝noÊci banku.
142 W przypadku banków o znacznej skali dzia∏alnoÊci handlowej fundusze w∏asne powi´kszane sà o tzw. kapita∏ krótkoterminowy i pomniejszane o przekroczenie progu koncentracji kapita∏owej.
143 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2001 r., nr 111,
poz. 1195) oraz Uchwa∏a nr 6/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad ustalania wysokoÊci funduszy w∏asnych banków nale˝àcych do bankowej grupy kapita∏owej dla potrzeb stosowania norm i granic okreÊlonych ustawà Prawo bankowe, wysokoÊci, szczegó∏owego zakresu i warunków pomniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupe∏niajàcych banku, wysokoÊci i warunków
ich zaliczania, innych pomniejszeƒ funduszy w∏asnych banku, wysokoÊci i warunków pomniejszania o nie funduszy w∏asnych
oraz uwzgl´dniania powiàzaƒ banków z innymi podmiotami zale˝nymi lub dzia∏ajàcymi w tym samym holdingu przy okreÊlaniu sposobu obliczania funduszy w∏asnych (Dz.Urz. NBP z 2001 r., nr 22, poz. 44).
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W stosunku do banków powiàzanych kapita∏owo z innymi podmiotami, wprowadzono obowiàzek obliczania skonsolidowanych funduszy w∏asnych. Zmiana ta by∏a spowodowana wprowadzeniem do polskiego prawa instytucji nadzoru skonsolidowanego, zgodnie z wymogami prawa
Unii Europejskiej. Zgodnie z wprowadzonym przepisem, skonsolidowane fundusze w∏asne powinny byç obliczane na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (identycznà metodologi´ przyj´to dla bankowych grup kapita∏owych). Obowiàzek wyznaczania skonsolidowanych funduszy ograniczono do banków posiadajàcych podmioty zale˝ne (tak˝e w ramach holdingu). Ograniczenie to wynika z technicznych mo˝liwoÊci obliczania i stosowania bankowych norm ostro˝noÊciowych w przypadku dominujàcych podmiotów niebankowych.
Koncentracja kredytów i innych wierzytelnoÊci144
Modyfikacja art. 71 Prawa bankowego wynika z dà˝enia do pe∏nego dostosowania tego
przepisu do wymogów Dyrektywy 2000/12. Dodatkowo wprowadzone zosta∏y korekty przepisów
w celu usuni´cia wàtpliwoÊci pojawiajàcych si´ w zwiàzku ze stosowaniem w praktyce norm koncentracji ryzyka kredytowego. Zmiany zawarte w art. 71 obejmujà:
• doprecyzowanie, i˝ sk∏adnikami sumy okreÊlajàcej dopuszczalny poziom zaanga˝owania kredytowego banku, na poziomie 20% i 25% funduszy w∏asnych, sà (oprócz wierzytelnoÊci) udzielone
przez bank zobowiàzania pozabilansowe,
• wprowadzenie odr´bnych limitów dopuszczalnego zaanga˝owania kredytowego dla klientów
powiàzanych z bankiem stosunkiem zale˝noÊci (20%) i pozosta∏ych podmiotów, które nie sà podmiotami powiàzanymi kapita∏owo lub organizacyjnie z bankiem (25%),
• poszerzenie zakresu wy∏àczeƒ stosowania limitów 20% i 25%,
• udzielenie KNB ustawowego upowa˝nienia do okreÊlenia regu∏ wyliczania limitów zaanga˝owania kredytowego.
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Uchwa∏a nr 7/2001 KNB jest wykonaniem trzech delegacji ustawowych dla KNB
i uwzgl´dnia rozwiàzania okreÊlone w Dyrektywie 2000/12. W uchwale zawarto szczegó∏owe
zasady i warunki uwzgl´dniania wierzytelnoÊci oraz udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych
przy ustalaniu przestrzegania limitów. Poszczególne sk∏adniki sumy wierzytelnoÊci oraz udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych nale˝y uwzgl´dniaç wed∏ug wartoÊci nominalnej, bez pomniejszania o utworzone rezerwy celowe oraz bez stosowania wag ryzyka (w przypadku aktywów) lub wag ryzyka kontrahenta (w przypadku udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych).
W ten sposób sk∏adniki omawianej sumy reprezentujà rzeczywiste roszczenia wobec kontrahentów banku, sama zaÊ suma odzwierciedla koncentracj´ tych roszczeƒ. Dzi´ki takiemu podejÊciu
obraz zaanga˝owaƒ banku jest bardziej precyzyjny, jego ocena zaÊ bardziej jednoznaczna. Ponadto wskazano na powiàzania wyst´pujàce pomi´dzy poszczególnymi uchwa∏ami KNB w zakresie pozycji pomniejszajàcych fundusze w∏asne, które mogà byç wy∏àczone z rachunku koncentracji wierzytelnoÊci, oraz w zakresie sposobu okreÊlania wartoÊci udzielonych zobowiàzaƒ
pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym oraz wynikajàcych z transakcji pozabilansowych. W uchwale zawarto wykaz innych wierzytelnoÊci i udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych, wobec których bank nie stosuje przepisów znowelizowanego art. 71 ust. 1 i 2
ustawy Prawo bankowe. W ten sposób lista wy∏àczeƒ zosta∏a uzupe∏niona zgodnie z delegacjà
ustawowà, dostosowujàc polskie zasady do praktyki europejskiej.
W zwiàzku z post´pujàcà konsolidacjà banków i mo˝liwoÊcià obj´cia nadzorem skonsolidowanym dzia∏alnoÊci holdingów, uwzgl´dniono powiàzania banków przy ustalaniu limitów koncentracji wierzytelnoÊci. Banki podlegajàce nadzorowi skonsolidowanemu obliczajà limity koncentracji

144 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 111, poz. 1195),
Uchwa∏a nr 7/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia. 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków
uwzgl´dniania wierzytelnoÊci oraz udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji wierzytelnoÊci, okreÊlenia innych wierzytelnoÊci i udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych, wobec których nie stosuje si´
przepisów dotyczàcych limitów koncentracji wierzytelnoÊci oraz uwzgl´dniania powiàzaƒ banków z innymi podmiotami zale˝nymi lub dzia∏ajàcymi w tym samym holdingu w rachunku koncentracji wierzytelnoÊci (Dz.Urz. NBP z 2001 r., nr 22, poz. 45).

RAPORT O STABILNOÂCI SYSTEMU FINANSOWEGO czerwiec 2001 – grudzieƒ 2002

123

Wp∏yw nowych ram prawnych na zarzàdzanie ryzykiem w bankach

wierzytelnoÊci oddzielnie dla danego banku, a jednoczeÊnie odr´bny limit dla banku i podmiotów
zale˝nych, tak jakby stanowi∏y jeden bank, w stosunku do podmiotów zewn´trznych spoza grupy.
Do obliczenia limitu skonsolidowanego konieczne jest przyj´cie jako podstawy funduszy w∏asnych
grupy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowanà norm´ koncentracji ograniczono do banków posiadajàcych podmioty zale˝ne (w tym tak˝e do podobnych struktur dzia∏ajàcych w ramach holdingów).

6.3. Zmiany w przepisach z zakresu rachunkowoÊci

Nowe uregulowania w zakresie wyceny aktywów i pasywów banku
Wycena ma na celu ustalenie pieni´˝nych kwot aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym. G∏ówne zmiany, jakich dokonano w obszarze wyceny aktywów i pasywów, to wprowadzenie nowych kategorii klasyfikacji instrumentów finansowych oraz metod ich wyceny. Nowe kategorie klasyfikacji instrumentów finansowych wprowadzone przez rozporzàdzenie Ministra Finansów145 obejmujà nast´pujàce kategorie aktywów:
• aktywa przeznaczone do obrotu,
• po˝yczki udzielone i nale˝noÊci w∏asne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalnoÊci,
• aktywa dost´pne do sprzeda˝y146.
Nowe przepisy, dotyczàce klasyfikacji instrumentów finansowych, wprowadzajà obowiàzek okreÊlenia okresu utrzymywania instrumentu w portfelu w momencie nabycia lub powstania. Nie ma zatem dowolnoÊci w dokonywaniu zmian kategorii klasyfikacji instrumentów.
Zmiany w przepisach wprowadzajà nowe metody wyceny sk∏adników sprawozdaƒ finansowych, tj. wycen´ na podstawie wartoÊci godziwej oraz zamortyzowanego kosztu wed∏ug efektywnej stopy procentowej.

6

• WartoÊç godziwa to kwota, za jakà dany sk∏adnik aktywów móg∏by zostaç sprzedany, a zobowiàzania zosta∏yby uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomi´dzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiàzanymi ze sobà stronami. WartoÊç godziwà instrumentu finansowego, znajdujàcego si´ w obrocie na aktywnym rynku, stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty zwiàzane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich kwota by∏a znaczàca.
• Zamortyzowany koszt wed∏ug efektywnej stopy procentowej polega na pomniejszeniu ceny nabycia instrumentu o dokonane sp∏aty oraz o wartoÊç dyskonta wyliczonà przy u˝yciu tzw.
efektywnej stopy procentowej. Odzwierciedla ona zmieniajàcà si´ stop´ rentownoÊci instrumentu finansowego, skorygowanà o poniesione koszty i otrzymane prowizje.
Nowe zasady wyceny majà na celu wykazywanie w sprawozdawczoÊci finansowej w czytelny
sposób skutków dokonywanych operacji (zmieniajàcej si´ wartoÊci portfela papierów wartoÊciowych oraz zmieniajàcej si´ wielkoÊci podejmowanego ryzyka). Problemem jest brak standardu wyznaczania efektywnej stopy procentowej, a wr´cz du˝a dowolnoÊç w jej ustalaniu.
Zbyt krótkie vacatio legis dla wprowadzonych regulacji nie da∏o szansy na dostosowanie systemów rachunkowoÊci banków do nowych realiów. W zwiàzku z zaistnia∏ymi przeszkodami w wypracowaniu metodologii wyceny wed∏ug zamortyzowanego kosztu oraz w dostosowaniu systemów informatycznych banków, zdecydowano si´ na ustalenie nowego terminu wejÊcia w ˝ycie
przepisu – od 1 stycznia 2004 r.

145

Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2001 r., nr 149, poz. 1674).
146 Szczegó∏owa charakterystyka poszczególnych kategorii znajduje si´ w § 6–9 rozporzàdzenia.
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Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego przeprowadzi∏ w bankach komercyjnych ankiet´
dotyczàcà oceny wp∏ywu zmian zasad rachunkowoÊci na wartoÊç aktywów banków komercyjnych.
Wyniki ankiety wskazujà, ˝e wartoÊç sk∏adników aktywów wycenianych wed∏ug wartoÊci godziwej
i zaklasyfikowanych do kategorii: przeznaczone do obrotu wzros∏a o 5 mld z∏, a w kategorii dost´pne do sprzeda˝y zwi´kszy∏a si´ o 1,1 mld z∏. WartoÊç aktywów wycenianych wed∏ug zamortyzowanego kosztu, a zaliczanych do grup: po˝yczki i nale˝noÊci w∏asne oraz utrzymywane do terminu zapadalnoÊci, zmniejszy∏a si´ odpowiednio o 4,1 mld z∏ i 2,8 mld z∏. Szacowane saldo zmian wartoÊci tych czterech kategorii aktywów wynosi –769 mln z∏. Saldo zmian dotyczàce aktywów banków
komercyjnych wynosi ogó∏em –537 mln z∏.
Z wyliczeƒ tych wynika, ˝e zmiany wartoÊci aktywów nie b´dà du˝e. Problemem jest jednak
koszt wdro˝enia nowych systemów informatycznych, które b´dà wykorzystywane do wyceny aktywów zgodnie z nowymi zasadami.
Oszacowanie wartoÊci aktywów i pasywów wed∏ug nowych zasad mo˝e spowodowaç powstanie pewnych kwotowych ró˝nic w pozycjach bilansu. B´dà one traktowane jako niezrealizowane zyski lub straty oraz ksi´gowane na rachunku zysków i strat banku w pozycji: wynik z operacji
finansowych lub wynik z pozycji wymiany (w zale˝noÊci od charakteru dokonywanej transakcji).
Skutki zmian wartoÊci instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dost´pne do sprzeda˝y i wycenianych przy zastosowaniu wartoÊci godziwej znajdujà odzwierciedlenie
zarówno w rachunku zysków i strat, jak i w kapitale w∏asnym banku, w pozycji kapita∏ z aktualizacji wyceny. Dotychczas zmiany, o których mowa, znajdowa∏y bezpoÊrednio odzwierciedlenie tylko w rachunku wyników.
Zasady konsolidacji sprawozdaƒ finansowych
Regulacje prawne, dotyczàce sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych, sà
rezultatem prac majàcych na celu harmonizacj´ polskich przepisów z Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci (MSR) oraz przepisami Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2005 r. w Unii
Europejskiej oraz w Polsce wszystkie spó∏ki notowane na gie∏dzie b´dà musia∏y sporzàdzaç sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. W przypadku spó∏ek, które majà obowiàzek sporzàdzenia
bilansu otwarcia, zastosowanie MSR nastàpi∏o ju˝ 1 stycznia 2003 r. Sporzàdzanie sprawozdaƒ
skonsolidowanych reguluje znowelizowana Ustawa o rachunkowoÊci oraz stosowne rozporzàdzenie Ministra Finansów147. Do najwa˝niejszych zmian nale˝à:

6

• OkreÊlenie progów, od których jednostka dominujàca jest zobowiàzana sporzàdzaç sprawozdanie skonsolidowane. Zwolnienie z takiego obowiàzku jest mo˝liwe po spe∏nieniu
dwóch z trzech podanych warunków: Êrednioroczne zatrudnienie nie powinno przekraczaç
250 osób, suma bilansowa nie powinna przekraczaç 7,5 mln euro, przychody netto ze
sprzeda˝y nie powinny przekraczaç 15 mln euro. Nie ma obowiàzku sporzàdzania sprawozdania skonsolidowanego tak˝e wówczas, gdy posiadane udzia∏y w innych jednostkach zale˝nych oraz spó∏kach wspó∏zale˝nych148, nieb´dàcych spó∏kami handlowymi, nabyto w celu dalszej odsprzeda˝y, a przewidywany okres sprawowanej kontroli jest krótszy ni˝ rok.
Obowiàzek sporzàdzania sprawozdania skonsolidowanego nie wyst´puje tak˝e wtedy, kiedy istniejà powa˝ne ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostkà oraz jeÊli jednostka zale˝na lub wspó∏zale˝na prowadzi zupe∏nie odmienny rodzaj dzia∏alnoÊci. Zwolnienia
te nie obowiàzujà jednostek funkcjonujàcych wed∏ug Prawa o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi149.

147

Rozporzàdzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ
finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdaƒ holdingu finansowego (Dz.U. z 2001 r., nr 152, poz. 1728).
148 Jednostka wspó∏zale˝na – jednostka wspó∏kontrolowana przez jednostk´ dominujàcà lub znaczàcego inwestora, innych udzia∏owców i wspólników, na podstawie statutu, umowy spó∏ki lub innej umowy zawartej na okres d∏u˝szy ni˝
rok. Jednostki wspó∏zale˝ne nieb´dàce spó∏kami handlowymi konsoliduje si´ metodà proporcjonalnà, polegajàcà na sumowaniu pozycji sprawozdaƒ tych jednostek, a nast´pnie dokonaniu korekt. Jednostki wspó∏zale˝ne handlowe wyceniane sà metodà praw w∏asnoÊci.
149 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz.U. z 2002 r., nr 49, poz. 447,
z póên. zm.).
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• OkreÊlenie zakresu instytucji zobowiàzanych do sporzàdzania sprawozdaƒ skonsolidowanych oraz
instytucji obj´tych takim sprawozdaniem. Obowiàzek sporzàdzania sprawozdania skonsolidowanego cià˝y jedynie na jednostce dominujàcej. Znaczàcy inwestor, wywierajàcy wp∏yw na jednostki stowarzyszone, mo˝e posiadane udzia∏y wyceniç metodà praw w∏asnoÊci150 bez koniecznoÊci sporzàdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zmiany w obszarze regulacji dotyczàcych konsolidacji sprawozdaƒ finansowych mia∏y g∏ównie
charakter porzàdkowy i doprecyzowujàcy. OkreÊlono zakres podmiotowy oraz ustalono progi, od których sporzàdzane jest sprawozdanie skonsolidowane. Zdefiniowano metody konsolidacji sprawozdaƒ
oraz metody wyceny udzia∏ów w jednostkach stowarzyszonych.
Poniewa˝ skonsolidowane sprawozdanie grupy kapita∏owej jest pozbawione finansowych
efektów transakcji wewnàtrz grupy, pozwala ono na uzyskanie przejrzystego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej grupy kapita∏owej. Bardzo istotnà kwestià by∏o zatem wypracowanie jednolitych
standardów konsolidacji sprawozdaƒ. Stwarza to lepsze podstawy do oceny mo˝liwoÊci grupy, zidentyfikowania potencjalnego ryzyka oraz umiej´tnego zarzàdzania tym ryzykiem.

6.4. Inne zmiany
Istotnà sprawà z punktu widzenia polityki kredytowej banków by∏a zmiana przepisów w zakresie obowiàzku badania sprawozdaƒ finansowych w ma∏ych jednostkach. Jednostki te nie majà
obowiàzku poddania si´ badaniu w przypadku niespe∏nienia dwóch z trzech podanych wymogów:
Êrednioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób, suma bilansowa jest mniejsza ni˝ 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzeda˝y sà mniejsze ni˝ 5 mln euro. Brak takiego obowiàzku powoduje radykalne pogorszenie jakoÊci sporzàdzanych sprawozdaƒ, a co z tym idzie potrzeb´ zastosowania
przez banki g∏´bszej analizy i przedsi´wzi´cia dodatkowych Êrodków ostro˝noÊci w stosunku
do kredytobiorców. Ocena zdolnoÊci kredytowej na podstawie nieaudytowanych sprawozdaƒ finansowych jest trudna i z pewnoÊcià mniej wiarygodna. Wed∏ug szacunków 2/3 polskiego PKB wypracowujà firmy niepodlegajàce obowiàzkowi badania sprawozdaƒ.

6

Kolejnà wa˝nà dla banków zmianà jest zapis w ustawie o rachunkowoÊci dotyczàcy nale˝noÊci zaliczanych do kategorii pod obserwacjà151. Nakazuje on uznanie odsetek od takich nale˝noÊci jako przychody zastrze˝one i ksi´gowanie ich w pozycji koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze˝one.
Wed∏ug rozporzàdzenia Ministra Finansów dotyczàcego zasad tworzenia rezerw celowych152,
nale˝noÊci pod obserwacjà to takie, których opóênienie w sp∏atach kapita∏u lub odsetek nie przekracza jednego miesiàca, a sytuacja ekonomiczno-finansowa d∏u˝nika nie budzi obaw, istniejà jednak wàtpliwoÊci ze wzgl´du na ryzyko regionu, bran˝y, grupy klientów i produktów. Dla tej kategorii nale˝noÊci tworzy si´ rezerw´ celowà w wysokoÊci 1,5%. Obowiàzek zaliczenia odsetek
od tych nale˝noÊci do przychodów rozliczanych w czasie i zastrze˝onych, a nie do przychodów odsetkowych okresu, obni˝a wynik finansowy banku.

6.5. Podsumowanie
W analizowanym okresie nastàpi∏y bardzo istotne zmiany w polityce regulacyjnej Komisji
Nadzoru Bankowego. Prze∏omowe znaczenie mia∏o wprowadzenie nowej normy adekwatnoÊci ka150 Metoda praw w∏asnoÊci polega na wykazaniu w skonsolidowanym bilansie grupy kapita∏owej udzia∏ów w jednostce
stowarzyszonej lub zale˝nej tej cz´Êci kapita∏u w∏asnego, która przypada na jednostk´ dominujàcà grupy kapita∏owej.
WartoÊç wykazywanych udzia∏ów oblicza si´ jako procent kapita∏ów netto, wyra˝onych w wartoÊci godziwej, przypadajàcy na jednostk´ dominujàcà.
151 W grudniu 2002 r. nale˝noÊci pod obserwacjà wynosi∏y 14.435 mln z∏.
152 Zasady klasyfikacji nale˝noÊci okreÊla rozporzàdzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. dotyczàce zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. z 2001 r, nr 149, poz. 1672). Z dniem 1 stycznia 2002 r.
kompetencje w tym zakresie zosta∏y przeniesione z GINB do Ministerstwa Finansów. GINB uczestniczy∏ w opracowaniu
wspomnianego rozporzàdzenia stanowiàcego akt wykonawczy do ustawy o rachunkowoÊci i b´dàcego modyfikacjà
uchwa∏y KNB obowiàzujàcej do koƒca 2001 r. Omówienie wprowadzonych zmian znajduje si´ w podrozdziale 7.2 pt.
„Zasady klasyfikacji kredytów i tworzenia rezerw celowych” w niniejszym Raporcie.
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pita∏owej. Fakt ten nale˝y oceniaç nie tylko ze wzgl´du na pe∏ne dostosowanie ju˝ w 2002 r. wymogów obowiàzujàcych w Polsce do norm unijnych oraz wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, ale równie˝ ze wzgl´du na du˝y post´p w jakoÊci zastosowanej normy. Spowoduje to zwi´kszenie bezpieczeƒstwa banków i umo˝liwi bardziej precyzyjne okreÊlenie, jakie rodzaje ryzyka znajdujà pokrycie w kapitale. Uporzàdkowanie i pe∏ne dostosowanie do norm UE przepisów dotyczàcych sposobu kalkulacji funduszy w∏asnych i norm koncentracji wierzytelnoÊci b´dzie
sprzyja∏o porównywalnoÊci banków z ró˝nych krajów. Wprowadzony pakiet zmian wymusza bardziej precyzyjne zarzàdzanie ryzykiem w bankach, lepszà i ca∏oÊciowà identyfikacj´ czynników ryzyka, precyzyjny pomiar, w∏aÊciwà kontrol´ i audyt, w∏aÊciwà kalkulacj´ wymogów kapita∏owych
i utrzymywanie normy adekwatnoÊci kapita∏owej. Wszystko to oznacza wi´ksze bezpieczeƒstwo,
ale tak˝e wzrost nak∏adów na technologie informatyczne, narz´dzia wspomagajàce zarzàdzanie ryzykiem oraz tworzenie coraz wi´kszych baz danych.
Ocena funkcjonowania nowych rozwiàzaƒ dokonana w po∏owie 2002 r. pozwoli∏a po raz
pierwszy oceniç, ˝e ryzyko rynkowe nie jest istotnym zagro˝eniem dla polskiego sektora bankowego i stanowi ok. 7% ca∏oÊci ryzyka podejmowanego przez banki. Zgodnie z oczekiwaniami, najistotniejszymi rodzajami ryzyka rynkowego okaza∏o si´ ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej.
Wprowadzenie nowych rozwiàzaƒ ostro˝noÊciowych spowodowa∏o niewielkie zmiany zagregowanego wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci sektora bankowego, który obni˝y∏ si´ o ok. 1% w stosunku
do przewidywanego poziomu 1,4%. Banki pozytywnie odnios∏y si´ do wprowadzonych zmian
i sprawnie dostosowa∏y do wymagaƒ uchwa∏y (podobny poglàd podzielajà przedstawiciele pionów
zarzàdzania ryzykiem banków).
Zmiany dokonane w przepisach dotyczàcych rachunkowoÊci mia∏y na celu ujednolicenie polskiego prawa z prawem UE oraz Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci. Dane prezentowane w sprawozdaniach instytucji krajowych stanà si´ porównywalne w skali mi´dzynarodowej.
Zgodnie z przewidywaniami GINB, zmiany wartoÊci instrumentów finansowych, powsta∏e
na skutek zmian w zasadach wyceny, b´dà dla banków neutralne.

6

Podstawowym celem wprowadzonych zmian w obszarze konsolidacji sprawozdaƒ by∏a poprawa przejrzystoÊci i rzetelnoÊci skonsolidowanych sprawozdaƒ grup kapita∏owych. Sprostanie takiemu wymogowi mog∏o nastàpiç jedynie przez wprowadzenie w ˝ycie zasad zbie˝nych z MSR
i prawem mi´dzynarodowym.
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Cz´Êç II

7
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7.1. Wzrost udzia∏u kredytów zagro˝onych a stabilnoÊç sektora bankowego
W zwiàzku z wysokim udzia∏em kredytów zagro˝onych pojawiajà si´ obawy, czy sytuacja
w sektorze bankowym w Polsce nie jest podobna do tej, która wystàpi∏a w latach 1992–1994. Celem niniejszego artyku∏u jest wyjaÊnienie, na ile obawy te sà uzasadnione. Przedstawiona poni˝ej
analiza jest próbà znalezienia odpowiedzi na nast´pujàce pytania:
1. Czy obecna sytuacja banków, pod wzgl´dem udzia∏u kredytów zagro˝onych, jest podobna do tej
z lat 1992–1994?
2. Czy przyczyny wysokiego udzia∏u kredytów zagro˝onych sà podobne w analizowanych okresach?
3. Czy zagro˝enia w sektorze bankowym sà w zwiàzku z tym podobne do tych, które wyst´powa∏y w latach 90.?
4. Czy potencjalne konsekwencje makroekonomiczne wysokiego udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych sà
podobne?
5. Czy w zwiàzku z tym nale˝y podejmowaç podobne Êrodki zaradcze?

7

W skrócie pytania te mo˝na podsumowaç nast´pujàco: czy liczby przedstawiajàce udzia∏ kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym majà porównywalnà treÊç ekonomicznà do zjawisk obserwowanych w latach 1992–1994.

Wykres 7.1
Udzia∏ kredytów zagro˝onych w kredytach banków w latach 1992–2002
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Tabela 7.1
Udzia∏ nale˝noÊci zagro˝onych w kredytach banków w latach 1992–1994 i 2000–2002 (w %)
1992

1993

1994

2000

2001

2002

Poni˝ej standardu

9,7

7,3

5,8

4,4

4,7

4,6

Wàtpliwe

9,7

6,1

5,4

5,1

4,7

5,2

Stracone

12,3

16,7

16,7

5,5

8,3

10,9

èród∏o: NBP.

7.1.1. Udzia∏ kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym banków
W latach 1992–1994 udzia∏ kredytów zagro˝onych w ca∏oÊci kredytów bankowych przekroczy∏
30%, z czego ponad po∏ow´ stanowi∏y kredyty stracone. W latach 2000–2002 udzia∏ kredytów zagro˝onych by∏ ni˝szy, a co wa˝niejsze, mniejszy by∏ wÊród nich udzia∏ straconych (zob. wykres 7.1). Zasady oceny nale˝noÊci, przyj´te w 1992 r., z pewnymi modyfikacjami obowiàzujà do chwili obecnej153.
Mo˝na zatem sàdziç, ˝e liczby odzwierciedlajà pokrewne zjawiska: gdyby zastosowano kryteria z lat
1993–1994 do oceny obecnego portfela kredytowego, mo˝na by∏oby przyjàç, ˝e rozbie˝noÊci w klasyfikacji i w zaliczeniu do poszczególnych grup w porównaniu do dzisiejszych zasad by∏yby marginalne.
Aby oceniç, czy dane o udziale kredytów zagro˝onych przedstawiajà to samo zjawisko, nale˝y zbadaç, czy nie zmieni∏y si´ metody ich klasyfikacji oraz szerzej – warunki prawne i regulacyjne
funkcjonowania banków.
7.1.2. Uwarunkowania prawne i regulacyjne
Ju˝ poczàtkowe lata przemian gospodarczych uwidoczni∏y niedopasowanie wielu norm prawnych do wymogów funkcjonowania gospodarki rynkowej. Dotyczy∏o to tak˝e funkcjonowania sektora
bankowego. W 1992 r. przeprowadzono powa˝nà modyfikacj´ Prawa bankowego, u∏atwiajàcà m.in.
nadzorowanie i regulowanie dzia∏alnoÊci banków. Zmodyfikowane zasady rachunkowoÊci zosta∏y
wprowadzone w styczniu 1992 r. Pozwoli∏y one na przedstawienie rzetelnych danych o sytuacji banków154. Kompleksowe rozwiàzania, dotyczàce rachunkowoÊci podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, w tym równie˝ banków, wprowadzi∏a w 1994 r. ustawa o rachunkowoÊci155.

7

Zasadnicza, z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego, regulacja zosta∏a wprowadzona dopiero w grudniu 1992 r.156 System klasyfikacji nale˝noÊci wprowadzony zgodnie z tà regulacjà
obligowa∏ banki do utworzenia pe∏nych rezerw celowych na kredyty zagro˝one do koƒca 1993 r.157
Poniewa˝ wczeÊniej obowiàzywa∏o Zalecenie Prezesa NBP158, które nie mia∏o charakteru bezwzgl´dnie obowiàzujàcej normy prawnej, banki nie dokona∏y odpowiedniej oceny portfela kredytowego
i nie utworzy∏y dostatecznych rezerw. W efekcie wi´kszoÊç rezerw musia∏a byç utworzona w krótkim
okresie, dopiero po wejÊciu w ˝ycie zarzàdzenia Prezesa NBP.

153 Kryteria klasyfikacji zosta∏y w rzeczywistoÊci zaostrzone w zakresie terminów opóênieƒ (kredyty poni˝ej standardu
z 1993 r. w 1994 r. potraktowane zosta∏yby po cz´Êci jako wàtpliwe, a niektóre wàtpliwe jako stracone). Rozszerzona
zosta∏a lista dopuszczalnych zabezpieczeƒ prawnych, które pomniejszajà wielkoÊç niezb´dnych odpisów. Zob.: Zarzàdzenie nr 19/92 Prezesa NBP z dnia 18 listopada 1992 r. (Dz.Urz. NBP nr 11), Nr 11/93 z dnia 5 paêdziernika 1993 r. (Dz.Urz.
NBP nr 12), nr 2/94 z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz.Urz. NBP nr 1) i nr 13/94 z dnia 10 grudnia 1994 r. (Dz.Urz. NBP nr
23) w sprawie równowa˝enia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych). Szerzej nt. obowiàzujàcych
obecnie zasad klasyfikacji kredytów traktuje podrozdzia∏ 7.2. Raportu pt. „Zasady klasyfikacji kredytów i tworzenia rezerw celowych”.
154 Wprowadzono m.in. memoria∏owà zasad´ naliczania odsetek zarówno od aktywów, jak i pasywów, pe∏nej i ostro˝nej wyceny aktywów i pasywów bilansu banku. Zob. Zarzàdzenie nr 1/91 Prezesa NBP z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie jednolitych zasad rachunkowoÊci bankowej (Dz.Urz. NBP nr 2, poz. 3).
155 Zob. Ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. nr 121, poz. 591).
156 Zob. Zarzàdzenie nr 19/92 Prezesa NBP z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie równowa˝enia ryzyka bankowego
w drodze tworzenia rezerw celowych, op. cit.
157 By∏ to termin pierwotny, potem zosta∏ o kwarta∏ przed∏u˝ony. Kilka banków zosta∏o potraktowanych ulgowo, tzn.
z góry zosta∏y zwolnione z obowiàzku utworzenia rezerw w pierwotnie okreÊlonym terminie.
158 Zob. Zalecenie nr 2/90 Prezesa NBP z dnia 10 sierpnia 1990 r. dotyczàce przeglàdu i klasyfikacji nale˝noÊci od klientów i banków.
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Mimo wprowadzenia odpowiednich regulacji, banki nie mia∏y mo˝liwoÊci finansowych utworzenia pe∏nych rezerw celowych w nakazanym terminie bez wykazania strat, czyli kosztem kapita∏ów
w∏asnych. Dlatego te˝ niezb´dna okaza∏a si´ pomoc akcjonariuszy, czyli zasilenie banków paƒstwowych obligacjami restrukturyzacyjnymi wyemitowanymi przez Skarb Paƒstwa. Obligacje uzupe∏ni∏y kapita∏y banków i pozwoli∏y na utworzenie brakujàcych rezerw celowych, a nast´pnie spisanie cz´Êci kredytów w straty w ramach ich restrukturyzacji. Podstawà prawnà do zasilenia banków paƒstwowych
w obligacje by∏a ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków z lutego 1993 r.159
7.1.3. Przyczyny wysokiego udzia∏u kredytów zagro˝onych
Sytuacja i funkcjonowanie sektora bankowego
Porównywanie funkcjonowania sektora bankowego w omawianych okresach musi uwzgl´dniaç
ró˝nice zwiàzane z innà fazà jego rozwoju. W latach 1992–1994 sektor bankowy by∏ bardziej rozdrobniony. Poszczególne banki prowadzi∏y dzia∏alnoÊç na mniejszà skal´ ni˝ obecnie, przez co ich aktywa by∏y znacznie mniej zdywersyfikowane, co powodowa∏o, i˝ by∏y bardziej wra˝liwe na zaburzenia zewn´trzne. Ponadto w systemie dominowa∏y banki paƒstwowe, co z jednej strony oznacza∏o, ˝e odpowiedzialnoÊç za ich funkcjonowanie ponosi∏ Skarb Paƒstwa, a z drugiej, ˝e znaczna cz´Êç sektora mia∏a cechy
(w tym wady) typowe dla banków paƒstwowych. Sytuacja banków by∏a trudna: wiele z nich by∏o, wed∏ug kryteriów formalnych, niewyp∏acalnych. JednoczeÊnie banki te zachowa∏y wysokà p∏ynnoÊç, dzi´ki
czemu ich sytuacja nie wywo∏ywa∏a zaniepokojenia klientów i pozwala∏a uniknàç groêby paniki bankowej.
Obecnie wi´kszoÊç banków jest kontrolowana przez akcjonariuszy prywatnych – g∏ównie przez
renomowane banki zagraniczne. Banki sà przewa˝nie dochodowe i wyp∏acalne, tworzà rezerwy celowe w miar´ klasyfikowania nale˝noÊci, tzn. bez wi´kszych opóênieƒ, co zdarza∏o si´ cz´sto w latach
1992–1994. W zwiàzku z tym wzrost kosztu tworzenia rezerw celowych mo˝e wywo∏aç tylko przejÊciowe trudnoÊci (w postaci zmniejszenia zysków). W obecnej sytuacji koszty ewentualnej restrukturyzacji banku obcià˝y∏yby przede wszystkim w∏aÊcicieli prywatnych.
Sytuacja makroekonomiczna i uwarunkowania systemowe
Wysoki udzia∏ kredytów zagro˝onych by∏ w obu analizowanych okresach w du˝ej mierze skutkiem podobnych zjawisk. Wynika∏ z os∏abienia wzrostu gospodarczego i pogorszenia sytuacji klientów
banków. Inne jednak by∏y w obu okresach przyczyny trudnoÊci finansowych przedsi´biorstw.

7

Poczàtek lat 90. to okres recesji transformacyjnej, wynikajàcej z przebudowy systemu gospodarczego i stabilizacji niezrównowa˝onej strukturalnie gospodarki. Podmiotom gospodarczym narzucono tzw. ostre ograniczenia bud˝etowe, co oznacza∏o, ˝e straci∏y mo˝liwoÊç przerzucenia w∏asnych problemów finansowych na organy za∏o˝ycielskie, a w ostatecznoÊci na bud˝et paƒstwa i podatnika. Spowodowa∏o to powa˝ne trudnoÊci finansowe przedsi´biorstw. Dodatkowo, szybko rosnàce bezrobocie i konkurencyjny import przyczyni∏y si´ do pojawienia si´ bariery popytu i trudnoÊci ze zbytem towarów. W tym okresie jednym z najpowa˝niejszych êróde∏ k∏opotów klientów banków by∏y problemy z egzekwowaniem nale˝noÊci od kontrahentów (tzw. zatory p∏atnicze).
Lata 2001–2002 nale˝y traktowaç jako okres pierwszego spowolnienia aktywnoÊci gospodarczej o charakterze koniunkturalnym. Skutki objawia∏y si´ m.in. w postaci k∏opotów z p∏ynnoÊcià licznych podmiotów gospodarczych, narastaniem przeterminowanych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ (tak˝e
wobec banków), prowadzàcych nawet do upad∏oÊci przedsi´biorstw.
System podatkowy
Obecny system podatkowy bardziej sprzyja tworzeniu rezerw celowych ni˝ w latach
1992–1994, pozwalajàc bankom na mniej kosztowne ich tworzenie. Ustawodawstwo podatkowe

159

Zob. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków [...] (Dz.U. z 1993 r., nr
18, poz. 82). Ustawa mia∏a tak˝e okreÊlone inne cele, m.in. mia∏a u∏atwiaç przygotowanie prywatyzacji banków i prywatyzacj´ przedsi´biorstw.
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obowiàzujàce w pierwszej po∏owie lat 90. nie sprzyja∏o tworzeniu rezerw celowych. W koszty uzyskania przychodów mo˝na by∏o zaliczyç rezerwy na nale˝noÊci stracone, jeÊli strata banku by∏a uprawdopodobniona. Pozosta∏e rezerwy obcià˝a∏y wynik banku po opodatkowaniu. Nale˝y przy tym pami´taç,
˝e stawka podatku dochodowego by∏a wówczas znacznie wy˝sza (40%) ni˝ obecnie (27%). Takie traktowanie podatkowe kosztów tworzenia rezerw by∏o bodêcem negatywnym i mog∏o zniech´caç banki do w∏aÊciwego klasyfikowania nale˝noÊci (poza straconymi). To z kolei mog∏o prowadziç do znacznych zmian w kwocie nale˝noÊci zagro˝onych, b´dàcych wynikiem inspekcji nadzoru bankowego albo badania sprawozdaƒ finansowych przez audytora. Obecnie banki mogà utworzyç i zapisaç w ci´˝ar kosztów uzyskania przychodów rezerwy celowe na kredyty stracone oraz po∏ow´ wymaganych rezerw celowych na nale˝noÊci wàtpliwe160.
Innym elementem porównania sytuacji banków w po∏owie lat 90. i obecnie jest powszechna praktyka weryfikowania sprawozdaƒ finansowych banków przez renomowane firmy audytorskie, bardziej rzetelne po doÊwiadczeniach ostatnich lat i upadku Arthura Andersena. Poza tym wiele banków jest notowanych na gie∏dzie, co sprawia obecnie, ˝e ich sytuacja jest znana nie tylko nadzorowi, ale i analitykom161.
7.1.4. Zagro˝enia dla sektora bankowego
Jedna z wa˝niejszych przyczyn wysokiego udzia∏u kredytów zagro˝onych w portfelu kredytowym
w obu okresach le˝y po stronie samych banków, a dotyczy zarzàdzania ryzykiem kredytowym. Mo˝na uznaç, ˝e zarówno na poczàtku lat 90., jak i w ostatnich latach banki pope∏nia∏y b∏´dy w zarzàdzaniu ryzykiem kredytowym, nie bioràc pod uwag´ mo˝liwego os∏abienia koniunktury gospodarczej162.
W obu okresach prowadzi∏o to do podobnych skutków w postaci narastania udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych. Niemniej jednak czynnikiem odró˝niajàcym okres 1992–1994 od okresu 2001–2002 by∏a jakoÊç
analizy kredytowej, wyra˝ajàca si´ m.in. w stosowaniu odpowiednich regulacji wewn´trznych163. Trudno
wi´c porównywaç metody analizy kredytowej, ze wzgl´du na zgromadzone doÊwiadczenie, m.in. w zakresie oceny wiarygodnoÊci klientów. Równie˝ d∏ugoletnia wspó∏praca z audytorami oraz kwalifikacje
nadzoru bankowego pomog∏y w ukszta∏towaniu rozwini´tych metod zarzàdzania ryzykiem kredytowym.
Dodatkowo, w pierwszej po∏owie lat 90. szczególnie groêne dla oceny realnej wielkoÊci nale˝noÊci nieprawid∏owych by∏o zjawisko tzw. rolowania niesp∏aconych kredytów. Polega∏o ono na zast´powaniu niesp∏aconych kredytów wraz z odsetkami, nowymi kredytami klasyfikowanymi jako normalne, co w konsekwencji oznacza∏o ukrywanie problemów ze sp∏acalnoÊcià kredytów i zani˝anie udzia∏u nale˝noÊci zagro˝onych.

7

Oprócz czynników natury „technicznej”, wp∏ywajàcych na ró˝nice mi´dzy obecnym udzia∏em
kredytów zagro˝onych a ich udzia∏em w latach 1992–1994, nale˝y wziàç równie˝ pod uwag´ d∏ugoÊç procesu ich przyrostu w aktywach banków. Cz´Êç kredytów zagro˝onych pozostaje w tej kategorii od wielu lat. W 2000 r. prawie 20% nale˝noÊci straconych pochodzi∏o sprzed 1995 r., w 2001
r. 13,3% – sprzed 1996 r., a w 2002 r. 16,4% – sprzed 1997 r. Tak d∏ugi okres pozostawania kredytów straconych w portfelach banków wynika przede wszystkim z problemów z windykacjà i niech´cià banków do spisywania ich w straty, co oznacza∏oby umorzenie i rezygnacj´ z prób odzyskania nale˝noÊci. W latach 1992–1994 kredyty zagro˝one by∏y aktywami relatywnie krótko przebywajàcymi
w bilansach banków – udzielono ich przewa˝nie na poczàtku lat 90., co spowodowa∏o koniecznoÊç
szybkiego, skokowego utworzenia rezerw celowych.
Wa˝nym problemem dla banków by∏a i pozostaje do dziÊ windykacja nale˝noÊci przeterminowanych, w tym egzekwowanie zabezpieczeƒ prawnych. S∏aboÊç systemu windykacji jest wynikiem niskiej sprawnoÊci dzia∏ania i d∏ugotrwa∏ej pracy sàdów oraz komorników. Podobnie kosztow-

160 Art. 16 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2003 r.,
nr 45, poz. 391 z póên. zm.).
161 Banki zobowiàzane by∏y do publicznego przedstawiania swoich wyników finansowych na podstawie Zarzàdzenia nr
5/93 Prezesa NBP z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie zasad og∏aszania zweryfikowanych bilansów banków oraz ich rachunków zysków i strat (Dz.Urz. NBP nr 4, poz. 8).
162 Przyk∏adem mo˝e byç opóênienie reakcji banków na problemy ekonomiczne Stoczni Szczeciƒskiej.
163 W latach 1991–1994 w kilku bankach wprowadzano w ˝ycie wspólnie opracowane z partnerami umów bliêniaczych
procedury i metody analiz wniosków kredytowych.
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ne i pracoch∏onne jest ustanawianie samych zabezpieczeƒ prawnych – hipoteki na nieruchomoÊci
(wpisu do ksi´gi wieczystej) oraz zarejestrowanie ruchomoÊci w sàdowym rejestrze zastawów.
W efekcie powoduje to ˝àdanie przez banki zabezpieczeƒ znacznie przewy˝szajàcych wartoÊç
udzielonego kredytu i preferowanie wysoko p∏ynnych form zabezpieczeƒ.
Czynnikiem, który zmniejszy∏ potencjalne ryzyko zwiàzane z wyst´powaniem portfela kredytów zagro˝onych w aktywach banków, by∏o utworzenie w 1995 r. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)164. Zadaniem BFG jest ochrona depozytów bankowych oraz Êrodków przeznaczonych
na pomoc bankom realizujàcym programy naprawcze. Ryzyko naruszenia zaufania do systemu bankowego z tytu∏u niewyp∏acalnoÊci banku jest w takiej sytuacji znacznie ni˝sze, ni˝ by∏o na poczàtku
lat 90., choç koszty ewentualnych wyp∏at kwot gwarantowanych obcià˝ajà ca∏y sektor bankowy.
Pokrycie kredytów zagro˝onych rezerwami celowymi
W 1993 r., po wprowadzeniu Zarzàdzenia nr 19/1992 r., banki stara∏y si´ utworzyç rezerwy
celowe na nale˝noÊci sklasyfikowane jako zagro˝one. Do koƒca roku nie osiàgn´∏y jednak wymaganego przepisami pokrycia, zw∏aszcza w przypadku nale˝noÊci wàtpliwych. Pe∏nà wysokoÊç rezerw
banki zgromadzi∏y dopiero w 1994 r., z niewielkà nadwy˝kà w kategoriach nale˝noÊci poni˝ej standardu i wàtpliwych. W latach 2001–2002 pokrycie nale˝noÊci by∏o wy˝sze od wymaganego, jednak nadwy˝ka w przypadku nale˝noÊci poni˝ej standardu by∏a ju˝ nieznaczna165.

Tabela 7.2
Rezerwy celowe wymagane i faktycznie utworzone w latach 1993, 1994, 2001 i 2002 (w %)
Kategoria kredytu

Rezerwy celowe

Rezerwy celowe faktycznie utworzone

wg zarzàdzenia

1993

1994

2001

2002

20

12,7

25,6

20,6

21,4

Wàtpliwe

50

17,8

54,6

54,6

56,8

Stracone

100

74,4

100,0

100,5

101,1

Poni˝ej standardu

èród∏o: NBP.

7
Tabela 7.3
Odpisy netto na rezerwy
1992

1993

1994

2000

2001

2002

0,459

1,708

1,873

4,439

5,469

6,137

0,8

2,2

1,8

1,1

1,2

1,3

– % dochodów z dzia∏alnoÊci bankowej 10,7

34,5

28,7

15,9

22,1

21,1

4,3

4,1

4,3

3,4

3,3

Odpisy netto na rezerwy, fundusze
i deprecjacj´ aktywów
– w mln z∏
– % aktywów

Mar˝a odsetkowa netto (% aktywów)

5,3

Dochody z dzia∏alnoÊci bankowej
(% aktywów)
Zysk netto (mln z∏)
ROA (%)

7,8

6,4

6,1

7,0

6,5

6,2

1,497

-0,190

-0,007

4,255

4,496

2,855

2,7

-0,2

-0,01

1,1

0,9

0,6

Uwaga: w 1993 r. wyniki finansowe obejmowa∏y równie˝ znajdujàcy si´ w likwidacji Bank Handlowo-Kredytowy w Katowicach, co przyczyni∏o si´ do wystàpienia du˝ych strat.
èród∏o: NBP.

164

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 9, poz. 131).
W tym rachunku uwzgl´dniono wartoÊci zabezpieczeƒ prawnych, dopuszczonych przepisami wspomnianego Zarzàdzenia, pomniejszajàcych wielkoÊç niezb´dnych do utworzenia rezerw celowych.

165

132

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Artyku∏y monograficzne

Wykres 7.2
Odpisy netto na rezerwy w relacji do dochodów z dzia∏alnoÊci bankowej i aktywów
%
40

2,5

35
2,0
30
25

1,5

20
1,0

15
10

0,5
5
0

0,0
1992

1993

1994

2000

2001

2002
Procent aktywów

Procent dochodów z dzia∏alnoÊci bankowej
èród∏o: NBP.

W latach 1993–1994 banki zmuszone by∏y poÊwi´caç ok. 30% dochodów z dzia∏alnoÊci bankowej na tworzenie rezerw celowych na zagro˝one nale˝noÊci, co stanowi∏o ok. 2% aktywów. W latach 2001–2002 koszt tworzenia rezerw celowych (netto) by∏ znacznie ni˝szy: wynosi∏ ok. 20% dochodów z dzia∏alnoÊci bankowej i si´ga∏ 1,3% aktywów. Natomiast skumulowana wartoÊç rezerw
netto by∏a kilkakrotnie wy˝sza, co odzwierciedla zmiany skali dzia∏alnoÊci bankowej (w latach
1993–2001 mierzona zarówno aktywami, jak i wielkoÊcià nale˝noÊci od sektora niefinansowego
wzros∏a, odpowiednio, 6- i 7-krotnie).
W latach 1993–1994 uzyskiwana efektywnie mar˝a odsetkowa netto by∏a znacznie wy˝sza ni˝
w latach 2000–2002. Wskazywa∏o to na ni˝szà wra˝liwoÊç banków na jakoÊç ich portfela kredytowego we wczeÊniejszym okresie i znaczny wp∏yw jakoÊci kredytów na poziom dochodów z odsetek.

7

Wyp∏acalnoÊç banków
W latach 1992–1994 a˝ 15–18% banków by∏o niewyp∏acalnych w sensie przepisów ostro˝noÊciowych, a banki spe∏niajàce minimalne wymagania adekwatnoÊci kapita∏owej stanowi∏y
od 69% do 78% banków. W latach 2001–2002 mniej ni˝ 2% banków stanowi∏y banki niewyp∏acalne. Ponad 90% banków mia∏o wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci wy˝szy bàdê równy 8%. W 1993 r. Êredni poziom wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci wynosi∏ tylko 4,7%, a w latach 2000–2002 wynosi∏ 13%.
Oznacza∏o to, ˝e wi´kszoÊç banków posiada obecnie nie tylko kapita∏ pokrywajàcy ryzyko, ale tak˝e dysponuje nadwy˝kà pozwalajàcà na pokrycie wy˝szego ryzyka. Potwierdza to hipotez´, ˝e sytuacja w sektorze bankowym w latach 1992–1994 znacznie ró˝ni∏a si´ od obecnej. O ile lata
1992–1994 mo˝na uznaç za okres zagra˝ajàcy stabilnoÊci sektora bankowego, o tyle sytuacja obserwowana w ostatnich latach nie daje podstaw do podobnych obaw.

Tabela 7.4
Rozk∏ad banków wed∏ug wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci (w procentach ogólnej liczby banków)

Poni˝ej 0%
0–2%

1992

1993

1994

2000

2001

2002

15

16

18

1,4

1,4

1,7

4

-

1

-

-

1,7

2,1–7,9%

12

6

4

8,2

3

3,4

Powy˝ej 8%

69

78

77

90,4

96

91,5

èród∏o: NBP.
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Wykres 7.3
Rozk∏ad banków wg wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci (w procentach ogólnej liczby banków)
%
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èród∏o: NBP.

7.1.5. Ârodki zaradcze
Ustawy restrukturyzacyjne
Obowiàzywanie w latach 1993–1996 specjalnego (przejÊciowego) ustawodawstwa by∏o
wa˝nym przejawem odmiennoÊci sytuacji wczesnych lat 90. oraz lat obecnych. We wspomnianej
ustawie o restrukturyzacji finansowej przedsi´biorstw i banków przyj´to specjalne rozwiàzania
prawne (m.in. ugod´ bankowà) u∏atwiajàce rozwiàzanie problemu kredytów zagro˝onych (restrukturyzacj´ lub cz´Êciowe umorzenie odsetek/kapita∏u). Wprowadzone rozwiàzania dotyczy∏y wy∏àcznie paƒstwowych banków i przedsi´biorstw.

7

Ustawa ta przyczyni∏a si´ w zasadniczy sposób do rozwiàzania problemu trudnych kredytów.
Restrukturyzacja portfela kredytowego prowadzona w latach 1993–1996 polega∏a przede wszystkim na negocjacjach z d∏u˝nikami z sektora paƒstwowego w celu przedefiniowania ich zad∏u˝enia
(redukcji, przed∏u˝eniu sp∏at, zamiany wierzytelnoÊci na akcje lub sprzeda˝y wierzytelnoÊci). W koƒcu 1994 r. restrukturyzacji na podstawie ustawy podlega∏o ok. 1/3 nale˝noÊci nieprawid∏owych
znajdujàcych si´ wówczas w portfelach banków, z czego przesz∏o 86% stanowi∏y nale˝noÊci stracone, 8% wàtpliwe, a 6% poni˝ej standardu.
Wi´kszoÊç nieefektywnych wówczas przedsi´biorstw paƒstwowych zmieni∏a w drugiej po∏owie lat 90. swój status: zosta∏y zrestrukturyzowane lub sprywatyzowane. Niemniej jednak, ze wzgl´du na trudne warunki gospodarcze sytuacja wielu z nich uleg∏a ponownemu pogorszeniu, m.in.
przedsi´biorstw z bran˝y stoczniowej, górniczej, transportowej. W 2002 r. podj´to prób´ cz´Êciowego powtórzenia rozwiàzaƒ z lat 1993–1996, przez zaoferowanie bankom specjalnych korzyÊci
podatkowych przy restrukturyzacji zad∏u˝enia paƒstwowych przedsi´biorstw166. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e inne by∏y cele restrukturyzacji z lat 1993–1994 i obecnej: wówczas podj´to nadzwyczajne kroki w celu unikni´cia kryzysu systemowego oraz odzyskania przez banki mo˝liwoÊci generowania zysków po restrukturyzacji portfela aktywów, a obecnie podejmowane dzia∏ania majà na celu zach´cenie banków do dodatkowego zasilenia kredytowego restrukturyzowanych firm w zamian
za korzyÊci podatkowe.

166 Zob. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publicznoprawnych od przedsi´biorstw
(Dz.U. z 2002 r., nr 155, poz. 1287).
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7.1.6. Podsumowanie
Mimo podobnego udzia∏u kredytów zagro˝onych w nale˝noÊciach banków w chwili obecnej
i w latach 1992–1994 sytuacja finansowa banków jest zupe∏nie odmienna. Banki sà bowiem w stanie utworzyç niezb´dne rezerwy celowe bez si´gania po pomoc z zewnàtrz.
Wysoki udzia∏ nale˝noÊci zagro˝onych nie nara˝a obecnie banków na takie ryzyko, jak by∏o
na poczàtku lat 90., a przede wszystkim nie rodzi ryzyka systemowego, czyli dla funkcjonowania
ca∏ego sektora bankowego.
JednoczeÊnie potencjalne konsekwencje ekonomiczne wysokiego udzia∏u kredytów zagro˝onych sà znacznie mniejsze ni˝ w latach 1992–1994.
Pomimo zaobserwowanych podobieƒstw sytuacji w sektorze bankowym w obu okresach widoczna jest tak˝e zasadnicza ró˝nica, polegajàca na tym, ˝e wysoki udzia∏ nale˝noÊci zagro˝onych
nie stwarza obecnie tak powa˝nych zagro˝eƒ (zw∏aszcza systemowych), jak w latach 1992–1994.
Nie sà równie˝ niezb´dne nadzwyczajne posuni´cia dajàce podstawy do znacznego zasilenia banków dodatkowym kapita∏em, przede wszystkim ze êróde∏ publicznych.

7.2. Zasady klasyfikacji kredytów i tworzenia rezerw celowych

7.2.1. Wprowadzenie
JakoÊç aktywów bankowych jest przy ocenie stabilnoÊci systemu finansowego zagadnieniem
kluczowym. W koƒcu 2002 r. ponad 20% portfela kredytowego banków dzia∏ajàcych w Polsce by∏o klasyfikowane jako kredyty zagro˝one. Fakt ten mo˝e budziç obawy, szczególnie w sytuacji, gdy
w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej wskaênik ten nie przekracza kilku procent. Dla wyjaÊnienia
przyczyn wyst´powania w bankach krajowych ponad 20% udzia∏u kredytów zagro˝onych konieczne jest przedstawienie zasad tworzenia tzw. rezerw celowych na kredyty zagro˝one, które majà
istotny wp∏yw na wykazywane przez banki wyniki finansowe. Przedstawienie zasad tworzenia rezerw celowych pozwoli odpowiedzieç na pytanie, czy wysoki poziom wskaênika udzia∏u kredytów
zagro˝onych, w stosunku do poziomu podobnych wskaêników w innych krajach, oznacza automatycznie, ˝e polski sektor bankowy jest mniej stabilny, czy te˝ istniejà inne tego przyczyny.

7

Ze wzgl´du na to, ˝e ryzyko kredytowe uznaje si´ za najpowa˝niejsze zagro˝enie dla stabilnoÊci systemu finansowego, od poczàtku istnienia sektora banków komercyjnych w Polsce zagadnienia te stanowi∏y wa˝ny obszar regulacyjny. Znaczenie ryzyka kredytowego znalaz∏o odzwierciedlenie w wynikach analizy struktury ryzyka sektora bankowego. Badanie przeprowadzone w 2003
r. wykaza∏o, i˝ na koniec 2002 r. ok. 93% ryzyka podejmowanego przez banki stanowi∏o ryzyko kredytowe i pozosta∏e rodzaje ryzyka167. Podobny wskaênik obserwuje si´ tak˝e w krajach zachodnich.
Oznacza on, ˝e tradycyjna dzia∏alnoÊç bankowa (udzielanie kredytów) nadal powinna stanowiç najwi´kszy obszar zainteresowania analityków.
Mimo ˝e ryzyko kredytowe stanowi najwi´ksze zagro˝enie dla sektora bankowego, cechà
charakterystycznà procesu ewolucji instrumentów ostro˝noÊciowych jest dynamiczny rozwój narz´dzi pomiaru innych rodzajów ryzyka, przy s∏abym rozwoju metod pomiaru ryzyka kredytowego.
W przypadku ryzyka rynkowego standardem sta∏ si´ pomiar za pomocà metod statystycznych (metoda wartoÊci zagro˝onej), podczas gdy ryzyko kredytowe do dziÊ jest szacowane z wykorzystaniem
rozproszonych i bardzo uproszczonych metod, takich jak wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci, limity koncentracji zaanga˝owaƒ, rezerwy celowe.
Znamienne jest to, ˝e systemy tworzenia rezerw celowych nie doczeka∏y si´ opracowania
standardów mi´dzynarodowych. Problematyki tej nie reguluje ˝aden dokument Bazylejskiego

167 Uwzgl´dnione zosta∏y tutaj pozosta∏e rodzaje ryzyka, tj. ryzyko koncentracji wierzytelnoÊci, ryzyko rynkowe i inne, z wyjàtkiem ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej.
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Komitetu Nadzoru Bankowego ani ˝adna dyrektywa UE. Kwestie te sà rozwiàzywane indywidualnie przez poszczególnych regulatorów krajowych, z czego wynikajà liczne ró˝nice, choç mo˝na dostrzec pewne wspólne elementy stosowanych praktyk. Nadziej´ na zmian´ jakoÊciowà daje opracowywany obecnie przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego projekt Nowej Metodologii AdekwatnoÊci Kapita∏owej, przyznajàcy modelom ryzyka kredytowego nale˝ne im znaczenie regulacyjne.
7.2.2. Istota rezerw celowych
Zgodnie z Mi´dzynarodowymi Standardami RachunkowoÊci rzetelnoÊç sprawozdania finansowego wymaga, ˝eby aktywa by∏y prezentowane w kwotach odzwierciedlajàcych ich rzeczywistà
wartoÊç. W przypadku nale˝noÊci decydujàce znaczenie odgrywa kwota, jakà bank mo˝e odzyskaç
w postaci nale˝nej sp∏aty. Przewidywanie niesp∏acalnoÊci nale˝nych kwot bank zobowiàzany jest
ujawniaç w ksi´gach na dwa sposoby:
• prezentujàc nale˝noÊç w kwocie pomniejszonej o przewidywanà wielkoÊç niesp∏aconà,
• prezentujàc wynik finansowy w wysokoÊci uwzgl´dniajàcej przewidywanà strat´.
WielkoÊç pomniejszajàca prezentowanà nale˝noÊç i wynik stanowi rezerwa celowa. Sposób
ujawniania rezerw celowych w sprawozdaniach finansowych implikuje dwuaspektowy charakter tej
kategorii:
• aspekt rozrachunkowy (korekta prezentowanej nale˝noÊci),
• aspekt wynikowy (korekta wyniku).
Wbrew swej nazwie rezerwa celowa nie stanowi Êrodków „od∏o˝onych” na pokrycie strat.
Wystarczajàco wczesne ujawnienie rezerwy celowej (skorygowanie nale˝noÊci i wyniku)
w sprawozdaniu finansowym ma na celu ujawnianie przewidywanych strat. W tym sensie rezerwa
celowa jest antycypacjà straty kredytowej i stanowi element systemu wczesnego ostrzegania dla zarzàdu banku, akcjonariuszy oraz nadzoru bankowego.
Innymi s∏owy, mechanizm naliczania rezerw celowych opiera si´ na zasadzie „straty oczekiwane w przysz∏oÊci poka˝ dziÊ”. W szczególnoÊci rezerwy celowe umo˝liwiajà nadzorowi bankowemu Êledzenie ryzyka sektora bankowego.

7

Dodatkowo, poprzez pomniejszenie wyniku finansowego, rezerwa celowa blokuje cz´Êç zysku i czyni go niedost´pnym dla akcjonariuszy w ramach podzia∏u zysku. W tym sensie rezerwy celowe stanowià instrument przeniesienia strat kredytowych na akcjonariuszy, ochraniajàc jednoczeÊnie deponentów. Obcià˝anie wyniku rezerwami celowymi wp∏ywa na mo˝liwoÊci podzia∏u zysku.
Zatem to w∏aÊciciele banku w pierwszej kolejnoÊci odczuwajà skutki utworzonych rezerw celowych. W ten sposób nast´puje wymuszanie na w∏aÊcicielach uczestniczenia w stratach kredytowych, co zapobiega przenoszeniu strat kredytowych wy∏àcznie na deponentów.
7.2.3. Struktura systemu rezerw celowych
Systemy rachunkowe ukszta∏towa∏y zasady wyceny aktywów, jako podstawowy mechanizm
antycypowania utraty wartoÊci przez te aktywa. Zasady te mogà byç oparte na rynkowych informacjach o cenach aktywów (np. w przypadku aktywów handlowych sà to ceny papierów handlowych) lub te˝ na arbitralnych rozstrzygni´ciach (np. w przypadku Êrodków trwa∏ych). Podobne zasady nie mogà byç stosowane w przypadku nale˝noÊci kredytowych ze wzgl´du na ich odmiennà natur´ (brak lub ograniczony obrót handlowy, brak elementu zu˝ycia w czasie). Niemniej
jednak niewàtpliwa jest potrzeba oceny jakoÊci aktywów (dla celów bilansowych i ostro˝noÊciowych). Innà wartoÊç ma nale˝noÊç z wysokim prawdopodobieƒstwem sp∏aty (np. od Skarbu Paƒstwa), a innà nale˝noÊç niesp∏acanà przez d∏u˝szy okres (np. od upadajàcego podmiotu). Potrzeba uwzgl´dnienia tych aspektów jest niezwykle wa˝na w bankach, gdzie nale˝noÊci kredytowe
stanowià znaczàcà pozycj´ bilansów.
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System klasyfikacji nale˝noÊci i tworzenia rezerw celowych stanowi odpowiednik zasad wyceny aktywów. Wyrazem tego podejÊcia jest uj´cie obowiàzku tworzenia rezerw celowych w ustawie o rachunkowoÊci (od 2002 r.) i przeniesienie delegacji ustalenia szczegó∏owych zasad w kompetencje Ministra Finansów (wczeÊniej le˝a∏o to w kompetencjach Komisji Nadzoru Bankowego, co
by∏o wyrazem akcentowania ostro˝noÊciowego charakteru rezerw celowych).
Zakres przedmiotowy
Zasady klasyfikacji i tworzenia rezerw stosowane sà wobec wszystkich ekspozycji kredytowych
w danym banku. W rozumieniu polskich regulacji ekspozycje kredytowe to:
• nale˝noÊci (z wy∏àczeniem odsetek),
• udzielone zobowiàzania pozabilansowe (o charakterze finansowym i gwarancyjnym).
W przypadku udzielonych zobowiàzaƒ pozabilansowych dodatkowe znaczenie ma fakt, czy
zobowiàzanie takie ma charakter warunkowy czy bezwarunkowy:
• w przypadku zobowiàzaƒ o charakterze warunkowym (bank mo˝e w ka˝dej chwili i bez uprzedzenia zablokowaç wyp∏at´ Êrodków) nie ma obowiàzku tworzenia rezerw celowych,
• w przypadku zobowiàzaƒ o charakterze bezwarunkowym (brak mo˝liwoÊci zablokowania wyp∏aty Êrodków przez bank) istnieje obowiàzek tworzenia rezerw celowych adekwatnych do danej kategorii ryzyka.
System klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych nie obejmuje innych aktywów, w szczególnoÊci papierów wartoÊciowych, których zasady wyceny zosta∏y okreÊlone w przepisach dotyczàcych
zasad rachunkowoÊci banków.
Polski system regulacji ostro˝noÊciowych nie wymaga tak˝e tworzenia rezerw celowych
na trzecià grup´ operacji pozabilansowych – transakcje pozabilansowe. Wynika to z ich natury. Zazwyczaj ryzykiem kredytowym nie jest obj´ta nominalna kwota transakcji pozabilansowej, a jedynie
wynikajàce z sytuacji rynkowej ró˝nice cenowe. Uznano, i˝ ró˝nice te, majàc charakter bilansowy,
podlegajà obcià˝eniom kapita∏owym w ramach rachunku wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci i zwiàzane
z nimi ryzyko kredytowe w pe∏ni jest pokryte w ramach tego rachunku.

7

System rezerw celowych
Obowiàzujàcy w Polsce system tworzenia rezerw celowych sk∏ada si´ z dwóch odr´bnych
procedur:
• klasyfikacji nale˝noÊci,
• ustalenia wymaganej kwoty rezerwy.

Klasyfikacja nale˝noÊci
Klasyfikacja nale˝noÊci ma na celu ocen´ jakoÊci otoczenia banku, tj. ocen´ ryzyka klientów168.
Im ocena ta jest dok∏adniejsza, tym lepszà informacjà dysponuje bank i nadzór bankowy o wiarygodnoÊci kredytowej klientów sektora bankowego.
W polskim systemie regulacyjnym klasyfikacja nale˝noÊci opiera si´, ogólnie rzecz bioràc,
na jednoczesnym zastosowaniu dwóch kryteriów:
• oceny sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy,
• oceny opóênienia w terminowej obs∏udze nale˝noÊci.
Jednoczesne i niezale˝ne stosowanie tych kryteriów mo˝e w pewnych sytuacjach skutkowaç
zaklasyfikowaniem terminowo obs∏ugiwanego kredytu do kategorii zagro˝onych – gdy sytuacja

168

Inne systemy tworzenia rezerw celowych koncentrujà si´ bowiem na ryzyku nale˝noÊci.
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ekonomiczna kredytobiorcy ulega wyraênemu pogorszeniu. Postrzegane jest to jako element restrykcyjnoÊci rozwiàzaƒ stosowanych w Polsce.
W obecnie obowiàzujàcych rozwiàzaniach oba kryteria sà precyzyjnie zdefiniowane. Na uwag´ zas∏uguje tu bardziej restrykcyjne okreÊlenie terminów opóênieƒ w stosunku do wzorców stosowanych w wielu krajach. Terminy te ustalono w nast´pujàcy sposób:
• do 1 miesiàca

– dla nale˝noÊci normalnych i pod obserwacjà,

• od 1 do 3 miesi´cy

– dla nale˝noÊci poni˝ej standardu,

• od 3 do 6 miesi´cy

– dla nale˝noÊci wàtpliwych,

• powy˝ej 6 miesi´cy

– dla nale˝noÊci straconych.

Natomiast w systemach wielu krajów kategorie wyznaczone sà progami:
• od 3 do 6 miesi´cy

– dla nale˝noÊci poni˝ej standardu,

• od 6 do 12 miesi´cy – dla nale˝noÊci wàtpliwych,
• powy˝ej 12 miesi´cy – dla nale˝noÊci straconych.
Dodatkowo niektóre kraje stosujà kategori´ pod obserwacjà z okresem opóênienia od 1 do
3 miesi´cy.
Jednym z bezpoÊrednich skutków zaklasyfikowania nale˝noÊci do grupy zagro˝onych jest obowiàzek przeksi´gowania odsetek z rachunku wyników oraz dalsze naliczanie odsetek do przychodów zastrze˝onych. Jest to wyrazem przekonania, i˝ zagro˝enie nale˝noÊci stawia w stan zagro˝enia tak˝e przychody zwiàzane z tymi nale˝noÊciami. Rozwiàzanie to oprócz pomniejszenia wyniku
o rezerwy celowe powoduje dodatkowo zmniejszenie wyniku finansowego. Jest ono znane i stosowane w wi´kszoÊci systemów ostro˝noÊciowych. Warto zauwa˝yç, i˝ w zwiàzku z tym efektem nie
ma potrzeby tworzenia rezerw celowych na nale˝noÊci odsetkowe od kredytów zagro˝onych.
Istotnà ró˝nicà w stosunku do rozwiàzaƒ stosowanych w wielu krajach jest nieuwzgl´dnianie przez polskie regulacje zabezpieczeƒ kredytowych na etapie klasyfikacji nale˝noÊci. System klasyfikacji nale˝noÊci ma na celu rzetelnà ocen´ ryzyka otoczenia gospodarczego, w jakim funkcjonuje sektor bankowy, a nie ocen´ ryzyka (potencjalnych strat) banku. S∏aby klient powinien byç oceniony jako s∏aby bez wzgl´du na posiadane przez bank zabezpieczenie. Innymi s∏owy, przyjmuje si´,
˝e udzielenie zabezpieczenia nie poprawia sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy.

7

Ustalanie wymaganej kwoty rezerwy
Sama klasyfikacja nale˝noÊci bankowych nie wp∏ywa bezpoÊrednio na wynik finansowy banku.
Wynik banku nie jest bowiem obcià˝any wynikiem klasyfikacji, ale utworzonymi rezerwami celowymi.
WielkoÊç wymaganych rezerw celowych zale˝y nie tylko od klasyfikacji, lecz tak˝e od posiadania przez bank odpowiednich zabezpieczeƒ pomniejszajàcych ryzyko zwiàzane z udzielonym kredytem. Lista zabezpieczeƒ uprawniajàcych do obni˝ania podstawy tworzenia rezerw celowych jest w Polsce d∏uga, podczas gdy w praktyce mi´dzynarodowej dopuszczone sà g∏ównie
depozyt gotówkowy, gwarancje oraz bezpieczne papiery wartoÊciowe (np. skarbowe, bankowe). Pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych o posiadane zabezpieczenia wydatnie
obni˝a wymagane rezerwy celowe.
Nieuwzgl´dnienie posiadanych zabezpieczeƒ na etapie klasyfikacji nale˝noÊci wià˝e si´ nie tylko z oczywistymi korzyÊciami analitycznymi, lecz tak˝e z negatywnymi skutkami dla banku. Mianowicie, w przypadku nale˝noÊci zagro˝onych zabezpieczonych najwy˝szej jakoÊci zabezpieczeniami nadal
obowiàzuje wymóg ujmowania odsetek w przychodach zastrze˝onych, choç istnieje tu ∏atwoÊç zaspokojenia si´ z zabezpieczenia, zarówno w zakresie kapita∏u nale˝noÊci, jak i nale˝nych odsetek.
Generalnie, podstawà tworzenia rezerw celowych jest kwota nale˝noÊci lub zobowiàzania
pozabilansowego. Niemniej jednak w przypadku skupionych wierzytelnoÊci, czeków i weksli przyj´to zasad´, i˝ podstawà tworzenia rezerw celowych jest kwota poniesionego przez bank wydatku.
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W polskim systemie tworzenia rezerw celowych ich poziom okreÊla si´ w relacji do podstawy
tworzenia rezerw jako:
0%

– nale˝noÊci normalne169,

1,5% – nale˝noÊci pod obserwacjà,
20%

– nale˝noÊci poni˝ej standardu,

50%

– nale˝noÊci wàtpliwe,

100%

– nale˝noÊci stracone.

WielkoÊci te traktowane sà jako poziomy minimalne. Banki mogà tworzyç rezerwy w wi´kszych kwotach.
Wskazane powy˝ej progi wymaganych rezerw celowych dla poszczególnych kategorii zosta∏y przyj´te w wielu krajach. W praktyce krajów zachodnich poziom tworzonych rezerw ustalany jest
przez banki na podstawie indywidualnej oceny rzeczywistego ryzyka niewyp∏acalnoÊci. W Polsce
(podobnie jak w innych krajach naszego regionu) schemat ten ma charakter obligatoryjny. Co prawda dopuszcza si´ obecnie indywidualne schematy tworzenia rezerw celowych (modele ryzyka kredytowego), jednak dotychczas ˝aden bank nie skorzysta∏ z tej opcji.
Spisywanie nale˝noÊci
Obraz jakoÊci portfeli kredytowych banków w Polsce kszta∏towany jest nie tylko poprzez relatywnie restrykcyjne wymogi klasyfikacji, ale równie˝ przez specyficzne rozwiàzania dotyczàce wy∏àczania
z aktywów nale˝noÊci straconych. Banki wykazujà niech´ç do spisywania straconych nale˝noÊci, poniewa˝ rozwiàzania podatkowe narzucajà restrykcyjne warunki uznawania spisanych nale˝noÊci za koszty
uzyskania przychodów, a jednoczeÊnie istniejà wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci wy∏àczania z aktywów nale˝noÊci w ci´˝ar utworzonych rezerw bez umorzenia nale˝noÊci lub jej przedawnienia. Uwarunkowania te powodujà, ˝e bilanse polskich banków sà „przecià˝one” nale˝noÊciami zaklasyfikowanymi jako
stracone, które w bardziej liberalnych systemach w ogóle nie by∏yby wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Kwestie te stanowià przedmiot konsultacji NBP z Ministerstwem Finansów.

7

7.2.4. Porównanie systemów tworzenia rezerw celowych w ró˝nych krajach
Z analizy systemów tworzenia rezerw celowych w ró˝nych krajach Êwiata wynika, ˝e nie ma jednolitego ogólnie obowiàzujàcego standardu. Mo˝na jednak zaobserwowaç pewne regionalne tendencje.
W wi´kszoÊci krajów G-10170 dopuszczono stosowanie wewn´trznych systemów klasyfikacji
nale˝noÊci i tworzenia „adekwatnego” poziomu rezerw celowych (zob. schemat 7.1 – modele wewn´trzne). Systemy te podlegajà przeglàdowi i akceptacji przez w∏adze nadzorcze. Dodatkowo
w∏adze nadzorcze tych krajów mogà u˝yç ró˝nych narz´dzi do zweryfikowania adekwatnoÊci poziomu tworzonych w bankach rezerw.
W∏adze nadzorcze wi´kszoÊci krajów rozwijajàcych si´ opierajà si´ na wystandaryzowanym
systemie klasyfikacji i tworzenia rezerw, stosujàc pi´ç kategorii ryzyka z arbitralnie ustalonym wymaganym poziomem rezerw dla ka˝dej z kategorii (zob. schemat 7.1 – system klasyfikacji). Zdecydowana wi´kszoÊç krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej opiera swoje nadzorcze systemy tworzenia
rezerw celowych w∏aÊnie na takich wystandaryzowanych narz´dziach. Ró˝nice, jakie tu istniejà, dotyczà raczej szczegó∏ów (okresów przeklasyfikowaƒ, sposobu uwzgl´dniania zabezpieczeƒ i poziomu rezerw na kategorie „pod obserwacjà”) ni˝ generalnych za∏o˝eƒ systemu. Systemy te postrzegane sà jako rygorystyczne i opierajà si´ na nast´pujàcych podstawowych rozwiàzaniach:

169

Z wy∏àczeniem po˝yczek i kredytów konsumpcyjnych, na które sà tworzone rezerwy w wysokoÊci 1,5% podstawy tworzenia rezerw.
170 W sk∏ad grupy G-10 wchodzà: Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, W∏ochy, Japonia, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone.
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Schemat 7.1
Podstawowe systemy tworzenia rezerw celowych

Ekspozycje normalne

Ekspozycje pod
obserwacjà
System
tworzenia
rezerw

B. OkreÊlony przez
w∏adze nadzorcze
system klasyfikacji

Ekspozycje poni˝ej
standardu

Ekspozycje wàtpliwe

A. Wewn´trzne
modele
oceny ryzyka

Ekspozycje stracone

• klasyfikacja wed∏ug dwóch niezale˝nych kryteriów (terminowoÊç i sytuacja ekonomiczna d∏u˝nika),
• arbitralnie ustalony system obcià˝eƒ.
Istnieje pewne zró˝nicowanie zastosowaƒ tych rozwiàzaƒ. Dla przyk∏adu S∏owacja, podobnie jak Polska, uwzgl´dnia zabezpieczenia na etapie ustalania wymaganego poziomu rezerw, natomiast Czechy od poczàtku 2003 r. uwzgl´dniajà zabezpieczenia na etapie klasyfikacji nale˝noÊci. Dodatkowo, nadzór czeski wprowadzi∏ przepis zezwalajàcy na uwzgl´dnianie zabezpieczenia
tylko przez 540 dni. Po tym okresie zabezpieczenie nie b´dzie uwzgl´dniane.
WÊród cz∏onków Unii Europejskiej istniejà du˝e rozbie˝noÊci w systemach klasyfikacji nale˝noÊci i tworzenia rezerw celowych. W Holandii i Wielkiej Brytanii wyst´pujà wewn´trzne systemy klasyfikacji nale˝noÊci, stosowanych w poszczególnych bankach. Niemcy i W∏osi (na wzór
Stanów Zjednoczonych) wprowadzili wystandaryzowany system klasyfikacji, ale bez ÊciÊle okreÊlonego poziomu rezerw dla ka˝dej z kategorii, dajàc bankom mo˝liwoÊç ustalenia „adekwatnego” ich poziomu. Najbli˝szy krajom naszego regionu jest system hiszpaƒski, gdzie zarówno okreÊlono zasady klasyfikacji, jak i wysokoÊç wymaganych rezerw (poni˝ej standardu 10%, wàtpliwe
25–100%, stracone 100%). Ró˝nice istniejà równie˝ w podejÊciu do uwzgl´dniania zabezpieczeƒ. Niektóre kraje uwzgl´dniajà zabezpieczenia na etapie klasyfikacji, inne na etapie ustalania
wymaganego poziomu rezerw.

7

W wi´kszoÊci krajów, w tym w Polsce, rezerwy na nale˝noÊci bilansowe stanowià pomniejszenia wartoÊci bilansowej aktywów. Innymi s∏owy nale˝noÊç prezentowana jest w bilansie wed∏ug wartoÊci netto. Z kolei np. w Niemczech wartoÊç rezerw na nale˝noÊci bilansowe prezentowana jest po stronie pasywów bilansu (podobnie jak w naszym przypadku rezerwy na zobowiàzania pozabilansowe), tym samym utworzenie rezerwy na danà nale˝noÊç nie zmienia sumy
bilansowej banku.
Bardzo istotne ró˝nice wyst´pujà w definicji aktywów niepracujàcych, generalnie obejmujàcych nale˝noÊci nieobs∏ugiwane. Zarówno w krajach grupy G-10, jak i w pozosta∏ych krajach Unii
Europejskiej kryterium uznawania aktywów za niepracujàce stanowi opóênienie w sp∏acie przekraczajàce 90 dni (180 dni dla kredytów ratalnych w USA). W systemie stosowanym przez nadzór polski za aktywa niepracujàce uznawane sà aktywa zagro˝one – a zatem równie˝ kredyty obs∏ugiwane na bie˝àco, ale zaklasyfikowane do kategorii nale˝noÊci zagro˝onych ze wzgl´du na z∏à sytuacj´
ekonomiczno-finansowà d∏u˝nika.
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Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e w celu porównania jakoÊci portfeli kredytowych banków
dzia∏ajàcych w poszczególnych krajach, przy jednoczesnym braku jednolitego standardu (np.
na wzór wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci), niezb´dne jest uwzgl´dnienie specyfiki rozwiàzaƒ przyj´tych w systemach klasyfikacji i tworzenia rezerw w poszczególnych krajach. Bez uwzgl´dnienia tej
specyfiki porównanie takie jest praktycznie bezu˝yteczne.
7.2.5. Podsumowanie
Ju˝ od poczàtku lat 90. obowiàzujàcy w Polsce system klasyfikacji nale˝noÊci i tworzenia rezerw
celowych zawiera∏ najbardziej istotne elementy, które stanowià do dziÊ jego szkielet. Obejmujà one:
• zastosowanie podwójnego kryterium klasyfikacji,
• nieuwzgl´dnianie zabezpieczeƒ na etapie klasyfikacji kredytu i uwzgl´dnianie ich na etapie tworzenia rezerw celowych (z pewnymi wyjàtkami),
• okreÊlone progi wymaganych rezerw.
Elementy te stanowià jednoczeÊnie g∏ówne aspekty oceny wprowadzonego systemu jako rygorystycznego. Mimo daleko idàcych modyfikacji i z∏agodzeƒ wprowadzanych w kolejnych regulacjach, aspekty te podnoszone sà do dziÊ i opierajà si´ na nast´pujàcych argumentach:
• Nale˝noÊci zaklasyfikowane jako zagro˝one na podstawie podwójnego kryterium z natury obejmujà tak˝e nale˝noÊci prawid∏owo obs∏ugiwane. Natomiast zgodnie z kryterium terminowoÊci
sp∏aty wyznacza si´ doÊç krótkie okresy (1 miesiàc, 3 miesiàce, 6 miesi´cy) w porównaniu z d∏u˝szymi okresami dopuszczalnych opóênieƒ stosowanymi w wielu krajach (3, 6, 12).
• Nieuwzgl´dnianie zabezpieczeƒ na etapie klasyfikacji nale˝noÊci daje z regu∏y gorszy obraz struktury jakoÊci portfeli kredytowych banków w porównaniu z bardziej powszechnymi systemami nieprzewidujàcymi tego rozwiàzania.
• Wymogi procentowe, dotyczàce wielkoÊci wymaganych rezerw, które sà uznawane za relatywnie
wysokie w stosunku do rzeczywistego ryzyka nieodzyskania nale˝noÊci.
Zastosowanie powy˝szych rozwiàzaƒ nie by∏o bezzasadne. Powstajàcy w latach 90. polski sektor
banków komercyjnych wymaga∏ szczególnej ochrony. System tworzenia rezerw celowych nie by∏ jedynym obszarem, gdzie nadzór bankowy zastosowa∏ ostrzejsze wymagania ni˝ wynikajàce z mi´dzynarodowych standardów lub praktyki (ostrzejsze rozwiàzania obowiàzywa∏y tak˝e np. w ramach re˝imu
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci). Istotna by∏a tak˝e kwestia stabilizacji gospodarki jako ca∏oÊci, w której
sektor bankowy odgrywa szczególnie istotnà rol´. Pozytywnà weryfikacjà przyj´tych rozwiàzaƒ by∏o np.
unikni´cie powa˝niejszych perturbacji zwiàzanych z kryzysem rosyjskim lub meksykaƒskim.

7

Obecnie mo˝na si´ zastanawiaç, czy utrzymywanie wzgl´dnej restrykcyjnoÊci systemu tworzenia
rezerw celowych jest nadal potrzebne. Argumentów za jego rozluênieniem mo˝na przytaczaç wiele:
• sektor bankowy w Polsce funkcjonuje od ponad dziesi´ciu lat, co pozwala sàdziç, i˝ jest to system dojrza∏y,
• Polska dostosowa∏a regulacje prawne z zakresu bankowoÊci do obowiàzujàcych w krajach Unii
Europejskiej,
• udzia∏ banków zagranicznych w polskim sektorze bankowym jest wyjàtkowo wysoki (aspekt stabilizujàcy).
Nadzór bankowy dostrzega te argumenty i jego dotychczasowe dzia∏ania mia∏y na celu ograniczenie obcià˝enia finansowego i administracyjnego banków. Dotyczy∏o to poni˝szych obszarów.
1. ¸agodzenie wymagaƒ. Zasady klasyfikacji nale˝noÊci i tworzenia rezerw celowych podlegajà
systematycznemu procesowi ∏agodzenia. Dopuszczono w szczególnoÊci portfelowe podejÊcie171 do kredytów na cele konsumpcyjne i kredytów dla ma∏ych firm.

171 PodejÊcie portfelowe polega na agregowaniu ekspozycji o podobnych cechach do wyznaczania podstawy obliczenia rezerwy celowej.
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2. Dopuszczenie wewn´trznych modeli ryzyka kredytowego. Standardowe podejÊcie do klasyfikacji nale˝noÊci i tworzenia rezerw celowych ze swej natury musi byç proste, skoro ma obowiàzywaç
we wszystkich bankach. Prostota musi byç oczywiÊcie okupiona mniejszà dok∏adnoÊcià. Zgodnie
z zasadà ostro˝noÊci oznacza to podwy˝szony poziom rezerw celowych. Regulator zdaje sobie
spraw´, ˝e bardziej zaawansowane banki sk∏onne sà ponieÊç odpowiednie nak∏ady na zastosowanie dok∏adniejszych systemów szacowania ryzyka niesp∏acenia kredytów. Dlatego omawiana regulacja dopuszcza stosowanie przez banki wewn´trznych modeli ryzyka kredytowego. Metodologia wewn´trzna mo˝e obejmowaç zarówno system klasyfikacji, jak i system tworzenia rezerw celowych. JednoczeÊnie nale˝y wskazaç, ˝e rozwiàzania takie sà zgodne z proponowanà przez Komitet Bazylejski Nowà Metodologià AdekwatnoÊci Kapita∏owej w zakresie ryzyka kredytowego.
3. Systematyczne rozszerzanie listy dopuszczalnych zabezpieczeƒ. Oprócz podstawowych zabezpieczeƒ uznawanych dla celów pomniejszania rezerw celowych (gwarancje i papiery wartoÊciowe emitowane przez podmioty najwy˝szej klasy), polskie rozwiàzania dopuszczajà zabezpieczenia rzeczowe (w szczególnoÊci zastawy i przew∏aszczenia rzeczy ruchomych).

7.3. Ryzyko kredytowe (analiza z wykorzystaniem danych o du˝ych
zaanga˝owaniach banków)
Dominujàcà pozycjà w aktywach banków sà kredyty. W grudniu 2002 r. kredyty dla sektora niefinansowego stanowi∏y ponad 40% sumy bilansowej sektora. Dzia∏alnoÊç kredytowa stanowi najwa˝niejsze êród∏o przychodów banków, w postaci wp∏ywów z odsetek oraz pobieranych
op∏at i prowizji. Portfel kredytowy mo˝e byç êród∏em strat w przypadku zaprzestania przez kredytobiorc´ obs∏ugi nale˝noÊci. Regulacje ostro˝noÊciowe nakazujà wczesne tworzenie rezerw celowych, które majà odzwierciedliç ponoszone w przysz∏oÊci straty z tytu∏u braku obs∏ugi kredytu172. Podobne ryzyko istnieje w przypadku posiadania przez bank w swoim portfelu d∏u˝nych
papierów wartoÊciowych.
Ryzyko kredytowe, rozumiane jako ryzyko niewyp∏acalnoÊci kredytobiorców i emitentów
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, stanowi najpowa˝niejsze zagro˝enie dla wyników finansowych
banków. Celem badaƒ iloÊciowych nad tym rodzajem ryzyka jest oszacowanie strat, jakie banki mogà ponieÊç z tytu∏u pogorszenia jakoÊci portfela kredytowego.

7

Kluczowà wielkoÊcià w badaniach iloÊciowych nad ryzykiem kredytowym jest prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci indywidualnego kredytobiorcy w zadanym horyzoncie czasowym. Dane takie mogà pochodziç ze êróde∏ zewn´trznych, np. od agencji ratingowych173. Informacje
mo˝na równie˝ uzyskaç poprzez wykorzystanie modeli ekonometrycznych, analogicznych
do tzw. metod scoringowych stosowanych przez banki. Estymacja tego typu modeli wymaga danych obejmujàcych historie kredytowe klientów banków oraz danych odzwierciedlajàcych sytuacj´ finansowà kredytobiorcy. W badaniach banków centralnych i instytucji nadzoru bankowego
dane do takich modeli pochodzà zazwyczaj z rejestrów kredytowych174 i baz danych o wynikach
finansowych przedsi´biorstw.

172

Polskie regulacje ostro˝noÊciowe zawierajà mechanizm uwzgl´dniania przysz∏ych strat kredytowych w rachunku wyników oparty na tworzeniu rezerw celowych poprzez w∏àczenie oceny sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy do kryteriów klasyfikacji nale˝noÊci oraz koniecznoÊç tworzenia rezerw wy˝szych ni˝ kwota zaleg∏oÊci w momencie pogorszenia jakoÊci kredytu. Przyk∏adowo, jeÊli kredytobiorca opóênia si´ o 30 dni ze sp∏atà jednej raty kredytu, polskie regulacje nakazujà utworzenie rezerwy w wysokoÊci 20% wartoÊci nale˝noÊci, co ma uwzgl´dniç mo˝liwoÊç wystàpienie dalszych problemów z obs∏ugà kredytu (brak p∏atnoÊci za nast´pne raty).
173 Agencje ratingowe, takie jak Moody’s i Standard & Poors regularnie publikujà statystyki zmian ratingów. Dla ka˝dej kategorii ratingu mo˝na z nich odczytaç historycznà cz´stoÊç przejÊcia do kategorii oznaczajàcej niewyp∏acalnoÊç (np. D w metodologii S&P).
174 Jako rejestry kredytowe okreÊlane sà bazy danych zawierajàce informacje o indywidualnych kredytobiorcach, obejmujàce przede wszystkim dane o wielkoÊci i (cz´sto) jakoÊci zad∏u˝enia podmiotów. Dane sà regularnie przekazywane przez banki, które majà równie˝ prawo do otrzymywania informacji (najcz´Êciej zagregowanych) o swoich obecnych i potencjalnych
klientach. W krajach UE rejestry dzia∏ajà w Austrii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, W∏oszech i Portugalii, a z krajów pozaeuropejskich m.in. w Brazylii, Meksyku, Argentynie i Malezji. W Polsce przyk∏adem rejestru, obejmujàcego klientów indywidualnych, jest baza danych prowadzona przez Biuro Informacji Kredytowej SA.
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Prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci jest równie˝ kluczowà wielkoÊcià w kontekÊcie projektu Nowej Umowy Kapita∏owej, która dopuszcza wyliczanie przez banki wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego na podstawie w∏asnej oceny ryzyka kredytobiorcy. Miarà ryzyka jest prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci obliczone z wykorzystaniem wewn´trznych modeli banków.
7.3.1. Dane i metoda analizy
Badania nad kwantyfikacjà ryzyka kredytowego, podj´te w Narodowym Banku Polskim,
w pierwszym etapie mia∏y na celu analiz´ czynników wp∏ywajàcych na prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci. Dane dotyczàce historii kredytowych pochodzi∏y z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach, b´dàcej cz´Êcià systemu obowiàzkowej sprawozdawczoÊci banków175. Informacje w niej
zawarte obejmujà wszystkich klientów banków, w przypadku których suma zaanga˝owaƒ bilansowych i pozabilansowych banku przekracza 500 tys. z∏ lub równowartoÊç 2,5% funduszy w∏asnych,
w bankach gdzie te fundusze sà ni˝sze od 5 mln euro. Dane te, przekazywane do NBP z miesi´cznà cz´stotliwoÊcià, obejmujà wielkoÊç zaanga˝owania banku w rozbiciu na podstawowe kategorie
instrumentów176 oraz klasyfikacj´ jakoÊci tych nale˝noÊci wed∏ug regulacji ostro˝noÊciowych.
WÊród dodatkowych danych dost´pnych w tym sprawozdaniu wa˝nà pozycj´ stanowià równie˝ informacje o utworzonych rezerwach celowych i wartoÊci przyj´tych zabezpieczeƒ. W sumie dane te
obejmujà obecnie oko∏o 64% wartoÊci portfela kredytowego banków (dane za grudzieƒ 2002 r.),
co pozwala je uznaç za reprezentatywne, szczególnie w zakresie nale˝noÊci od przedsi´biorstw. Pozosta∏e informacje o kredytobiorcach sà ubogie i poza danymi identyfikacyjnymi (nazwa, niepe∏ny
numer REGON / PESEL dla podmiotów krajowych, symbol Ewidencji Klientów Zagranicznych dla nierezydentów) obejmujà jedynie informacje o przynale˝noÊci bran˝owej kredytobiorcy (w przypadku
przedsi´biorstw krajowych).
Jedynym êród∏em danych o wynikach finansowych firm, obejmujàcym przedsi´biorstwa z obszaru ca∏ego kraju, sà informacje zbierane przez GUS. Ze wzgl´du na przepisy o tajemnicy statystycznej177 nie jest jednak mo˝liwe ich przekazywanie poza GUS w postaci pozwalajàcej na identyfikacj´ poszczególnych podmiotów. W badaniu zosta∏y wi´c wykorzystane publikowane przez GUS
(w postaci zagregowanej) dane o wynikach finansowych przedsi´biorstw wed∏ug sekcji i dzia∏ów
gospodarki. Obrazujà one niestety jedynie sytuacj´ finansowà przeci´tnego przedsi´biorstwa
w bran˝y, podczas gdy sytuacja poszczególnych przedsi´biorstw mo˝e byç bardzo zró˝nicowana.
Dane te nale˝y uznaç jedynie za obraz „ryzyka bran˝y”, w odró˝nieniu od ryzyka zwiàzanego z sytuacjà finansowà konkretnego kredytobiorcy.

7

W badaniu jako definicj´ niewyp∏acalnoÊci przyj´to zaklasyfikowanie nale˝noÊci od klienta
do kategorii stracone178. Kategoria ta obejmuje kredytobiorców o najtrudniejszej sytuacji finansowej, w przypadku których sp∏acenie nale˝noÊci zgodnie z warunkami umowy kredytowej jest
bardzo ma∏o prawdopodobne. Definicja niewyp∏acalnoÊci proponowana w Nowej Umowie Kapita∏owej jest szersza od proponowanej w tym badaniu179. Przyj´cie w´˝szej definicji motywowane by∏o dà˝eniem do wykorzystania ca∏oÊci informacji dost´pnej w bazie danych o du˝ych zaanga˝owaniach, w tym informacji o jakoÊci zad∏u˝enia danego klienta w przesz∏oÊci. Kategori´ niewyp∏acalnoÊci definiuje si´ w literaturze przedmiotu jako sytuacj´, gdy prawdopodobieƒstwo po-

175 Zakres danych oraz tryb ich przekazywania okreÊla Uchwa∏a Nr 3/2002 Zarzàdu NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.Urz.
NBP z 2002 r., nr 5). Dane o tzw. du˝ych zaanga˝owaniach zawarte sà w formularzu B0300.
176 Banki przekazujà dane o wartoÊci zaanga˝owaƒ bilansowych i pozabilansowych. Zaanga˝owania bilansowe obejmujà:
kredyty, udzia∏y i akcje, inne papiery wartoÊciowe, skupione wierzytelnoÊci, inne zaanga˝owania bilansowe oraz nale˝ne odsetki. Zaanga˝owania pozabilansowe prezentowane sà w rozbiciu na: gwarancje i podobne instrumenty, akredytywy potwierdzone, otwarte linie kredytowe, przedsi´wzi´cia wspólne oraz inne zaanga˝owania pozabilansowe.
177 Art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88 poz. 439, z póên. zm.).
178 Kategoria ta obejmuje m.in. d∏u˝ników, w przypadku których opóênienie w sp∏acie kapita∏u lub odsetek przekracza 6
miesi´cy lub których sytuacja finansowa pogorszy∏a si´ w sposób nieodwracalnie uniemo˝liwiajàcy sp∏acenie d∏ugu. Szczegó∏owe kryteria klasyfikacji zawiera Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. nr 149, poz. 1672).
179 Wed∏ug Nowej Umowy Kapita∏owej, niewyp∏acalnoÊç (ang. default) oznacza opóênienie w sp∏atach przekraczajàce 90
dni lub pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy w stopniu, który sprawia, ˝e sp∏acenie nale˝noÊci zgodnie z umowà
jest ma∏o prawdopodobne. Por. Consultative Document The New Basel Capital Accord, Bazylea, kwiecieƒ 2003.
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prawy sytuacji kredytobiorcy jest niewielkie. Z analizy macierzy przejÊç180 (zob. tabela 7.5) wynika, ˝e taka sytuacja odpowiada zaklasyfikowaniu do kategorii stracone. W przypadku rozbie˝noÊci w klasyfikacji kredytobiorcy przez ró˝ne banki, w badaniu by∏ on klasyfikowany wed∏ug najni˝szej przyznanej mu kategorii.
7.3.2. Czynniki wp∏ywajàce na zmiany jakoÊci kredytów
Do analizy prawdopodobieƒstw znalezienia si´ kredytobiorcy w kategorii zdefiniowanej jako
niewyp∏acalnoÊç wykorzystane zosta∏y modele logitowe, estymowane dla przedsi´biorstw we
wszystkich bran˝ach, dla których dost´pne sà dane GUS, oraz dla pozosta∏ych podmiotów w bazie
(w tym osób fizycznych, podmiotów z sektora bud˝etowego i nierezydentów). Zmienne wykorzystane w modelach i znaki parametrów (wskazujàce na kierunek wp∏ywu zmiennych na prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci) otrzymane w procesie estymacji przedstawione sà w za∏àczniku. Dane wykorzystane w badaniu obejmowa∏y okres od grudnia 1996 r. do grudnia 2002 r. Interpretacja
wyników prowadzi do nast´pujàcych ogólnych wniosków:
• Sytuacja ogólnogospodarcza, odzwierciedlana przez tempo wzrostu PKB i poziom rentownoÊci
przedsi´biorstw w poszczególnych bran˝ach, wywiera istotny wp∏yw na prawdopodobieƒstwo
pogorszenia zdolnoÊci kredytowej przedsi´biorstw. Pogorszenie rentownoÊci zwiàzane jest z obni˝eniem zdolnoÊci do generowania nadwy˝ki Êrodków koniecznej do obs∏ugi zad∏u˝enia, co
w naturalny sposób obni˝a mo˝liwoÊci jego sp∏aty przez przedsi´biorstwo.
• Wskaênik p∏ynnoÊci II stopnia181 ma dodatni wp∏yw na prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci,
z czego wynika, ˝e wzrost tego wskaênika mo˝e Êwiadczyç o narastajàcych zatorach p∏atniczych
wÊród przedsi´biorstw. Przedsi´biorstwa majàce problemy z odzyskaniem nale˝noÊci od swoich
kontrahentów, o czym mo˝e Êwiadczyç du˝a wartoÊç nale˝noÊci krótkoterminowych, b´dà równie˝ mia∏y problemy z obs∏ugà zad∏u˝enia w stosunku do banków.
• Ujemny wp∏yw udzia∏u otwartych linii kredytowych w ca∏oÊci zad∏u˝enia na prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci wskazuje na to, ˝e banki oferujà taki produkt klientom o zdolnoÊci kredytowej wy˝szej od przeci´tnej. Ponadto, w przypadku stopniowego pogarszania si´
sytuacji finansowej firmy poziom tego wskaênika mo˝e si´ obni˝aç, poniewa˝ b´dzie ona
wykorzystywaç dost´pne êród∏a finansowania, w tym otwarte linie kredytowe, w nadziei
na przetrwanie i przezwyci´˝enie trudnoÊci. W takim przypadku zwi´kszenie wykorzystania
linii kredytowej mo˝e byç wskaênikiem ostrzegawczym wskazujàcym na problemy firmy
z p∏ynnoÊcià.

7

• Poziom zad∏u˝enia (wartoÊç nominalna) ma dodatni wp∏yw na prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci. Âwiadczy to o ni˝szej jakoÊci kredytowej podmiotów o du˝ym zad∏u˝eniu, w tym
du˝ych firm. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e lepiej interpretowalnà zmiennà by∏by wspó∏czynnik
dêwigni finansowej (zad∏u˝enie do aktywów), którego obliczenie by∏o jednak niemo˝liwe ze
wzgl´du na brak indywidualnych danych finansowych klientów banków.
• Poziom realnych stóp procentowych zwi´ksza obcià˝enie kredytobiorców odsetkami i mo˝e powodowaç problemy ze sp∏atà zad∏u˝enia.
• Klienci zagraniczni i nale˝àcy do sektora bud˝etowego charakteryzujà si´ lepszà zdolnoÊcià
do obs∏ugi zad∏u˝enia od pozosta∏ych.
• Klienci posiadajàcy zad∏u˝enie walutowe równie˝ charakteryzujà si´ lepszà zdolnoÊcià kredytowà.
Ten wynik potwierdza informacje uzyskane podczas nieformalnych konsultacji z sektorem bankowym, które wskazujà na to, ˝e banki stosujà ostrzejsze kryteria przy udzielaniu kredytów w walutach obcych.

180

Macierz przejÊç zawiera prawdopodobieƒstwa „przejÊcia” podmiotu pomi´dzy kategoriami klasyfikacji w zadanym horyzoncie czasowym (prawdopodobieƒstwo, ˝e podmiot klasyfikowany w kategorii X w chwili 0 b´dzie klasyfikowany w kategorii Y w chwili T).
181 Wskaênik ten definiowany jest w badaniach GUS jako relacja inwestycji krótkoterminowych i nale˝noÊci krótkoterminowych do zobowiàzaƒ krótkoterminowych.
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JakoÊç dopasowania modeli by∏a testowana przez sprawdzanie poprawnoÊci klasyfikacji podmiotów. Dla ka˝dego modelu dobierany by∏ próg prognozowanego prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci, powy˝ej którego kredytobiorcy byli klasyfikowani jako niewyp∏acalni w ciàgu nast´pnego
roku. Próg by∏ ustalany tak, aby prawdopodobieƒstwo b∏´dnego zaklasyfikowania klienta „zdrowego” do kategorii niewyp∏acalnych by∏o równe prawdopodobieƒstwu b∏´dnego zaklasyfikowania
klienta, który w ciàgu nast´pnego roku sta∏ si´ niewyp∏acalny, do kategorii „zdrowych” (b∏´dy pierwszego i drugiego rodzaju by∏y równe). W 70% przypadków klasyfikacja jest prawid∏owa182. Bioràc
pod uwag´ fakt, ˝e nie sà dost´pne dane o wynikach finansowych poszczególnych kredytobiorców,
nale˝y to uznaç za zadowalajàcy wynik. Dla porównania, w podobnych badaniach prowadzonych
regularnie przez Bank W∏och, opartych na danych finansowych indywidualnych firm, oraz informacjach z rejestru kredytowego, przeci´tnie 74% podmiotów jest klasyfikowanych poprawnie183.
7.3.3. Wyniki oszacowania przeci´tnego poziomu strat banków w horyzoncie rocznym
Dane o prawdopodobieƒstwach niewyp∏acalnoÊci pojedynczych klientów mogà byç wykorzystane do oceny ryzyka kredytowego, na jakie nara˝one sà banki. Najprostszà metodà jest obliczenie wartoÊci oczekiwanej rozk∏adu strat. Modele ryzyka kredytowego, takie jak CreditRisk+ oraz CreditMetrics,
pozwalajà ponadto na uzyskanie pe∏nego rozk∏adu prawdopodobieƒstwa wartoÊci strat na portfelu
kredytowym. Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w publikacjach Komitetu Bazylejskiego184 dominuje podejÊcie, zgodnie z którym wskazuje si´ na rezerwy celowe, jako metod´ uwzgl´dnienia przeci´tnego poziomu strat na portfelu kredytowym. Kapita∏y banku majà z kolei stanowiç ekonomiczny
bufor na pokrycie strat przekraczajàcych poziom przeci´tny. W prezentowanym badaniu przeprowadzona zosta∏a jedynie analiza pierwszego typu, porównujàca wartoÊç oczekiwanà rozk∏adu prawdopodobieƒstwa strat kredytowych z poziomem rezerw celowych. Prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci, uzyskane z opisanych wczeÊniej modeli, zosta∏y wykorzystane do oszacowania przeci´tnego poziomu strat, jakie banki mogà ponieÊç w wyniku pogorszenia si´ portfela kredytowego w 2003 r.
Schemat rozumowania w przedstawionej poni˝ej analizie jest nast´pujàcy:
• Ka˝dy klient banku charakteryzuje si´ pewnym prawdopodobieƒstwem przejÊcia w stan niewyp∏acalnoÊci (zdefiniowanej jako zaklasyfikowanie nale˝noÊci od niego jako straconej) w ciàgu nast´pnego roku.

7

• W nast´pstwie przejÊcia klienta w stan niewyp∏acalnoÊci bank jest w stanie odzyskaç z kwoty kredytu wielkoÊç odpowiadajàcà wartoÊci zabezpieczeƒ oraz pewnà cz´Êç z pozosta∏ej kwoty. Procentowy udzia∏ cz´Êci straconej w niezabezpieczonej kwocie kredytu okreÊla parametr LGD (ang.
Loss Given Default).
• Zak∏adamy brak mo˝liwoÊci poprawy jakoÊci kredytu straconego. Uzasadnieniem tego za∏o˝enia
mo˝e byç analiza macierzy przejÊç, obliczonej na podstawie zmian klasyfikacji indywidualnych
kredytobiorców (zob. tabela 7.5). W ciàgu roku poni˝ej 5% podmiotów klasyfikowanych jako
stracone zostaje przeklasyfikowanych do wy˝szych kategorii. Sytuacje takie wynikajà cz´Êciowo
z zakoƒczonych sukcesem dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych, a cz´Êciowo z rozbie˝noÊci w klasyfikacji
kredytobiorców w ró˝nych bankach.
Szacunki przeci´tnego poziomu strat zosta∏y przeprowadzone przy nast´pujàcych za∏o˝eniach:
• WartoÊç przeci´tnych strat EL (ang. Expected Losses) szacowana jest jako iloczyn prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci danego klienta w horyzoncie rocznym, wartoÊci ekspozycji oraz parametru LGD.

182 Dla ka˝dej grupy podmiotów do estymacji parametrów wykorzystano 2/3 obserwacji, a pozosta∏a 1/3 obserwacji
wykorzystana zosta∏a do testowania prognoz modelu „poza próbà”. Podana poprawnoÊç klasyfikacji odnosi si´ do badania
jakoÊci prognoz modelu „poza próbà” (poprzez wykonywanie prognoz i sprawdzenie poprawnoÊci klasyfikacji dla punktów
danych, które nie by∏y wykorzystane w procesie estymacji).
183 A. Foglia: Using credit register and company accounts data for measuring credit risk: a supervisory approach. Materia∏y
z konferencji Financial Stability Institute, Bazylea, listopad 2002.
184 Por. np. Credit Risk Modelling, Current Practices and Applications. Publikacja Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, Bazylea 1999.
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Tabela 7.5
Macierz prawdopodobieƒstw przejÊcia pomi´dzy kategoriami jakoÊci kredytobiorców (w %)
Do kategorii ➡

Poni˝ej

obserwacjà

standardu

➡

Z kategorii

Normalne i pod

Wàtpliwe

Stracone

Normalne i pod obserwacjà

89,47

4,81

3,01

2,71

Poni˝ej standardu

28,80

30,29

18,90

22,02

Wàtpliwe

10,86

7,52

41,58

39,31

Stracone

3,05

0,52

1,03

95,39

Uwagi:
Prawdopodobieƒstwa przejÊç szacowane sà jako historyczne cz´stoÊci wystàpienia nast´pujàcych zdarzeƒ: klient zaklasyfikowany w chwili T
do kategorii X, w chwili T + 1 rok klasyfikowany jest w kategorii Y.
Macierz obliczona na podstawie danych indywidualnych, z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach, za okres grudzieƒ 1996 – grudzieƒ 2002 r.
èród∏o: NBP.

• WartoÊç ekspozycji EAD (ang. Exposure At Default) odzwierciedla ca∏oÊç zaanga˝owania bilansowego i 25% wartoÊci instrumentów pozabilansowych. Jest skorygowana o wartoÊç zabezpieczeƒ,
pomniejszajàcych podstaw´ tworzenia rezerw celowych185, nale˝ne odsetki oraz wartoÊç posiadanych udzia∏ów i akcji. Procent instrumentów pozabilansowych „przekszta∏cajàcych si´” w pozycje bilansowe zale˝ny jest od typu produktu. W konsultacjach z sektorem bankowym dla ró˝nych typów produktów wymieniane by∏y wielkoÊci od 3% do 50%.
• Prawdopodobieƒstwa niewyp∏acalnoÊci sà prognozowane ze wspomnianych wczeÊniej modeli logitowych, z wykorzystaniem danych z bazy B0300 na grudzieƒ 2002 r. i danych GUS publikowanych do III kwarta∏u 2002 r. Dla klientów znajdujàcych si´ w kategorii kredyty stracone w grudniu 2002 r. przyj´to prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci równe 1 (za∏o˝enie o braku mo˝liwoÊci poprawy jakoÊci kredytu straconego).
• WartoÊç parametru straty w przypadku niewyp∏acalnoÊci LGD przyj´to na poziomie 85%. Trudno
jest oceniç, jaka powinna byç wartoÊç tego parametru w polskich warunkach, tym bardziej ˝e nawet w krajach o ustabilizowanej gospodarce rynkowej banki centralne i instytucje nadzoru bankowego dysponujà jedynie fragmentarycznymi danymi na ten temat186. Szacunki na podstawie
konsultacji z sektorem bankowym wskazujà, ˝e banki sà w stanie rocznie odzyskaç przeci´tnie poni˝ej 20% wartoÊci kredytów wàtpliwych i straconych.

7

• Poziom strat przeci´tnych porównany jest z poziomem rezerw celowych, które powinny odzwierciedlaç oczekiwane przez bank straty na portfelu kredytowym. Poj´cie strat jest rozumiane tutaj
jako cz´Êç kwoty kredytu, której bankowi nie uda si´ odzyskaç od kredytobiorcy (uwzgl´dniajàc
cz´Êciowe zaspokojenie roszczenia banku poprzez realizacj´ zabezpieczeƒ). Rezerwy celowe sà
traktowane jako pokrycie przysz∏ych strat oczekiwanych przez bank.
Teoretycznà wartoÊç brakujàcych rezerw celowych mo˝na interpretowaç jako straty, które
przeci´tnie mogà wyniknàç z pogorszenia jakoÊci portfela kredytowego w ciàgu roku. WartoÊç ta
obejmuje jednak jedynie cz´Êç wp∏ywu zmian w strukturze jakoÊci portfela na wynik finansowy
banków. Analiza uwzgl´dnia jedynie straty wynikajàce z przejÊcia kredytów do kategorii „straconych”, a nie obejmuje rozwiàzywania i tworzenia rezerw w wyniku przep∏ywów pomi´dzy pozosta∏ymi kategoriami jakoÊci. Aby otrzymaç wielkoÊç porównywalnà z saldem tworzenia i rozwiàzywania rezerw celowych, kwoty tworzonych i rozwiàzywanych rezerw celowych w wyniku tych
zmian zosta∏y oszacowane z wykorzystaniem macierzy przejÊç oraz struktury jakoÊci portfela

185 Zgodnie z regulacjami ostro˝noÊciowymi, bank mo˝e pomniejszyç podstaw´ tworzenia rezerw celowych jedynie
o cz´Êç wartoÊci zabezpieczenia prawnego kredytu. Szczegó∏owe przepisy w tym zakresie zawiera Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz.U. nr 149 poz. 1672).
186 Dane takie sà najcz´Êciej uzyskiwane w wyniku przeprowadzenia badaƒ ankietowych (przeprowadzane np. przez Bank
Francji czy Bank W∏och) lub w toku nieformalnych konsultacji z przedstawicielami praktyki bankowej. W badaniach Banku
Francji LGD przyjmowane jest na poziomie 71%. Nowa Umowa Kapita∏owa proponuje wartoÊç 45%. Wyst´pujà tu jednak
ró˝nice w definicji niewyp∏acalnoÊci.
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Tabela 7.6
Wyniki oszacowania przeci´tnego poziomu strat w 2003 r. dla LGD = 85% (w mld z∏)
I.

Suma wartoÊci pozycji bilansowych bez odsetek nale˝nych, akcji i udzia∏ów (brutto)

II.

Suma wartoÊci zabezpieczeƒ pomniejszajàcych podstaw´ tworzenia rezerw celowych

III.

W tym na ekspozycje normalne, pod obserwacjà, poni˝ej standardu i wàtpliwe

IV.

Suma ekspozycji (EAD) (I – II + 0,25 x pozycje pozabilansowe)

159,57

V.

Przeci´tny prognozowany poziom strat (EL = PD x LGD x EAD)

16,51

VI.

W tym straty na portfelu obecnych kredytów normalnych, pod obserwacjà, poni˝ej
standardu i wàtpliwych

VII.

Utworzone rezerwy celowe na wszystkie ekspozycje

177,16
33,27
26,03

5,54
13,85

VIII. Utworzone rezerwy celowe na ekspozycje normalne, pod obserwacjà, poni˝ej standardu
i wàtpliwe
IX.

2,36

Hipotetycznie brakujàce rezerwy celowe na ekspozycje normalne, pod obserwacjà,
poni˝ej standardu i wàtpliwe (VI – VIII)

3,18

èród∏o: NBP.

w grudniu 2002 r.187 WartoÊç tworzonych rezerw (netto) mo˝na oszacowaç na oko∏o 2 mld z∏
dla portfela du˝ych zaanga˝owaƒ banków. W sumie otrzymujemy wartoÊç salda tworzenia i rozwiàzywania rezerw celowych na poziomie 5,18 mld z∏. Stanowi to 83% wartoÊci tej kategorii
w roku 2002. Bioràc pod uwag´ ograniczone pokrycie portfela kredytowego banków przez dane z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach, mo˝emy oceniaç, ˝e w 2003 r. saldo tworzenia
i rozwiàzywania rezerw celowych przyjmie podobnà wartoÊç do wyniku za rok 2002.
7.3.4. Podsumowanie
Analiza ryzyka kredytowego wymaga dysponowania danymi obejmujàcymi d∏ugi okres, poniewa˝ niewyp∏acalnoÊç przedsi´biorstw, b´dàca przedmiotem badaƒ, jest zjawiskiem relatywnie rzadkim. Inny jest te˝ horyzont analizy. Na rynku walutowym i rynku papierów procentowych horyzont
analizy si´ga co najwy˝ej kilku miesi´cy. Przy badaniu ryzyka kredytowego okresy te liczone sà w latach. Szczególnie wa˝nym aspektem ryzyka kredytowego jest jego skorelowanie z fazà cyklu koniunkturalnego. Do oszacowania przeci´tnych prawdopodobieƒstw niewyp∏acalnoÊci niezb´dne jest
wykorzystanie danych historycznych obejmujàcych przynajmniej jeden pe∏ny cykl koniunkturalny.

7

Dane dost´pne dla polskiego systemu bankowego, na których oparta by∏a powy˝sza analiza,
nie obejmujà pe∏nego cyklu koniunkturalnego, a w du˝ej mierze pochodzà z okresu spowolnienia
wzrostu gospodarczego. Z tego powodu szacunki przedstawione w niniejszej pracy sà prawdopodobnie nadmiernie ostro˝ne. Wyniki szacunków przeci´tnych strat wskazujà jednak, ˝e ryzyko kredytowe nie stanowi w tej chwili powa˝nego zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa banków.
Prace nad analizà i modelowaniem ryzyka kredytowego b´dà w przysz∏oÊci rozszerzone o wykorzystanie modeli portfelowych do analizy adekwatnoÊci wyposa˝enia banków w kapita∏.

187 Oszacowania dokonano w nast´pujàcy sposób: dla ka˝dej pary kategorii jakoÊci (poza „straconymi”) wartoÊç brutto nale˝noÊci (po odj´ciu wartoÊci zabezpieczeƒ) w kategorii pierwszej (np. poni˝ej standardu) by∏a mno˝ona przez prawdopodobieƒstwo przejÊcia do kategorii drugiej (np. wàtpliwe), a nast´pnie mno˝ona przez ró˝nic´ mi´dzy wymaganymi stopami tworzenia rezerw (w tym przypadku +30%, poniewa˝ na nale˝noÊci poni˝ej standardu banki zobowiàzane sà tworzyç rezerwy w wysokoÊci 20% kapita∏u kredytu, a na wàtpliwe – 50%).
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Za∏àcznik

ZA¸ÑCZNIK
Zmienne wykorzystywane do szacowania prawdopodobieƒstw
niewyp∏acalnoÊci i znaki oszacowanych parametrów

Przedsi´biorstwa

Pozosta∏e
podmioty

I.

Dane z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach
• WartoÊç ca∏kowitego zad∏u˝enia klienta we wszystkich
+

+

• Klient klasyfikowany jako „poni˝ej standardu”

+

+

• Klient klasyfikowany jako „wàtpliwy”

+

+

–

–

bankach (logarytm)

• WartoÊç otwartych linii kredytowych jako procent ca∏kowitego
zad∏u˝enia

–

• Klient ma zad∏u˝enie walutowe

–
+

• Zmiana zad∏u˝enia – nale˝noÊç g∏ówna (od ostatniego miesiàca)
+

• Zmiana odsetek nale˝nych (od ostatniego miesiàca)

+

II. Dane finansowe o bran˝ach
• Wskaênik p∏ynnoÊci II stopnia w bran˝y

+

• RentownoÊç brutto bran˝y

–

III. Dane makroekonomiczne
• Realna stopa procentowa (Êrednie wa˝one oprocentowanie
+

–

• Âredni wzrost PKB w poprzednich 4 kwarta∏ach

–

–

• Realny efektywny kurs walutowy

–

+

kredytów z∏otowych deflowane PPI)

IV. Dane dodatkowe
• Klient z sektora rzàdowego (sekcja L PKD – administracja publiczna,
–

obrona narodowa, obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne)
• Klient z sekcji „PoÊrednictwo finansowe”

+

• Klient jest nierezydentem

–

• Klient z sekcji „Ochrona zdrowia”

–

Uwagi:
1. Dane dotyczà okresu od grudnia 1996 r. do grudnia 2002 r., obejmujà prób´ ponad 38 tysi´cy klientów banków komercyjnych.
2. Grupa „Przedsi´biorstwa” obejmuje podmioty zaliczone do sekcji i dzia∏ów gospodarki (sekcje od C do I oraz sekcja K), dla których GUS
publikuje zbiorcze dane o wynikach finansowych w „Biuletynach Statystycznych GUS”. Grupa „Pozosta∏e podmioty” obejmuje pozosta∏e
podmioty gospodarcze, osoby fizyczne krajowe i nierezydentów.
3. Dane z bazy danych o du˝ych zaanga˝owaniach oraz dane o realnej stopie procentowej i kursie walutowym dotyczà okresu na 12 miesi´cy przed okresem, w którym badamy, czy klient jest w stanie niewyp∏acalnoÊci. Modele nie obejmujà podmiotów, które sà w stanie niewyp∏acalnoÊci na poczàtku okresu analizy.
4. Dane finansowe i dotyczàce PKB pochodzà z okresu o 3 miesiàce wczeÊniejszego ni˝ dane z punktu 3. Powodowane to jest d∏u˝szym
opóênieniem w publikacji danych GUS.
5. Dodatnia wartoÊç parametru oznacza, ˝e wzrost wartoÊci zmiennej zwi´ksza prawdopodobieƒstwo niewyp∏acalnoÊci podmiotu. Ze wzgl´du na nieliniowy charakter modelu logitowego konkretnych wartoÊci parametrów nie mo˝na interpretowaç jako kraƒcowych przyrostów.
6. Estymacji dokonano metodà najwi´kszej wiarygodnoÊci. Oszacowania wszystkich parametrów sà istotnie ró˝ne od zera na poziomie istotnoÊci 1%.
èród∏a danych do estymacji: NBP, „Biuletyny Statystyczne GUS” z lat 1996–2002.
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