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Niniejszy Raport poświęcony jest ocenie stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce. Stabilność systemu ﬁnansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia
nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Utrzymanie stabilności systemu ﬁnansowego
jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu ﬁnansowego ma utrzymanie stabilności sektora
bankowego. Banki odgrywają kluczową rolę w ﬁnansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też tworzenie produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem ﬁnansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę stabilności banków.
Stabilność systemu ﬁnansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu na powierzone Bankowi ustawowe zadanie działania na rzecz stabilności krajowego systemu ﬁnansowego oraz zadanie kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego (art. 3 pkt 2 ust. 6a i 6 ustawy o
NBP). Stabilność systemu ﬁnansowego jest silnie związana z podstawowym zadaniem banku centralnego –
utrzymaniem stabilności cen. System ﬁnansowy odgrywa kluczową rolę w transmisji impulsów polityki pieniężnej do sfery realnej. Niestabilność systemu ﬁnansowego może utrudnić jej skuteczne prowadzenie. Analiza stabilności systemu ﬁnansowego jest również koniecznym elementem skutecznej polityki regulacyjnej i
nadzorczej, w formułowaniu których NBP współuczestniczy i które wraz z polityką pieniężną przyczyniają
się do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kolejną przesłanką zaangażowania NBP w prace na rzecz stabilnego funkcjonowania systemu ﬁnansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania
organizacji rozliczeń pieniężnych (art. 3 pkt 2 ust. 1 ustawy o NBP). Warunkiem koniecznym dla sprawnego
działania systemów płatniczych jest stabilne funkcjonowanie współtworzących je instytucji ﬁnansowych.
„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku ﬁnansowego oraz innych zainteresowanych instytucji i osób. Jego celem jest przedstawienie wyników analiz stabilności systemu ﬁnansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Upowszechnienie tego
rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności ﬁnansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie ﬁnansowym. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo samoistnej korekty
zachowań uczestników rynku usług ﬁnansowych podejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy rynkowe. Polityka informacyjna banku centralnego jest ważnym
instrumentem zachowania stabilności systemu ﬁnansowego.
Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 30 listopada
2014 r. (cut-oﬀ date). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-oﬀ date. Raport został przyjęty przez Zarząd
Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 r.
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Synteza
Polski system ﬁnansowy funkcjonował w analizowa1

Poprawa ta będzie jednak wolniejsza niż poprzed-

nym okresie stabilnie, a charakter i natężenie za-

nio oczekiwano i jest obarczona większą niepewno-

grożeń dla jego stabilności były podobne jak w mo-

ścią. Czynnikami utrudniającymi ożywienie gospo-

mencie publikacji poprzedniej edycji Raportu. Wzro-

darek strefy euro są m.in.: problemy strukturalne,

sła natomiast niepewność co do kształtowania się sy-

nierozwiązane problemy wysokiego zadłużenia pu-

tuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej go-

blicznego i prywatnego oraz dużych deﬁcytów bu-

spodarki. Według oceny NBP, odporność krajowe-

dżetowych w niektórych krajach, niska inﬂacja, nie-

go systemu ﬁnansowego na materializację zidenty-

pewność co do skutków gospodarczych wzajemnych

ﬁkowanych ryzyk, również tych o niskim prawdo-

sankcji UE i Rosji w związku z trwającym konﬂiktem

podobieństwie urzeczywistnienia, jest wysoka. Ta-

rosyjsko-ukraińskim.

kim czynnikiem ryzyka jest nieoczekiwana aprecjacja franka szwajcarskiego w relacji do wszystkich
głównych walut, w tym złotego. Wpływ tej aprecjacji na sytuację krajowego sektora bankowego będzie
zależał od długotrwałości i skali tej zmiany kursowej. NBP ocenia, że nie będzie ona istotnym zagrożeniem dla stabilności polskiego systemu ﬁnansowego.
Otoczenie gospodarcze polskiego sektora ﬁnanso-

W gospodarce polskiej utrzymywało się ożywienie,
a wzrost gospodarczy miał zrównoważony charakter. Korzystnie wpływa to na odporność polskiej gospodarki na negatywne oddziaływania z gospodarki światowej, co jest istotne w obliczu zwiększonej
niepewności w otoczeniu gospodarczym Polski. Brak
istotnych nierównowag w gospodarce Polski sprzyja również stabilności krajowego systemu ﬁnansowego.

wego nie było istotnym źródłem ryzyka dla jego sta-

Pozytywny wpływ na tempo krajowego wzrostu go-

bilności, pomimo że nie nastąpiła oczekiwana w po-

spodarczego miał głównie wzrost popytu krajowego.

przedniej edycji Raportu poprawa w bezpośrednim

Kontynuowane były korzystne tendencje na rynku

otoczeniu polskiej gospodarki. Gospodarka świato-

pracy, przede wszystkim wzrost zatrudnienia i wy-

wa rosła w II i III kw. 2014 r. w dość umiarkowanym

nagrodzeń. Sektor przedsiębiorstw pozostawał w do-

tempie. Bieżące prognozy wskazują na dalsze stop-

brej kondycji ﬁnansowej, pomimo sygnałów świad-

niowe ożywienie w otoczeniu polskiej gospodarki.

czących o słabnięciu tendencji wzrostowych oraz

1 Raport

koncentruje się na analizie informacji z okresu pomiędzy cut-oﬀ date poprzedniej edycji (31 maja 2014 r.) a cut-oﬀ date bieżącej
edycji (30 listopada 2014 r.). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-oﬀ date. W szczególności, przedstawiono ocenę wpływu aprecjacji franka szwajcarskiego
po decyzji Narodowego Banku Szwajcarii o uwolnieniu jego kursu na stabilność krajowego systemu ﬁnansowego.
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Tabela 1. Syntetyczna ocena stabilności krajowego systemu ﬁnansowego

Obszar oceny

Zmiana w okresie od ostatniej edycji Raportu

Bieżąca sytuacja finansowa sektora bankowego



Zdolność do absorbowania szoków przez sektor bankowy



Bieżąca sytuacja finansowa sektora niekredytowych instytucji finansowych



Bieżąca sytuacja finansowa sektora SKOK

L

Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki



Syntetyczna ocena perspektyw stabilności krajowego systemu finansowego



Uwagi: K K – istotne polepszenie, K – polepszenie,  – bez zmian, L – pogorszenie, L L – istotne pogorszenie. Ocena perspektyw otoczenia
polskiej gospodarki uwzględnia zarówno rozwój sytuacji w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym, jak i ryzyko zmaterializowania
się scenariusza istotnie bardziej niekorzystnego. W niniejszej tabeli niekredytowe instytucje ﬁnansowe obejmują instytucje omówione
w rozdziale 4. .
Źródło: ocena ekspercka NBP.

ekspozycji części branż na ryzyko związane z konﬂik-

centowych NBP, które następnie osłabły po decyzji

tem rosyjsko-ukraińskim i powiązanymi z nim sank-

RPP z dnia 5 listopada o braku zmiany stóp. Czyn-

cjami gospodarczymi. Zadłużenie sektora realnego

niki globalne oraz krajowe (deﬂacja, oczekiwania

– zarówno gospodarstw domowych jak i przedsię-

na jedynie powolny wzrost inﬂacji, ograniczona po-

biorstw – było stabilne w relacji do PKB, a pozom

daż obligacji) spowodowały, że rentowności obliga-

tej relacji – umiarkowany.

cji skarbowych Polski osiągały historyczne minima

Sytuacja ﬁnansów publicznych poprawiła się. Deﬁcyt budżetowy w okresie styczeń - listopad 2014 r.
był wyraźnie niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W 2015 r., według szacunków Mini-

wzdłuż całej krzywej dochodowości. Mocno zdywersyﬁkowana struktura inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych nie uległa istotnym zmianom.

sterstwa Finansów, deﬁcyt sektora instytucji rządo-

Kurs złotego do euro w okresie od czerwca do listopa-

wych i samorządowych obniży się do poziomu 2,5%

da 2014 r. był stabilny a jego zmienność implikowana

PKB, co pozwoli na zakończenie procedury nadmier-

utrzymywała się na niższym poziomie niż przed wy-

nego deﬁcytu.

buchem globalnego kryzysu ﬁnansowego. W drugiej

Wyceny instrumentów ﬁnansowych na rynku krajo-

połowie grudnia 2014 r. nastąpiło osłabienie kursu

wym w istotnej mierze kształtowały się pod wpły-

złotego do euro, związane z osłabieniem walut ryn-

wem sytuacji na rynkach międzynarodowych. Niska

ków wschodzących, wywołanym kryzysem waluto-

zmienność cen na rynkach globalnych na przełomie

wym w Rosji. Decyzja Narodowego Banku Szwajca-

II i III kwartału 2014 r. rodziła obawy o prawidłowość

rii o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego do euro

wyceny ryzyka przez uczestników rynku.

w dniu 15 stycznia 2015 r. spowodowała silne umocnienie się franka w relacji zarówno do złotego jak i

Krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie.
Postrzegane ryzyko kredytowe banków, było rela-

do euro. Kurs złotego do euro nie zmienił się jednak
istotnie.

tywnie niskie. Do początku listopada 2014 r. wśród
uczestników krajowego rynku pieniężnego utrzymy-

Rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał

wały się wyraźne oczekiwania na obniżki stóp pro-

zrównoważony. Ceny transakcyjne mieszkań na ryn-

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015
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ku pierwotnym wykazywały nieznaczny wzrost. Jed-

płynnościowe). Sprostanie tym wyzwaniom wyma-

nocześnie można było zaobserwować wzrost podaży

ga pilnych i skoordynowanych działań ze strony re-

w tym segmencie.

gulatora, nadzoru i samego sektora. Kluczowa jest

Na rynku nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza
biurowych, nadal obserwowano narastającą nierównowagę pomiędzy popytem a rosnącą podażą. Sytuacja ta nie generuje ryzyka dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego ze względu na ograniczoną
skalę zaangażowania banków krajowych w ﬁnanso-

szybka nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, zawierająca rozwiązania regulacyjne umożliwiające sektorowi bankowości spółdzielczej funkcjonowanie w nowych ramach regulacyjnych, w tym utworzenie systemu ochrony instytucjonalnej.

wanie tego segmentu.

W analizowanym okresie wyniki ﬁnansowe i wskaź-

Charakter i struktura polskiego systemu ﬁnansowe-

niki zyskowności sektora bankowego zwiększyły się,

go powoduje, że poziom zagrożeń systemowych jest

a wskaźniki zyskowności były wysokie w porówna-

w decydującym stopniu determinowany przez sytu-

niu do innych państw UE. Na poprawę zyskowno-

ację w sektorze bankowym. Dzieje się tak z uwagi

ści sektora bankowego złożyły się przede wszystkim

na: dominujący udział banków w systemie ﬁnanso-

zwiększenie marży odsetkowej netto oraz obniżenie

wym i ﬁnansowaniu gospodarki, niski poziom po-

obciążenia wyniku działalności bankowej kosztami

wiązań banków z niebankowymi podmiotami ﬁnan-

operacyjnymi. Obciążenie kosztami realizacji ryzyka

sowymi oraz tradycyjny charakter usług i produktów

kredytowego pozostawało stabilne, natomiast mar-

ﬁnansowych oferowanych przez polskie podmioty ﬁ-

ża nieodsetkowa zmniejszyła się. Szacunkowa zy-

nansowe.

skowność wszystkich analizowanych produktów kre-

Sytuacja sektora bankowego była korzystna. Wypo-

dytowych zwiększyła się.

sażenie kapitałowe krajowego sektora bankowego

Tempo wzrostu kredytów dla sektora nieﬁnansowe-

pozostawało dobre i zapewniało wysoką odporność

go od około trzech lat jest zbliżone do nominalne-

na szoki. Polski sektor bankowy charakteryzuje się

go tempa wzrostu PKB, co nie powinno prowadzić

niską dźwignią ﬁnansową, co potwierdza jego dobrą

do narastania nierównowag i jest bezpieczne z punk-

pozycję kapitałową. Wyniki symulacji i makroeko-

tu widzenia stabilności ﬁnansowej. Tempo wzro-

nomicznych testów warunków skrajnych potwier-

stu głównych kategorii kredytów – mieszkaniowych,

dzają jego wysoką odporność na ewentualne po-

konsumpcyjnych i dla przedsiębiorstw – nie zmieni-

gorszenie warunków funkcjonowania. Wejście w ży-

ło się istotnie w analizowanym okresie. W najbliż-

cie zmian regulacyjnych wynikających z przepisów

szej przyszłości sytuacja ta nie powinna ulec zmia-

pakietu CRDIV/CRR nie spowodowało większych

nie. Pewnego przyspieszenia można oczekiwać jedy-

zmian w poziomie funduszy własnych, wymogów

nie w obszarze kredytów konsumpcyjnych, ponie-

kapitałowych i współczynników kapitałowych ban-

waż ich zyskowność kilkukrotnie przewyższa śred-

ków.

nią zyskowność innych rodzajów kredytów. W struk-

Zmiany związane z wejściem w życie ww. regulacji europejskich będą mieć natomiast istotny wpływ
na kształt i sposób działania sektora banków spółdzielczych – zarówno samych banków (adekwatność
kapitałowa), jak i banków zrzeszających (wymogi
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turze portfela kredytowego utrwaliły się korzystne
zmiany, przede wszystkim nadal obniżała się – wyrażona w walutach obcych – wartość walutowych kredytów mieszkaniowych.
Następował powolny spadek wskaźnika zagrożo-
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nych kredytów dla sektora nieﬁnansowego. Wyni-

pozytów gospodarstw domowych w pasywach i ma-

kał on przede wszystkim ze wzrostu wartości port-

ła skala zależności od potencjalnie mniej stabilne-

fela kredytowego, bowiem wartość kredytów z utra-

go ﬁnansowania rynkowego. W analizowanym okre-

tą wartości nieznacznie wzrosła. Tendencje w za-

sie nadal spadała średnia luka ﬁnansowania, a więk-

kresie jakości portfela były zróżnicowane w po-

szość banków komercyjnych stopniowo zmniejszała

szczególnych portfelach. Wskaźnik kredytów zagro-

udział ﬁnansowania od zagranicznych instytucji ﬁ-

żonych i kwoty z utratą wartości kontynuowały po-

nansowych. Znaczenie krajowego rynku międzyban-

wolny wzrost w przypadku kredytów mieszkanio-

kowego jako źródła ﬁnansowania pozostawało nie-

wych (efekt „starzenia się” portfela), zmniejszały

wielkie a transakcje tam zawierane służyły głównie

się natomiast dla kredytów konsumpcyjnych (głów-

zarządzaniu krótkoterminową płynnością. Wszyst-

nie efekt wzrostu akcji kredytowej) oraz przedsię-

kie banki spełniały nadzorcze normy płynnościowe,

biorstw (efekt poprawy ich sytuacji ﬁnansowej) –

zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe.

zarówno w sektorze MSP, jak i dużych przedsiębiorstw.

W przyszłości można oczekiwać spadku zyskowności
sektora bankowego, mierzonej zwrotem z aktywów.

Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w port-

Mogą złożyć się na to: spadek marży odsetkowej net-

felach handlowych banków jest niewielkie. Pozycja

to, stabilizacja lub dalszy spadek marży nieodsetko-

walutowa netto jest w większości banków bliska ze-

wej, spadek przychodów z dystrybucji ubezpieczeń,

ra i nieistotna w relacji do kapitałów. Ryzyko sto-

wzrost opłat wnoszonych przez banki na rzecz BFG

py procentowej w portfelach handlowych banków,

oraz ewentualny wzrost obciążenia wyników odpisa-

jak też ryzyko związane z portfelem papierów war-

mi z tytułu utraty wartości kredytów.

tościowych w księdze bankowej również jest niewielkie i ograniczone głównie do stałokuponowych obli-

Można

gacji skarbowych.

na portfelu kredytów dla sektora przedsiębiorstw.

Wyniki odsetkowe uzyskiwane z portfela złotowych aktywów i pasywów odsetkowych są wrażliwe
na zmiany rynkowych stóp procentowych. W większości banków oprocentowanie aktywów reaguje
szybciej na zmiany rynkowych stóp procentowych
niż oprocentowanie pasywów. W rezultacie, spadek rynkowych stóp procentowych przyczynia się
do spadku wyników odsetkowych banków. W warunkach niskiego poziomu stóp procentowych i bliskiego zera oprocentowania części pasywów, możliwość dalszego dostosowywania kosztów odsetkowych do niższych rynkowych stóp procentowych jest
ograniczona.

oczekiwać

niewielkiego

wzrostu

strat

Przyczyniać się do tego może oczekiwane zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Ewentualne zaostrzenie sankcji UE i retorsje ze strony Rosji
w związku z konﬂiktem z Ukrainą mogłyby zwiększyć straty kredytowe na portfelu kredytów dla
przedsiębiorstw. Szacunki NBP wskazują jednak,
że nawet w przypadku realizacji skrajnie negatywnego scenariusza, wpływ na wypłacalność banków
byłby niewielki. W ocenie NBP, wpływ aprecjacji
franka szwajcarskiego na jakość walutowych kredytów mieszkaniowych będzie umiarkowany, ze
względu na wzrost płac, jaki nastąpił od momentu
udzielenia największej części kredytów w tej walucie, jak również obserwowany obecnie spadek indek-

Struktura ﬁnansowania sektora bankowego jest ko-

su cen towarów i usług konsumpcyjnych (związany

rzystna z punktu widzenia jego stabilności. Świad-

w dużej mierze ze spadkiem cen nośników energii),

czy o tym niska luka ﬁnansowania, wysoki udział de-

przekładający się na niższe koszty utrzymania. W
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odniesieniu do innych kredytów dla gospodarstw

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe nie kreowały ry-

domowych, można się spodziewać stabilizacji kosz-

zyka dla stabilności systemu ﬁnansowego również

tów ryzyka kredytowego.

ze względu na tradycyjny charakter instrumentów

W przeciwieństwie do sektora bankowego, sektor
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
(SKOK) wymaga pilnych działań naprawczych. Wiele podmiotów sektora wykazuje, będące wynikiem
wysokich strat kredytowych, współczynniki wypłacalności poniżej regulacyjnego minimum, a niektóre z nich nawet ujemne kapitały. Również tendencje
w zakresie wskaźników płynności nie są pozytywne.

podlegających obrotowi na rynkach ﬁnansowych
w Polsce (np. brak instrumentów sekurytyzowanych), gdzie koncentrują się inwestycje NIF, oraz
specyﬁkę oferowanych usług. W przypadku polskiego sektora ubezpieczeniowego, prowadzona tradycyjna działalność obejmująca ubezpieczenia na życie, zdrowia, od wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz majątku nie generuje ryzyka systemowego. W sektorze ubezpieczeniowym nie występowały

Problemy sektora SKOK nie stanowią zagrożenia dla

również na istotną skalę produkty mogące w okre-

stabilności krajowego systemu ﬁnansowego. Wynika

ślonych sytuacjach (np. niskich stóp procentowych)

to z faktu, że wielkość sektora SKOK jest w stosunku

generować ryzyko systemowe dla tego sektora, takie

do sektora bankowego mała, a powiązania ﬁnanso-

jak długoterminowe ubezpieczenia z gwarantowa-

we –- niewielkie. Ponadto usługi świadczone przez

ną wysokością świadczeń lub gwarantowaną stopą

SKOK są substytutami usług bankowych.

zwrotu.

Działania naprawcze w sektorze SKOK wymagają
jednak zaangażowania środków ﬁnansowych pozostających do dyspozycji instytucji sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego. Stosowane metody restrukturyzacji sektora (upadłość, likwidacja, przejęcie) wiążą
się z zaangażowaniem zasobów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przez co zmniejsza się, ceteris
paribus, zasób środków możliwych do wykorzystania w przypadku ewentualnych problemów w sektorze bankowym. Osłabienie jednego z elementów
sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego może mieć więc
wymiar systemowy.
Wpływ

niekredytowych

Potencjalny wpływ funduszy inwestycyjnych i emerytalnych na stabilność systemu ﬁnansowego może
polegać na oddziaływaniu na ceny instrumentów ﬁnansowych, szczególnie w sytuacji załamania płynności rynków. Po zmianach regulacyjnych dot. sektora OFE, całe ryzyko inwestycyjne spoczywa teraz
na uczestnikach, podobnie jak w przypadku klientów funduszy inwestycyjnych. Ich zachowanie w sytuacjach kryzysowych może wpływać na konieczność redukcji aktywów funduszy, podaż instrumentów i ich ceny. W obecnych warunkach rynkowych
wpływ ten jest niewielki..

instytucji

ﬁnansowych

(NIF) –- zakładów ubezpieczeń, powszechnych to-

Ryzyko systemowe może pojawić sie również w przy-

warzystw emerytalnych, otwartych funduszy emery-

padku zaprzestania świadczenia określonych usług

talnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz

ﬁnansowych przez poszczególne sektory NIF w sku-

funduszy inwestycyjnych – na sektor bankowy po-

tek zagrożenia ich sytuacji ﬁnansowej. W I półroczu

przez kanał właścicielski, kredytowy oraz ﬁnansowa-

2014 r. sytuacja ﬁnansowa towarzystw funduszy in-

nia jest ograniczony. Dodatkowo zakres powiązań

westycyjnych i emerytalnych była jednak dobra i nie

sektora ubezpieczeń z sektorem bankowym został

stwarzała zagrożenia dla utrzymania ciągłości świad-

zmniejszony przez ograniczenie, na skutek działa-

czenia usług ﬁnansowych przez te sektory. Również

nia KNF, skali dystrybucji polisolokat.

krajowy sektor ubezpieczeń był stabilny, a jego sytu-
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acja ﬁnansowa nie stwarzała zagrożenia. W obu dzia-

miotów dominujących polskich banków na działal-

łach ubezpieczeń odnotowano wzrost zysku tech-

ność ich spółek zależnych w Polsce i strukturę i kon-

nicznego i wyniku ﬁnansowego. W 2014 r. wartość

centrację rynku oraz ryzyko związane z portfelem

środków własnych w dziale ubezpieczeń na życie by-

kredytów walutowych. Skala zagrożeń związanych

ła średnio trzykrotnie wyższa, a w dziale ubezpie-

z portfelem kredytów walutowych stopniowo ob-

czeń majątkowych średnio czterokrotnie wyższa niż

niża się wraz ze spadkiem wartości tego portfela.

minimalny poziom wymagany przez przepisy pra-

Wpływ deprecjacji złotego w relacji do franka szwaj-

wa.

carskiego na jakość tego portfela będzie zależał od

System ﬁnansowy Polski funkcjonował w analizowanym okresie stabilnie, można jednak zidentyﬁkować
szereg czynników ryzyka dla jego stabilności.

długotrwałości tej deprecjacji. Wyniki testów warunków skrajnych prowadzonych przez NBP wskazują,
że deprecjacja w zaobserwowanej skali nie powinna zagrozić bezpieczeństwu funkcjonowania sekto-

Czynniki ryzyka o charakterze cyklicznym dotyczą

ra bankowego. Średnioterminowym wyzwaniem o

przede wszystkim rozwoju sytuacji w otoczeniu go-

charakterze strukturalnym jest konieczność zmian

spodarki polskiej, przede wszystkim krajach, będą-

w modelu bankowości spółdzielczej.

cych głównymi partnerami handlowymi Polski. Realizacja negatywnego scenariusza w streﬁe euro, połączone z korektą cen aktywów i silnym wzrostem
awersji do ryzyka na rynkach wschodzących, jest
oprócz scenariusza poważnego konﬂiktu geopolitycznego największym zagrożeniem dla stabilności
krajowego systemu ﬁnansowej. Innym scenariuszem
mogącym prowadzić do wzrostu poziomu ryzyka
rynkowego w sektorze bankowym mogłoby stać się
szybsze niż oczekiwane przez rynki ﬁnansowe wycofanie się największych banków centralnych z prowadzonej ekspansywnej polityki pieniężnej, co mo-

Wśród istotnych źródeł ryzyka dla systemu ﬁnansowego o charakterze pozaekonomicznym NBP wskazuje na ryzyko prawne, w tym ryzyko związane ze
sporami sądowymi. Deprecjacja złotego i związany
z nią wzrost obciążeń spłatą kredytów walutowych
mogą nasilić spory prawne związane z tym portfelem. Innym istotnym rodzajem ryzyka pozaekonomicznego jest ryzyko operacyjne, w szczególności
w obszarze teleinformatycznym. Ze względu na ich
pozaekonomiczny charakter nie są one przedmiotem analizy w niniejszej publikacji.

głoby doprowadzić do wzrostu zmienności i odpły-

Narodowy Bank Polski przedstawia szereg rekomen-

wu kapitału z rynków wschodzących.

dacji mających na celu dalsze umocnienie stabilno-

Mimo że urzeczywistnienie opisanych powyżej
czynników ryzyka nie powinno zagrozić stabilności
systemu ﬁnansowego, może jednak stanowić istotne wyzwanie dla części instytucji ﬁnansowych. Testy warunków skrajnych wskazują na wysoką odporność banków na szoki makroekonomiczne, rynkowe

ści polskiego systemu ﬁnansowego. Rekomendacje
te zostały omówione w ostatnim rozdziale. Dotyczą
one:
uchwalenia regulacji powołujących nadzór
makroostrożnościowy,

i płynnościowe. Istniejąca niepewność rozwoju sytu-

uchwalenia regulacji wprowadzających me-

acji na świecie sugeruje jednak konieczność utrzy-

chanizm działań naprawczych oraz restruktu-

mania wysokiej odporności przez banki.

ryzacji i uporządkowanej likwidacji banków,

Do źródeł ryzyka o charakterze strukturalnym moż-

działania na rzecz ograniczaniu ryzyka syste-

na zaliczyć: możliwy wpływ sytuacji ﬁnansowej pod-

mowego, które może generować działalność
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CCP, w szczególności dotyczące stworzenia

uwzględnienia przez banki w kalkulacji kosz-

mechanizmu recovery and resolution dla tych

tów ryzyka kredytowego i polityce kapitałowej

podmiotów,

ryzyka związanego portfelem kredytów miesz-

zmian regulacyjnych oraz ściślejszej integracji

kaniowych o wysokim LtV,

sektora bankowości spółdzielczej,
konieczności utrzymania wysokiego wyposażenia kapitałowego przez banki,

prowadzenia przez banki polityki kredytowej
zapewniającej posiadanie wystarczających buforów dochodowych przez kredytobiorców za-

ograniczania ryzyka związanego ze strukturą

ciągających długoterminowe kredyty o zmien-

ﬁnansowania banków, w tym koncentracji,

nym oprocentowaniu, na wypadek wzrostu

szczególnie ostrożnej polityki kredytowej ban-

stóp procentowych,

ków w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych,

14

kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK.
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Rozdział 1.

Uwarunkowania działania instytucji
ﬁnansowych
1.1. Sytuacja makroekonomiczna

i Rosji, tempo wzrostu nadal obniżało się3 .
Oczekiwana w poprzedniej edycji Raportu poprawa

Gospodarka światowa rosła w II i III kw. 2014 r.
w umiarkowanym tempie, a jednocześnie pogłębiało się zróżnicowanie tendencji wzrostowych pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami. Gospodarki strefy euro, w tym Niemiec, znajdowały się w stagnacji, natomiast w Stanach Zjednoczonych trwało ożywienie gospodarcze. Według najnowszych prognoz można spodziewać się utrzymania ożywienia
w gospodarce USA powyżej wieloletniego trendu,
w warunkach poprawiającej się sytuacji na rynku
pracy i korzystnych nastrojów przedsiębiorców oraz
przy utrzymującym się wsparciu ze strony polityki
pieniężnej. W dłuższym okresie można spodziewać
się zmniejszenia zróżnicowania tempa wzrostu PKB
pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi2 . Najważ-

w bezpośrednim otoczeniu polskiej gospodarki nie
zrealizowała się. Dynamika PKB strefy euro w ujęciu kwartalnym ustabilizowała się na niskim poziomie (0,3%, 0,1% i 0,2% w pierwszych trzech kwartałach 2014 r.). PKB w ujęciu kw/kw obniżył się w III
kwartale we Włoszech, zaś w Niemczech jego tempo wzrostu było niższe niż przeciętnie w streﬁe euro. Aktywność gospodarczą w streﬁe euro hamowały
zarówno problemy strukturalne części krajów, wysokie zadłużenie sektora prywatnego i publicznego,
jak i konﬂikt rosyjsko-ukraiński, który negatywnie
wpływał na eksport oraz nastroje podmiotów gospodarczych. Obniżenie dynamiki popytu w streﬁe euro
przyczyniło się do osłabienia dynamiki PKB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

niejsze gospodarki wschodzące rozwijały się w wol-

Bieżące prognozy wskazują na stopniowe ożywienie

niejszym tempie niż wieloletnie średnie tempo ich

w otoczeniu polskiej gospodarki, jednak wolniejsze

wzrostu, a w niektórych z nich, w tym w Chinach

od oczekiwanego w poprzedniej edycji Raportu oraz

2 Prognozy

MFW zaprezentowane w „World Economic Outlook. October 2014” wskazują, że w 2015 r. gospodarka strefy euro będzie
rosła w tempie o 1,8 pkt. proc. wolniej od gospodarki USA, natomiast w 2019 r. różnica ta spadnie do 1 pkt. proc.
3 Zob. również „Koniunktura międzynarodowa”, NBP, nr 09/14 (Październik 2014 r.)
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poniżej średniej wieloletniej wzrostu PKB sprzed

mywał się obserwowany od początku roku wyraźny

kryzysu ﬁnansowego. Wobec gorszych od oczeki-

wzrost inwestycji publicznych, realizowanych głów-

wań odczytów PKB za II kw. 2014 r. w streﬁe eu-

nie przez jednostki samorządu terytorialnego.

ro, w tym w Niemczech oraz pogorszenia przewidywanej przez konsumentów i producentów sytuacji
gospodarczej, perspektywy wzrostu gospodarczego
w streﬁe euro należy ocenić jako gorsze w stosunku do obrazu sytuacji makroekonomicznej dostępnego przy opracowywaniu poprzedniej edycji Raportu. Natomiast dynamika PKB w latach 2015-2016 będzie relatywnie wysoka w Stanach Zjednoczonych
oraz w Wielkiej Brytanii.

Roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce obniżyła się w lipcu 2014 r. poniżej
zera i utrzymała się na nieznacznie ujemnym poziomie w kolejnych miesiącach (-0,6% r/r w listopadzie 2014 r.). Obniżenie się inﬂacji wynikało przede
wszystkim ze spadku cen żywności, obniżenia cen
energii, a także z braku presji popytowej. Na to ostatnie wskazuje spadek większości miar inﬂacji bazowej do najniższych historycznie poziomów. Wciąż

W gospodarce polskiej utrzymywało się ożywienie.

ujemna dynamika cen produkcji sprzedanej przemy-

W III kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo

słu potwierdza brak presji kosztowej w gospodarce.

wzrósł realnie o 3,4%, co oznacza przyspieszenie

Spadkowi inﬂacji poniżej zera towarzyszyło syste-

wzrostu w ujęciu kwartalnym do 0,9% z 0,7% w po-

matyczne obniżanie się oczekiwań inﬂacyjnych.

równaniu z poprzednim kwartałem.

W ostatnich kwartałach utrzymywały się korzystne

Na utrzymanie dynamiki PKB powyżej oczekiwań

tendencje na rynku pracy. Według danych BAEL,

rynkowych złożył się solidny wzrost popytu krajowe-

liczba pracujących w gospodarce wyraźnie wzrosła

go, zarówno inwestycji, jak i konsumpcji. W III kwar-

w I półroczu 2014 r. (1,8% r/r w I kwartale i 1,7%

tale nakłady brutto na środki trwałe nadal szybko ro-

r/r w II kwartale), a w III kwartale ta tendencja zo-

sły w tempie 9,9% w ujęciu rocznym. Szczególną in-

stała utrzymana5 . Utrwaliła się tendencja do umiar-

tensywnością charakteryzowały się inwestycje sekto-

kowanego wzrostu zatrudnienia w sektorze przed-

ra przedsiębiorstw (wzrost nakładów na środki trwa-

siębiorstw. Korzystne tendencje w zakresie aktywno-

łe o 13% w II kwartale 2014 r. wobec 15,8% w I kw.,

ści gospodarczej i zatrudnienia wpłynęły na wyraź-

r/r, ceny stałe). Według badań koniunktury sekto-

ny spadek skorygowanej o czynniki sezonowe stopy

4

ra przedsiębiorstw , optymizm inwestorów obniżył

bezrobocia (według BAEL wyniosła ona w III kwar-

się jednak i w IV kw. 2014 r. można było spodzie-

tale 2014 r. 8,7%, wobec 9,2% w II kwartale i 9,8% w I

wać się pewnego spowolnienia dynamiki nakładów

kwartale). Korzystne tendencje w gospodarce sprzy-

na środki trwałe przedsiębiorstw. Jednym z powo-

jały wzrostowi wynagrodzeń, którego tempo ustabi-

dów tego zjawiska może być zaobserwowane na po-

lizowało się na poziomie ok 3,5% w II i III kwarta-

czątku III kw. wyhamowanie trwającego od kilku

le. W IV kwartale zatrudnienie powinno nadal ro-

kwartałów wzrostu stopnia wykorzystania mocy pro-

snąć6 , przy pewnym osłabieniu oczekiwań wzrosto-

dukcyjnych. W porównaniu z poprzednim kwarta-

wych,a zasięg i skala podwyżek wynagrodzeń nie

łem, wzmocnieniu uległy natomiast tendencje wzro-

zmieni się. Oczekiwany rozwój sytuacji na rynku

stowe w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Utrzy-

pracy, w postaci rosnącego zatrudnienia i wynagro-

4 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2014 r. oraz prognoz

na IV kw. 2014 r., NBP, Nr 04/14 (październik 2014 r.)
„Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2014 r.”, NBP, nr 04/14 (grudzień 2014 r.)
6 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2014 r. oraz prognoz
na IV kw. 2014 r.”, NBP, Nr 04/14 (październik 2014 r.)
5 Zob.
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dzeń, przy utrzymywaniu się korzystnych nastrojów

okresie poprzedniego roku. Złożył się na to przede

konsumentów, będzie sprzyjał stabilnej dynamice

wszystkim spadek wydatków, głównie niższe o 19%

popytu konsumpcyjnego. Zadłużenie sektora gospo-

r/r koszty obsługi długu. Rosły też dochody bu-

darstw domowych było stabilne, a jego zagregowany

dżetowe, będące efektem wysokiej dynamiki wpły-

poziom umiarkowany (36% w relacji do PKB, w po-

wów podatkowych W 2014 r., deﬁcyt sektora in-

równaniu do 61,5% w streﬁe euro).

stytucji rządowych i samorządowych według ujęcia

Sektor przedsiębiorstw pozostawał w dobrej kon-

ESA2010 obniży się do 3,3% PKB z 4,0% w 2013 ro-

dycji ﬁnansowej, pomimo sygnałów świadczących

ku8 . W 2015 r. według rządowego planu w ustawie

o słabnięciu tendencji wzrostowych. Nadal rosły,

budżetowej ujemne saldo sektora ﬁnansów publicz-

choć nieco wolniej, wyniki ﬁnansowe ze sprzedaży

nych powinno obniżyć się do poziomu 2,5% PKB9 .

(dynamika 7,1% r/r., w II kwartale, wobec 8,8% r/r

Zmniejszeniu deﬁcytu sektora ﬁnansów publicz-

w I kwartale ) i zwiększała się rentowność sprzedaży

nych w 2015 roku sprzyjać będą zmiany przeprowa-

(4,7% w II kwartale wobec 4,5% w I kwartale). Zwięk-

dzone w 2014 r. w systemie emerytalnym. W opinii

szał się odsetek ﬁrm rentownych (73,9% w II kwarta-

RPP, mimo znacznych ryzyk dla wzrostu gospodar-

le wobec 67,6% w I kwartale), a sytuacja płynnościo-

czego w przyszłym roku, obniżenie w 2015 r. deﬁcy-

wa ﬁrm pozostawała dobra. Świadczą o tym rosnące

tu sektora ﬁnansów publicznych poniżej 3% PKB nie

w II kwartale wskaźniki płynności oraz zmniejsze-

wydaje się zagrożone, nawet w przypadku zrealizo-

nie się odsetka przedsiębiorstw wskazujących zato-

wania się mniej korzystnego od założonego scena-

ry płatnicze jako barierę rozwoju. Zagregowane wy-

riusza makroekonomicznego.

niki ﬁnansowe brutto i netto obniżyły się znacząco

Deﬁcyt na rachunku obrotów bieżących w III kwar-

w porównaniu do II kw. ub.r., co było jednak w de-

tale nieznacznie wzrósł w ujęciu rocznym, a jego re-

cydującej mierze związane z jednorazowo zaksięgo-

lacja do PKB wyniosła 1,3%. Utrzymywało się do-

waną stratą z aktualizacji wartości inwestycji jednej

datnie saldo obrotów towarowych, oraz nadwyżka

7

z największych ﬁrm przetwórczych w kraju Zadłu-

w handlu usługami, w warunkach relatywnie niskiej

żenie sektora przedsiębiorstw było stabilne i pozo-

dynamiki eksportu i importu. Wzrost deﬁcytu na ra-

stawało na umiarkowanym poziomie (44,6% w re-

chunku bieżącym był związany z wyższym deﬁcy-

lacji do PKB, w porównaniu do 99,5% w streﬁe eu-

tem w dochodach pierwotnych, którego negatywny

ro). Z badań kondycji sektora przedsiębiorstw, pro-

wpływ na saldo rachunku bieżącego złagodziło po-

wadzonych przez NBP, wynikało, że obecna tenden-

wstanie nadwyżki w dochodach wtórnych. Deﬁcyt

cja poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw

na rachunku obrotów bieżących był w całości pokry-

może osłabnąć w końcu 2014 r. (m. in. gorsze niż

ty nadwyżką na rachunku kapitałowym.

w poprzednim kwartale prognozy popytu, zamó-

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w III

wień, produkcji oraz inwestycji).

kwartale do 292,5 mld euro z 277,9 mld euro w I

Utrzymywała się dobra sytuacja budżetu państwa.

kwartale10 , na co złożył się wzrost zobowiązań sekto-

Deﬁcyt budżetowy w okresie styczeń - listopad

rów: rządowego, przedsiębiorstw i gospodarstw do-

2014 r. był wyraźnie niższy niż w analogicznym

mowych oraz Narodowego Banku Polskiego wobec

7 Wynik ﬁnansowy rósłby w tempie dwucyfrowym bez uwzględnienia tej straty (por. „Sytuacja ﬁnansowa sektora przedsiębiorstw w II kw.

2014 r.”, NBP, Nr 03/14 (wrzesień 2014 r.)
Ministerstwa Finansów, przedstawione w październikowej notyﬁkacji ﬁskalnej.
9 Zob. „Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2015”, RPP, NBP, listopad 2014.
10 Zob. kwartalne raporty NBP „Bilans płatniczy RP”.
8 Szacunki

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015
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podmiotów zagranicznych. Relacja zadłużenia za-

uczestników rynków11 . Począwszy od lipca 2014 r.

granicznego do PKB wyniosła 71% i była nieznacznie

obserwowano jednak wyraźne tendencje wzrosto-

wyższa niż na koniec 2013 roku.

we tych wskaźników, przy czym zmieniały się one

W najbliższych latach tempo wzrostu gospodarczego w Polsce najprawdopodobniej obniży się i pozostanie na poziomie niższym od wieloletniej średniej. Zgodnie ze ścieżką centralną projekcji przedstawionej w listopadowym „Raporcie o inﬂacji”, realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie w latach
2014–2016 odpowiednio 3,2%, 3,0% i 3,3%. Według
prognozy Komisji Europejskiej z listopada 2014 r.,
gospodarka Polski będzie się rozwijać w tym okresie
w tempie, odpowiednio, 3,0%, 2,8% i 3,3%. Wzrost
gospodarczy będzie odbywał się w warunkach umacniającej się równowagi wewnętrznej (zawężająca się
luka popytowa, stopa inﬂacji powracająca do pasma

równolegle dla rynków rozwiniętych i wschodzących (zob. wykres 1.1). Skokowe wzrosty indeksów
zmienności rynku kapitałowego obserwowano 15
października 2014 r., w związku ze spadkiem płynności rynku amerykańskich obligacji skarbowych,
oraz 16 grudnia 2014 r., co było wywołane silną deprecjacją rubla. Natomiast silne wzrosty indeksów
zmienności rynku walutowego nastąpiły 15 stycznia
2015 r. w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu kursu
franka szwajcarskiego.
Wykres 1.1. Indeksy zmienności dla wybranych segmentów

globalnych rynków ﬁnansowych
VXEEM Index
MOVE Index
JPM EM Volatility Index

wahań wokół celu inﬂacyjnego NBP, niski deﬁcyt
ﬁskalny) i zewnętrznej (niewielki deﬁcyt rachunku

VIX Index
JPM G7 Volatility Index

250

obrotów bieżących o bezpiecznej strukturze ﬁnan220

Zrównoważony charakter ścieżki wzrostu gospodarki Polski w najbliższych latach będzie wpływał korzystnie na jej odporność na negatywne oddziaływania z gospodarki światowej, a także będzie sprzyjał

punkty

sowania).
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Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 30 maja 2014 r. Indeksy dotyczą odpowiednio: VXEEM oraz VIX – rynków akcji, JPM G7 oraz JPM EM – rynków walutowych, MOVE –
rynku obligacji.
Źródło: Bloomberg.

Na sytuację na światowych rynkach ﬁnansowych w

1.2.1. Otoczenie międzynarodowe

okresie od czerwca do 15 stycznia 2015 r. oddziaływały przede wszystkim: oczekiwania dotyczące per-

Na początku analizowanego okresu wskaźniki

spektyw wzrostu gospodarczego w największych go-

zmienności cen wielu instrumentów rynku ﬁnan-

spodarkach świata, ich sytuacja ﬁskalna, polityka

sowego były blisko lub poniżej poziomów sprzed

prowadzona przez najważniejsze banki centralne,

wybuchu globalnego kryzysu ﬁnansowego, co ro-

ocena kondycji sektora bankowego, a także silny spa-

dzi obawy o prawidłowość wyceny ryzyka przez

dek cen ropy naowej. Spowolnienie tempa wzro-

11 zob.
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Źródło: Thomson Reuters.

nych. Istotnie wzrósł poziom postrzeganego ryzyka
kredytowego tych krajów, co było odzwierciedlone
w kwotowaniach transakcji CDS (zob. wykres 1.3).
Jednocześnie od początku czerwca do połowy paź-

Niskie tempo i słabe perspektywy wzrostu gospo-

dziernika 2014 r. obserwowano spadek rentowno-

darczego w streﬁe euro, w połączeniu z tendencja-

ści skarbowych papierów dłużnych tych krajów do

mi deﬂacyjnymi, skłoniły EBC do dalszego łagodze-

historycznych minimów (zob. wykres 1.4), związa-

nia polityki pieniężnej. W wyniku tego na 15 stycz-

ny z umocnieniem oczekiwań uczestników rynku

nia 2015 r. stopa referencyjna w streﬁe euro wyniosła

na utrzymywanie przez dłuższy czas niskich stóp

0,05%, a stopa depozytowa była ujemna (-0,20%). We

procentowych EBC oraz rozpoczęcie luzowania ilo-

wrześniu 2014 r. EBC przeprowadził pierwszą serię

ściowego polityki pieniężnej (skupu obligacji skar-

tzw. ukierunkowanych dłuższych operacji reﬁnansu-

bowych krajów strefy euro). Na sytuację na euro-

jących (TLTRO), których celem było zwiększenie ak-

pejskich rynkach ﬁnansowych wpływały także nie-

cji kredytowej dla nieﬁnansowego sektora prywat-

pewność co do skutków gospodarczych wzajemnych

nego w krajach strefy euro. Ponadto zgodnie z wcze-

sankcji UE i Rosji w związku z trwającym konﬂiktem

śniejszymi zapowiedziami 20 października 2014 r.

rosyjsko-ukraińskim oraz obawy o wyniki testów wa-

EBC uruchomił program skupu listów zastawnych,

runków skrajnych i oceny jakości aktywów, poprze-

a 21 listopada 2014 r. program skupu ABS.

dzające wprowadzenie 4 listopada 2014 r. jednoli-

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015
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tego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory

1,024 (tzn. frank szwajcarski umocnił się względem

Mechanism). W grudniu na zachowania uczestników

euro o około 18%).

rynku dodatkowo oddziaływały kryzys walutowy w
Rosji (silna deprecjacja rubla pomimo interwencji
rosyjskiego banku centralnego), związany z dużymi
spadkami cen ropy naowej i wspomnianymi sankcjami, oraz kryzys polityczny w Grecji.

Na światowych rynkach akcji obserwowano dużą
zmienność cen. Największe przeceny instrumentów
udziałowych miały miejsce na przełomie września
i października 2014 r., co wynikało przede wszystkim: z nasilenia się czynników deﬂacyjnych, spadków cen surowców – głównie ropy naowej – i obaw

Wykres 1.4. Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych

wybranych krajów

o tempo wzrostu gospodarki światowej, oraz w połowie grudnia 2014 r., co było spowodowane kryzy-
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6%
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wykres 1.2).
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Uwaga: prezentowane dane dotyczą obligacji nominowanych
w walutach krajowych.
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Przez większą część analizowanego okresu wśród

Konsekwencją odmiennej sytuacji gospodarczej

wały się wyraźne oczekiwania na obniżki stóp pro-

i perspektyw jej rozwoju oraz kierunków polity-

centowych NBP (zob. wykres 1.5). Od lipca do wrze-

ki pieniężnej Fed i EBC było umocnienie się dola-

śnia 2014 r., oczekiwania te stopniowo się nasi-

ra amerykańskiego względem euro (spadek kursu

lały, wraz z publikacją słabszych od przewidywa-

EUR/USD do jedenastoletniego minimum). Istotny

nych danych o krajowej produkcji przemysłowej

wpływ na globalne rynki walutowe miała nieoczeki-

oraz sprzedaży detalicznej, a także danych o deﬂacji.

wana decyzja SNB z 15 stycznia 2015 r. o zaprze-

Możliwość osłabienia aktywności gospodarczej oraz

staniu utrzymywania minimalnego kursu EUR/CHF

wzrost ryzyka utrzymywania się stopy inﬂacji poni-

na poziomie 1,2. SNB obniżył również stopy pro-

żej celu w średnim okresie, leżały u podstaw decyzji

centowe o 50 pkt bazowych (docelowy przedział

o obniżeniu stopy referencyjnej (o 0,5 pkt proc.) oraz

wahań stawki 3M LIBOR CHF, został przesunięty z

stopy lombardowej (o 1 pkt proc.) do historycznie ni-

-0,75%÷0,25% do -1,25%÷-0,75%). Wspomniana de-

skich poziomów12 . Pomimo dużej, w ocenie uczest-

cyzja spowodowała gwałtowny wzrost zmienności

ników rynku, skali zmiany spodziewali się oni dalsze-

kursu EUR/CHF, który na koniec dnia wyniósł około

go łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP. Oczeki-

12 Informacja

uczestników krajowego rynku pieniężnego utrzymy-

po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach
http://nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/ﬁles/rpp_2014_10_08.pdf.
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wania te istotnie osłabiały się w listopadzie i grud-

marż na rynku operacji CIRS basis. Decyzja SNB

niu 2014 r., gdy RPP nie podjęła decyzji o dalszym

z 15 stycznia 2015 r. przełożyła się jednak na wzrost

obniżaniu stóp procentowych NBP. W rezultacie na

kosztów ograniczania ryzyka walutowego z wyko-

15 stycznia 2015 r. kwotowania transakcji FRA od-

rzystaniem transakcji swapowych. Marże na rynku

zwierciedlały oczekiwania na obniżkę stóp procen-

CIRS basis wzrosły do poziomu notowanego w poło-

towych o ponad 40 pkt bazowych w ciągu kolejnych

wie 2014 r.

3 miesięcy.
Wykres 1.5. Bieżąca i oczekiwana stawka referencyjna WI-

Rynek walutowy

BOR 3M
FRA 1x4

FRA 3x6

FRA 6x9

W okresie czerwiec–listopad 2014 r. kurs EUR/PLN
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FRA 12x15

WIBOR 3M
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Źródło: Thomson Reuters.

ki wartości złotego względem euro obserwowane

Krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie.

w sierpniu i październiku 2014 r. wynikały przede

Ocena ryzyka kredytowego banków, odzwierciedlo-

wszystkim z nasilania się wśród uczestników rynku

na w spreadzie między stawką WIBOR 3M a kwo-

oczekiwań na obniżki stóp procentowych NBP. Ob-

towaniami transakcji OIS 3M, była relatywnie ni-

serwowana od lipca do połowy listopada 2014 r. sil-

ska (20-40 pkt bazowych) i stabilna. Średnie dzien-

na deprecjacja złotego względem dolara amerykań-

ne obroty na krajowym rynku niezabezpieczonych

skiego była spowodowana deprecjacją euro wzglę-

lokat międzybankowych były zbliżone do obserwo-

dem dolara. Istotne osłabienie się złotego względem

wanych w poprzednim okresie. Pomimo relatywnie

euro i dolara amerykańskiego, które nastąpiło w II

dużej liczby transakcji o terminach zapadalności po-

połowie grudnia 2014 r., było natomiast związane z

wyżej 1 miesiąca zawartych w III kwartale 2014 r.,

osłabieniem się walut rynków wschodzących, wywo-

głównie w związku z silnymi oczekiwaniami niektó-

łanym kryzysem walutowym w Rosji, w warunkach

rych uczestników rynku na obniżki stóp procento-

mniejszej płynności rynków. Silna deprecjacja eu-

wych NBP, w strukturze terminowej obrotów na

ro względem franka szwajcarskiego spowodowana

tym rynku nadal dominowały lokaty O/N (ponad

wspomnianą decyzją SNB z 15 stycznia 2015 r. prze-

90-procentowy udział). Od czerwca do końca grud-

łożyła się automatycznie na wzrost kursu CHF/PLN

nia 2014 r. koszty zabezpieczania pozycji w walu-

do poziomu 4,25 na koniec dnia (tj. umocnienie się

tach obcych za pomocą transakcji swapowych po-

franka szwajcarskiego względem złotego o niecałe

zostawały relatywnie niskie. Obserwowano spadek

20%). Kurs EUR/PLN, który jest główną parą waluto-
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wą na rynku złotego, nie zmienił się istotnie w tym

w pełni już w październiku 2014 r. potrzeb pożycz-

dniu.

kowych Skarbu Państwa na 2014 r13 .

Wykres 1.6. Kurs złotego i jego zmienność

Wykres 1.7. Rentowność krajowych obligacji skarbowych

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

Rynek obligacji

1-2015

12-2014

11-2014

9-2014

10-2014

8-2014

7-2014

11-2013

6-2014

150
5-2014

1,5%

Źródło: Thomson Reuters.

4-2014

200

3-2014

2,0%

2-2014

250

0%

1-2014

2,5%
3,0

12-2013

300

2%

1-2015

3,0%
3,2

12-2014

350

4%

11-2014

3,5%
3,4

9-2014

400

6%

10-2014

4,0%

3,6

8-2014

450

8%

7-2014

4,5%

3,8

6-2014

10%

5-2014

4,0

4-2014

500

3-2014

5,0%

2-2014

12%

1-2014

4,2

12-2013

14%

11-2013

4,4

pkt bazowe

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

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

Rentowności obligacji skarbowych Polski osiągnęły historyczne minima wzdłuż całej krzywej docho-

Wykres 1.8. Struktura inwestorów na krajowym rynku obli-

dowości (zob. wykres 1.7). Było to związane m.in.

gacji skarbowych
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Inwestorzy zagraniczni

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

ze spadkiem rentowności obligacji krajów strefy euro, silnymi oczekiwaniami na spadek stóp procentowych NBP oraz ich utrzymywanie na niskim poziomie przez dłuższy czas, a także z nadwyżką popytu

600

42%

500

40%

400

38%

300

36%

200

34%

100

32%

0

30%

nad podażą tych instrumentów. Zmniejszyła się róż10-letnich obligacji skarbowych. Jednocześnie istotnie wzrósł dysparytet względny między tymi rentownościami. Krajowy rynek obligacji skarbowych po-

mld zł

nica między rentownościami polskich i niemieckich

11-2014

9-2014

10-2014

8-2014

7-2014

6-2014

5-2014

4-2014

3-2014

2-2014

1-2014

była atrakcyjna. Wzrostowi popytu na obligacje skar-

12-2013

a ich dochodowość w relacji do ryzyka kredytowego

11-2013

zostawał najbardziej płynnym rynkiem w regionie,

instrumentów na rynku pierwotnym, co wynikało

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

przede wszystkim z niższego niż zakładano wykona-

W analizowanym okresie trzy największe agen-

nia deﬁcytu budżetowego (po 11 miesiącach zreali-

cje ratingowe potwierdziły swoje oceny dla Polski

zowano 52,1% planu rocznego) oraz sﬁnansowania

(w sierpniu 2014 r. Standard & Poor’s oraz Fitch –

bowe Polski towarzyszyła ograniczona podaż tych

13 Ministerstwo
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Finansów preﬁnansowało do końca 2014 r. około 30% potrzeb pożyczkowych na 2015 r.

Narodowy Bank Polski

Uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

A-, we wrześniu 2014 r. Moody’s – A2). Nieznacz-

globalnych rynków ﬁnansowych. Skalę tego wpływu

ny wzrost kwotowań CDS na polskie obligacje skar-

powinna jednak ograniczać zdywersyﬁkowana baza

bowe (zob. wykres 1.3) wynikał głównie z gorszych

inwestorów oraz istotna rola inwestorów długoter-

niż oczekiwano danych makroekonomicznych dla

minowych na tym rynku.

krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz
wzrostu niepewności wśród uczestników rynków ﬁ-

Rynek akcji

nansowych w związku z kryzysem walutowym w RoOd początku czerwca 2014 r. do 15 stycznia 2015 r.

sji.

ceny akcji w Polsce spadły (WIG obniżył się o 2,8%),
Wykres 1.9. Struktura inwestorów zagranicznych na krajo-

podobnie jak w krajach strefy euro (spadek EURO

wym rynku obligacji skarbowych

STOXX 50 o 2,7%) i na rynkach wschodzących (MSCI

Banki
Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inw. i hedgingowe
Rachunki zbiorcze

Banki centralne i instyt. publ.
Fundusze emerytalne
Inne podmioty zagraniczne

EM obniżył się o 6,6%) (zob. wykres 1.2). Indeksy krajowego rynku akcji podążały za tendencjami na rynkach globalnych, jednak z różną siłą reagowały na

200

wydarzenia polityczne oraz publikacje danych ma160

kroekonomicznych. Na duże zmiany indeksów krajowego rynku akcji okresowo wpływały: wydarzenia

mld zł

120

na Ukrainie i relacje UE z Rosją, sytuacja na gieł80

dach amerykańskich, tendencje deﬂacyjne i związane z tym obawy o tempo wzrostu gospodarki świa-

40

towej oraz kryzys walutowy w Rosji, oddziałujące
11-2014

10-2014

9-2014

8-2014

7-2014

6-2014

5-2014

4-2014

0

na ceny na rynkach wschodzących. Wzrosły inwestycje nierezydentów, którzy od początku czerwca do

Źródło: Ministerstwo Finansów.

końca października 2014 r. nabyli w ujęciu netto ak-

Struktura inwestorów na krajowym rynku obligacji

cje spółek krajowych notowanych na GPW o war-

skarbowych była mocno zdywersyﬁkowana i nie ule-

tości 6,0 mld zł, w wyniku czego ich udział w ka-

gła istotnym zmianom. Na koniec listopada 2014 r.

pitalizacji tego rynku wzrósł do 46,4% i w analizo-

największy, 31-procentowy udział w tej strukturze

wanym okresie osiągnął najwyższy poziom od ma-

miały banki krajowe (zob. wykres 1.8). Zaangażo-

ja 2009 r. Wspomniany wzrost kursu CHF/PLN w

wanie nierezydentów wzrosło o prawie 7 mld zł i

połowie stycznia 2015 r. przyczynił się do istotnego

na koniec listopada 2014 r. wyniosło 197 mld zł

spadku cen akcji banków notowanych na GPW.

(40% wartości krajowych obligacji skarbowych w obrocie). Największą kategorią inwestorów zagranicznych były fundusze inwestycyjne i hedgingowe (zob.
wykres 1.9), posiadające obligacje o wartości około
80 mld zł. Prawie 25% zaangażowania nierezydentów w te instrumenty stanowiły inwestycje instytucji o długoterminowych strategiach inwestycyjnych
(banków centralnych, zakładów ubezpieczeń oraz
funduszy emerytalnych). Wysoki udział nierezydentów w tym rynku kreuje ryzyko transmisji szoków z
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1.3.

Sytuacja na rynku

la tych zjawisk powoduje, że nie należy ich inter-

nieruchomości

gi o charakterze strukturalnym, tworzącym ryzyko

pretować jako symptomów narastania nierównowaistotnej korekty cen.

W analizowanym okresie sektor nieruchomości
mieszkaniowych pozostawał zrównoważony14 . Jed-

Wykres 1.11. Średnie (ofertowe i transakcyjne) stawki naj-

nocześnie na rynku nieruchomości komercyjnych,

mu w wybranych miastach w Polsce

zwłaszcza biurowych, nadal obserwowano narasta-

Gdańsk

Gdynia

Kraków

jącą nierównowagę pomiędzy popytem, a zwiększa-

Poznań

Warszawa

Wrocław

Łódź

60

jącą się podażą, wynikającą z realizacji nowych projektów inwestycyjnych.

50
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Wykres 1.10. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pier-

Źródło: NBP.
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m kw. mieszkań były stabilne. Tendencje te potwier-
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wtórnym w Warszawie i ich stabilizacja na pozo-

9-2007

0
3-2007

dza niewielki wzrost cen hedonicznych15 na rynku
9-2006

1 000

Źródło: NBP.

stałych rynkach. W poprzednich latach w Warszawie ceny hedoniczne spadały wolniej niż średnie ceny transakcyjne, czyli spadek cen powodowany był

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

sprzedażą większej liczby mieszkań o niższej jako-

Ceny transakcyjne m kw. mieszkań na rynkach pier-

ści (np. słabszej lokalizacji, o gorszym stanie tech-

wotnych obserwowanych 16 największych miast wy-

nicznym). Czynsze najmu wykazywały nieznaczny

kazywały nieznaczny wzrost.

wzrost.

Wzrost cen mieszkań mógł być związany z natu-

Popyt na mieszkania był stabilny. Szacowana do-

ralnym niedopasowaniem oferty mieszkań do ocze-

stępność kredytów mieszkaniowych praktycznie nie

kiwań nabywców oraz niedostateczną konkurencją

uległa zmianom, natomiast dostępność mieszkania

na rynku pierwotnym. Potwierdza to wzrost liczby

i kredytowa dostępność mieszkania uległy niewiel-

mieszkań oczekujących na sprzedaż oraz wydłuża-

kiemu spadkowi. Wpłynęły na to niewielkie wzrosty

nie się czasu ich sprzedaży. Niewielka jak dotąd ska-

cen nieruchomości, stabilne, nominalne stopy pro-

14 Szerszy opis procesów zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w kwartalnych opracowaniach z 2014 r.

oraz rocznym opracowaniu „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.”
hedoniczny cen mieszkań opisany jest w artykule M. Widłak (2010) „Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako
sposób kontroli zmian jakości dóbr”, Wiadomości Statystyczne nr 9.

15 Indeks
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centowe kredytów mieszkaniowych, wzrost docho-

siębiorstw, tj. była większa o 0,33 m. kw. względem

dów nominalnych. Średnia dostępność mieszkania

minimum w w III kwartale 2007 r. Popyt mieszka-

w największych miastach utrzymała się pod koniec

niowy wspierany był przez rządowy program dopłat

trzeciego kwartału na poziomie 0,82 m. kw. za prze-

do kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla mło-

ciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przed-

dych (MdM).

Wykres 1.12. Dostępny kredyt mieszkaniowy oraz skumulo-

Wykres 1.13. ROE z projektów inwestycyjnych w sześciu

wany indeks zmian kryteriów polityki kredytowej banków

miastach a rzeczywista stopa zwrotu dużych ﬁrm dewelo-

odnośnie do kredytów mieszkaniowych

perskich (DFD)
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Źródło: NBP, Sekocenbud, GUS.

Wykres 1.14. Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek,

Wykres 1.15. Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce
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Uwaga: deﬁnicja dostępnego kredytu mieszkaniowego w Słowniczku.
Źródło: NBP, GUS.
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Uwaga: deﬁnicja wskaźnika produkcji mieszkań w Słowniczku.
Źródło: GUS.

Uwaga: sześć największych rynków obejmuje: Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawę, Wrocław.
Źródło: REAS.
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Jednocześnie, obserwowano wzrost podaży na ryn-

rze można łączyć z niskim poziomem stóp procento-

ku nieruchomości mieszkaniowych. Rośnie liczba

wych na rynkach światowych. Deweloperzy planują

wniosków i wydanych nowych pozwoleń na budowę

oddawać kolejne powierzchnie. W wyniku rosnącej

mieszkań oraz liczba mieszkań, których produkcja

podaży powierzchni komercyjnych nasila się konku-

jest w toku, co jest to konsekwencją wcześniej rozpo-

rencja, co przekłada się na wzrost stopy pustosta-

czętych projektów. Wzrostowi podaży sprzyja utrzy-

nów i na spadek czynszów. Znajduje to odzwiercie-

mująca się szacowana wysoka rentowność mieszka-

dlenie w spadających wycenach jednostek udziało-

niowych projektów deweloperskich, która stopnio-

wych zamkniętych funduszy inwestycyjnych lokują-

wo rośnie począwszy od drugiej połowy 2012 r. Jest

cych środki w nieruchomości komercyjne. Sytuacja

ona związana z nadal relatywnie wysokim pozio-

ta nie generuje ryzyka dla stabilności ﬁnansowej ze

mem cen mieszkań w warunkach obserwowanego

względu na ograniczoną skalę zaangażowania ban-

od kilku lat spadku kosztów materiałów i robót bu-

ków krajowych w ﬁnansowanie tego segmentu i dy-

dowlanych. Pod koniec trzeciego kwartału br. rocz-

wersyﬁkację portfeli kredytowych banków.

na stopa zwrotu z tych inwestycji w największych
miastach była szacowana na 18 –- 20%.

Wykres 1.16. Wskaźniki wyceny funduszy inwestycji za-

mkniętych na rynku nieruchomości komercyjnych

W ciągu 2014 r. liczba mieszkań sprzedawanych

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

w sześciu największych miastach ustabilizowała się
wyższym poziomie niż w poprzednich 3 latach (ok.
140

po stronie dynamiki podaży mieszkań. Ograniczyłoby to dalsze akumulowanie zapasu niesprzedanych
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sprzedanych mieszkań zaczął ponownie przyrastać.
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120

się jednak większy niż popytu i w efekcie zasób nie-

9-2006

tys. poprzednio). Przyrost podaży mieszkań okazał

160

3-2006

10 tys. mieszkań kwartalnie w porównaniu do 7-8

Uwaga: II kwartał 2008 r. = 100.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych ze stron internetowych funduszy inwestycyjnych.

mieszkań i sprzyjało utrzymaniu równowagi na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Transakcje budynkami komercyjnymi
Na rynku transakcji nieruchomościami komercyjny-

Rynek powierzchni komercyjnych do wynajmu
Na rynkach powierzchni biurowych oraz handlowousługowych można było nadal obserwować narastające nierównowagi, wynikające z nadmiaru podaży
powierzchni do wynajęcia. W tych segmentach napływ kapitału z zagranicy przyczyniał się do szybkiego przyrostu podaży. Zjawisko to w decydującej mie-

26

mi obserwowano silną aktywność inwestorów, głównie międzynarodowych. W pierwszych trzech kwartałach największa część inwestycji ulokowana była
w transakcjach kupna i sprzedaży budynków biurowych. Historycznie duży udział uzyskały inwestycje
w obiekty magazynowe.
Ceny transakcyjne nieruchomości handlowych dla

Narodowy Bank Polski

Uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

całego rynku w Polsce wykazywały tendencję spadkową. Wzrost cen w 2012 r. wynikał głównie z jednorazowej dużej transakcji dotyczącej bardzo wysoko

Wykres 1.17. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku

nieruchomości komercyjnych
Biura

wycenianego centrum handlowego w Warszawie.
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2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0,0

Źródło: Comparables.pl

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015

27

Sektor bankowy

Rozdział 2.

Sektor bankowy
Charakter i struktura systemu ﬁnansowego w Pol16

acji kredytu w celu poprawy współczynników kapi-

sce powodują, że poziom zagrożeń dla stabilności

tałowych, tak jak to miało miejsce w części krajów

systemu ﬁnansowego jest w decydującej mierze de-

Unii Europejskiej (zob. wykres 2.2).

terminowany przez sytuację w sektorze bankowym.
Z kolei ryzyko kredytowe jest najbardziej istotnym
rodzajem ryzyka podejmowanego przez sektor bankowy w Polsce (zob. wykres 2.49).

W strukturze portfela kredytowego utrwaliły się
zmiany korzystne z punktu widzenia stabilności
systemu ﬁnansowego. Należą do nich przesunięcia
w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych
– maleje udział walutowych kredytów mieszkanio-

2.1. Akcja kredytowa

wych i rośnie kredytów złotowych. Jednocześnie jednak udział kredytów dla przedsiębiorstw w kredy-

Tempo wzrostu kredytów dla sektora nieﬁnansowe-

tach dla sektora nieﬁnansowego nadal jest dość niski

go nie powoduje nierównowag zagrażających sta-

i nie zwiększa się (zob. wykres 2.3). Wyższa dywer-

bilności ﬁnansowej i nie stanowi jednocześnie ba-

syﬁkacja portfela kredytowego banków byłaby ko-

riery dla wzrostu gospodarczego. Od około trzech

rzystna z punktu widzenia stabilności długotermino-

lat tempo to jest zbliżone do nominalnego tempa

wego wzrostu gospodarczego.

wzrostu PKB17 (4,9% r/r na koniec września 2014 r.18 )
(zob. wykres 2.1). Obecne tempo wzrostu kredytów
pozwala bankom na osiągnięcie wysokich wyników

Kredyty dla gospodarstw domowych

ﬁnansowych, które stanowią istotne źródło powięk-

Kredyty dla gospodarstw domowych stanowią około

szenia kapitałów (zob. rozdział 2.5.). Banki działają-

69% portfela kredytowego banków, z czego 41% to

ce w Polsce nie były zmuszone do ograniczania kre-

kredyty mieszkaniowe.

16 Zob.

„Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2013 r.”, rozdział 1.2, www.nbp.pl.
„Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2011 r.”, NBP, ramka 1 pt. „Identyﬁkacja boomów kredytowych na przykładzie
kredytów dla gospodarstw domowych”, s. 42–44.
18 Przytaczane w rozdziale 2.1. zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Okres analizowany w rozdziale 2., o ile nie zaznaczono inaczej, oznacza okres od 31 marca do 30 września 2014 r.
17 Zob.
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Wykres 2.1. Tempo wzrostu nominalnego PKB i kredytów

Wykres 2.2. Przyrost kredytów dla sektora nieﬁnansowego

dla sektora nieﬁnansowego, r/r

w okresie grudzień 2008 r. – wrzesień 2014 r.

PKB

Kredyty*

60%

Kredyty**

50%

40%

40%

35%

30%
30%

20%

25%

10%
0%

20%

-10%

15%

-20%
-30%

10%

-50%
6-2004
12-2004
6-2005
12-2005
6-2006
12-2006
6-2007
12-2007
6-2008
12-2008
6-2009
12-2009
6-2010
12-2010
6-2011
12-2011
6-2012
12-2012
6-2013
12-2013
6-2014

0%

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

Wykres 2.3. Struktura kredytów dla sektora nieﬁnansowego

Szwecja
Polska
Słowacja
Wielka Brytania
Finlandia
Luksemburg
Czechy
Malta
Bułgaria
Cypr
Francja
Austria
Belgia
Włochy
Grecja
Holandia
Niemcy
Dania
Rumunia
Estonia
Portugalia
Litwa
Słowenia
Węgry
Hiszpania
Irlandia
Strefa euro

-40%
5%

Źródło: obliczenia własne na podstawie EBC.

lewy panel). Składał się na to dynamiczny przyrost
kredytów złotowych i stopniowe zmniejszanie się –

Inne dla gospodarstw domowych

Dla przedsiębiorstw

Dla dużych przedsiębiorstw

Dla MSP

od początku 2012 r. – stanu kredytów walutowych

Konsumpcyjne

Mieszkaniowe w złotych

(odpowiednio o 15,5% i -5,9% r/r). Dane ZBP za I pół-

Mieszkaniowe walutowe
100%

rocze 2014 r. nt. liczby i wartości nowo podpisanych

90%

umów o kredyt mieszkaniowy wskazują na wzrost

80%

w porównaniu z I półroczem 2013 r. i jednocześnie

70%
60%

pewne osłabienie w relacji do II półrocza 2013 r.

50%

(zob. wykres 2.5). W II połowie 2014 r. przyrost no-

40%

wych kredytów w relacji do II połowy poprzedniego

30%

roku najprawdopodobniej wyhamował.

20%
10%

Ograniczonym wsparciem popytu na kredyty miesz2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0%

kaniowe był rządowy program pomocy dla wybra-

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

nych grup kredytobiorców w zakupie mieszkania

Roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych

korzystane niecałe 4% z około 3,5 mld zł środków

nie zmienia się istotnie od początku 2013 r. i na ko-

przeznaczonych na realizację programu w latach

niec września 2014 r. wyniosło 4,4% (zob. wykres 2.4,

2014–2018.

– „Mieszkanie dla Młodych”, który wszedł w życie
w 2014 r.19 Do końca września 2014 r. zostało wy-

19 Program zakłada dopłaty z budżetu do kredytów na zakup pierwszego mieszkania zaciąganych przez osoby poniżej 35 lat: 10% warto-

ści odtworzeniowej mieszkania, gdy kredytobiorcą jest osoba stanu wolnego lub rodzina bezdzietna oraz 15% dla rodziny z dzieckiem,
dodatkowo 5% po narodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Zob. ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304).
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Wykres 2.4. Zmiany (m/m) wartości i tempo wzrostu (r/r) kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (lewy

panel), kredytów konsumpcyjnych (środkowy panel) i kredytów dla przedsiębiorstw (prawy panel)
Zmiana m/m

Tempo wzrostu r/r

Zmiana m/m

Tempo wzrostu r/r

7

70%

7

70%

6

60%

6

60%

6

60%

5

50%

4

40%

3

30%

2

20%

5

50%

5

4

40%

4

40%

3

30%

3

30%

1

10%

2

20%

2

20%

0

0%

2014

2013

2012

-50%
2011

-40%

-5
2010

-30%

-4
2009

-20%

-3

2008

-10%

-2

2007

2014

2013

2012

2011

2010

-20%
2009

-2
2008

-10%

2006

mld zł

-1

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-20%
2007

-2
2006

-10%

0%

mld zł

0

0%

-1

10%

-1

2006

1

10%

0

50%

2007

1

mld zł

Zmiana m/m

Tempo wzrostu r/r

Źródło: NBP.

Wykres 2.5. Nowo udzielone kredyty mieszkaniowe w po-

szczególnych półroczach lat 2009–2014

stabilizacja cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych, co wraz z niskimi stopami procentowymi

Wartość umów

będzie podnosić dostępność kredytową mieszkań,

20

95

18

90

16

że skutkować wzrostem popytu ze strony klientów

85

14

niedysponujących odpowiednimi oszczędnościami,

80

12

75

10

szczególnie pod koniec lat kalendarzowych, gdy koń-

70

8

czą się poszczególne okresy przejściowe dla maksy-

mld zł

gim okresie będzie ograniczać dostępność kredytu

I. 2014

II. 2013

22

100

I. 2013

105

II. 2012

24

I. 2012

maksymalnego poziomu LtV do 80% w 2017 r. w dłu-

110

II. 2011

obecnie najwyższą od 2007 r. Stopniowe obniżanie

26

I. 2011

28

115

II. 2010

120

I. 2010

30

II. 2009

125

I. 2009

tys. sztuk

Liczba umów (lewa oś)

na rynku pracy (w tym wzrostem płac20 ), będzie

mieszkaniowego, ale z drugiej strony do 2017 r. mo-

malnego poziomu LtV21 .

półrocza

Źródło: obliczenie własne na podstawie danych ZBP.

Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych stopniowo rośnie i na koniec września 2014 r. wyniosło 4,5%

W najbliższej przyszłości można spodziewać się

(zob. wykres 2.4, środkowy panel). Odwrócenie spad-

utrzymania wzrostu kredytów mieszkaniowych

kowej tendencji zadłużenia gospodarstw domowych

w tempie zbliżonym do obecnego. Czynnikiem

z tytułu kredytów konsumpcyjnych można łączyć

wspierającym wzrost, poza oczekiwaną poprawą

ze złagodzeniem wymogów Rekomendacji T22 , które

20 „Raport

o inﬂacji. Listopad 2014 r.”, NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inﬂacji.html.
Rekomendacji S zaostrzyła od stycznia 2014 r. nadzorcze wymagania dotyczące niektórych warunków kredytów mieszkaniowych, m.in.: maksymalnego poziomu wskaźnika LtV nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych. Zob. Uchwała nr 148/2013
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie
zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 23).
22 Zob. Uchwała nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. KNF z 2013 r., poz. 11).
21 Nowelizacja
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Wykres 2.6. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków – kredyty dla gospodarstw domowych

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

Kredyty mieszkaniowe

500%
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
-200%
-300%
-400%
-500%
-600%
-700%

300%

procent netto

200%
100%
0%
-100%

-200%
-300%
IV kw. 2003
II kw. 2004
IV kw. 2004
II kw. 2005
IV kw. 2005
II kw. 2006
IV kw. 2006
II kw. 2007
IV kw. 2007
II kw. 2008
IV kw. 2008
II kw. 2009
IV kw. 2009
II kw. 2010
IV kw. 2010
II kw. 2011
IV kw. 2011
II kw. 2012
IV kw. 2012
II kw. 2013
IV kw. 2013
II kw. 2014

-400%
IV kw. 2003
II kw. 2004
IV kw. 2004
II kw. 2005
IV kw. 2005
II kw. 2006
IV kw. 2006
II kw. 2007
IV kw. 2007
II kw. 2008
IV kw. 2008
II kw. 2009
IV kw. 2009
II kw. 2010
IV kw. 2010
II kw. 2011
IV kw. 2011
II kw. 2012
IV kw. 2012
II kw. 2013
IV kw. 2013
II kw. 2014

procent netto

Kredyty konsumpcyjne

Uwaga: wzrost wartości indeksu oznacza łagodzenie kryteriów polityki kredytowej w danym okresie, spadek – zaostrzanie.
Źródło: NBP.

przełożyło się na stopniowe łagodzenie przez ban-

tu w skali jakiej oczekiwały.

ki kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych
od II kwartału 2013 r. (zob. wykres 2.6, lewy panel).
Ożywienie na rynku kredytów konsumpcyjnych potwierdzają dane BIK nt. liczby i wartości podpisanych umów kredytowych23 . Nominalne kwoty kredytów udzielonych w I półroczu 2014 r. dorównują
wartościom z okresu boomu w latach 2008—2009,
jednakże odpowiedzi ankietowe banków wskazują, że stosowane obecnie kryteria udzielania kredy-

Po październikowej obniżce stóp procentowych
można spodziewać się, że banki będą skłonne zwiększyć podaż kredytów w celu utrzymania zysków
i zwrotów z kapitału na dotychczasowym poziomie.
Wydaje się, że w największym stopniu może to dotyczyć kredytów konsumpcyjnych, których zyskowność kilkukrotnie przewyższa średnią zyskowność innych rodzajów kredytów (zob. wykres 2.44 i 2.46).

tów (przeciętnie w sektorze bankowym) mogą być
ostrzejsze niż we wspomnianym okresie.
W kolejnych kwartałach można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych. Powinny temu sprzyjać: poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i odbudowujący się optymizm
konsumencki (wskazania indeksów koniunktury
konsumenckiej są najwyższe od połowy 2010 r.24 ),

Kredyty dla przedsiębiorstw
Kredyty dla przedsiębiorstw rosły w tempie około
4,5–5,5% r/r (zob. wykres 2.4, prawy panel). W odróżnieniu od sytuacji opisywanej w lipcowej edycji
Raportu, wzrosło zadłużenie nie tylko z tytułu kredytów inwestycyjnych, ale również obrotowych (odpowiednio o 9,9% i 3,9% r/r na koniec września 2014 r.).

jak również obniżenie stopy kredytu lombardowego. Niewykluczone, że banki będą kontynuować ła-

Wsparciem dla wzrostu kredytów obrotowych dla

godzenie kryteriów udzielania kredytów, ponieważ

MSP i mikro przedsiębiorstw była Portfelowa Li-

dotychczasowe zmiany nie przyniosły wzrostu popy-

nia Gwarancyjna de minimis uruchomiona w marcu

23 Zob.

„Kredyt trendy. Raport Biura Informacji kredytowej”, wrzesień 2014 r., BIK, s. 4–6, https://www.bik.pl/kredyt-trendy-wrzesien2014.
24 Zob. „TNS Consumer Index. Październik 2014 r.”, http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2014-10.
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2013 r.25 Trudno precyzyjnie ocenić skalę oddziaływania tego instrumentu, z pewnością jednak przyczynił się on do wzrostu wartości udzielonych kredytów. Pośrednio sugerują to różnice w kształtowaniu

2.2. Ryzyko kredytowe

się zadłużenia w bankach, które przystąpiły do programu i w pozostałych bankach. W ciągu półtora ro-

Od kilku kwartałów wskaźnik kredytów zagrożo-

ku jego trwania łączne zadłużenie sektora MSP i mi-

nych dla sektora nieﬁnansowego stopniowo spada

kro przedsiębiorstw z tytułu kredytów obrotowych

(zob. wykres 2.7). W analizowanym okresie spadek

wzrosło w bankach biorących udział w programie

ten wynikał wyłącznie ze wzrostu wartości portfe-

o około 9,5 mld zł, z czego o 3,5 mld zł zwiększyło

la kredytowego, bowiem wartość kredytów z utra-

się zadłużenie MSP (co oznacza odpowiednio wzrost

tą wartości nieznacznie się zwiększyła (zob. wykres

o około 8,5% i 6% r/r na koniec września 2014 r.).

2.8). Natomiast relacja strat kredytowych29 do kredy-

Zadłużenie w pozostałych bankach zmniejszyło się.

tów netto, obrazująca obciążenie pracującej części

Z danych BGK wynika, że w tym czasie przedsiębior-

portfela kredytowego kosztami materializacji ryzy-

stwa zaciągnęły około 25 mld zł kredytów obroto-

ka kredytowego, nie zmieniła się istotnie.

26

wych z gwarancją de minimis .
Wykres 2.7. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora

nieﬁnansowego

przedsiębiorstw powinno ustabilizować się lub nie-

Odstęp międzykwartylowy

co przyśpieszyć. Perspektywy wzrostu kredytu po-

16%

gorszyły się, co jest związane z obniżeniem pro-

14%

gnoz tempa wzrostu PKB w porównaniu z lipco-

12%

wą projekcją NBP . Ponieważ jednak od 2004 r.

10%

wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na ﬁnan-

8%

sowanie kredytem bankowym następuje średnio po

6%

powyżej średniej długookresowej28 ). Przewidywane
ograniczenia dla zbytu polskich towarów, wynikające m.in. ze słabszego popytu zagranicznego, mogą
jednak zmniejszyć znaczenie tego czynnika.

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

stanie mocy produkcyjnych (wskaźnik znajduje się

0%
12-2012

stycyjny będzie działać relatywnie wysokie wykorzy-

2%

9-2012

popytu. W kierunku wzrostu popytu na kredyt inwe-

Średnia

Mediana

4%

6-2012

mo wszystko można oczekiwać pewnego wzrostu

9-2011

czterech kwartałach od poprawy koniunktury, to mi-

3-2012

27

12-2011

W horyzoncie rocznym tempo wzrostu kredytu dla

Uwaga: wykresy rozproszenia w rozdziale 2. dotyczą banków komercyjnych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Źródło: NBP.

Średnie pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami jest stosunkowo wysokie na tle innych krajów UE i wzrosło nieznacznie do 56% na koniec

25 Zob.

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz.U. z 2013 r., poz. 198) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez
Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. z 2013 r., poz. 239).
26 Zob. „25 mld zł udzielonych kredytów. 24.10.2014”, http://deminimis.gov.pl/banki/wazne-informacje/
27 Zob. „Raport o inﬂacji. Listopad 2014 r.”, NBP.
28 Zob. „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury
w III kw. 2014 r. oraz prognoz na IV kw. 2014 r.”, październik 2014 r., NBP, s. 33.
29 Pod pojęciem strat kredytowych rozumie się odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów.
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września 2014 r. W najbliższych miesiącach wskaź-

kredytów mieszkaniowych z utratą wartości konty-

nik ten może nieco się zmienić w wyniku przeglądu

nuowały powolny wzrost (zob. wykres 2.9). Był on

jakości aktywów (AQR), przeprowadzonego przez

głównie wynikiem starzenia się portfela kredytów

UKNF zgodnie z metodyką badania EBC, i sugero-

mieszkaniowych30 (zob. wykres 2.10). Kredyty miesz-

wanych przez nadzór przeklasyﬁkowań części kre-

kaniowe z utratą wartości rzadko są przedmiotem

dytów. Przeklasyﬁkowania te nie muszą, co do za-

transakcji sprzedaży wierzytelności. Z tego powodu

sady, mieć pełnego odzwierciedlenia w sprawozda-

oraz z uwagi na długi proces egzekucji z zabezpie-

niach ﬁnansowych banków, ponieważ zostały doko-

czeń tych kredytów, kumulują się one w bilansie,

nane na podstawie specjalnie zdeﬁniowanych kryte-

co skutkuje zwiększaniem udziału kredytów z utratą

riów ostrożnościowych a nie obowiązujących banki

wartości w portfelu (zob. wykresy 2.11 i 2.12).

zasad rachunkowości. Niemniej, można się spodziewać, że część przeklasyﬁkowań znajdzie odzwier-

Wykres 2.9. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla głównych

ciedlenie w odpisach wykazywanych w sprawozda-

rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych

niach banków. Niektóre banki mogły przy tym do-
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Wykres 2.8. Kredyty z utratą wartości dla sektora nieﬁnan-
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Uwaga: wartość poszczególnych kategorii kredytów na koniec
września 2014 r. wyniosła (w mld zł): kredyty w karcie kredytowej
– 12,6, pozostałe kredyty konsumpcyjne – 118,2, kredyty mieszkaniowe – 347,6, inne kredyty – 101,7.
Źródło: NBP.

Wartość strat kredytowych oraz ich relacja do wartości kredytów ustabilizowały się (zob. wykres 2.13
i 2.14). Sprzyjała temu poprawa koniunktury gospo-

2.2.1. Ryzyko portfela kredytów dla
gospodarstw domowych

darczej i sytuacji na rynku pracy (spadek bezrobocia, wzrost liczby pracujących, realny wzrost płac).
Pokrycie kredytów mieszkaniowych z utratą wartości odpisami od kilku kwartałów również nie zmie-

Kredyty mieszkaniowe

nia się istotnie (zob. wykres 2.15). Niższe pokrycie

Poziom wskaźnika kredytów zagrożonych i wartość

ma głównie kilka małych i średnich banków.

30 Stopniowy
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Wykres 2.10. Struktura portfela kredytów mieszkaniowych

Wykres 2.11. Udział liczby kredytów mieszkaniowych opóź-

wg przedziału wieku kredytu (okresu od udzielenia kredy-

nionych w spłacie o więcej niż 90 dni w łącznej liczbie kre-

tu)
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Uwaga: na wykresie ujęto wszystkie kredyty na nieruchomości
mieszkaniowe dla sektora nieﬁnansowego. Na koniec września
2014 r. kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych stanowiły znaczną większość (95% na koniec września 2014 r.) tej kategorii.
Źródło: NBP.

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

Wykres 2.12. Udziały kredytów z utratą wartości w portfe-

Wykres 2.13. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-
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Źródło: NBP.

Uwaga: na wykresie ujęto wszystkie kredyty na nieruchomości
mieszkaniowe dla sektora nieﬁnansowego. Na koniec września
2014 r. kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych stanowiły około 95% tej kategorii i 77% kredytów z utratą wartości.
Przebieg wykresu dla kredytów o wieku > 20 lat może być nietypowy ze względu na to, że zostały one udzielone w początkowej
fazie rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych i mają niewielką
wartość.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.14. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

gospodarstw domowych do wartości netto tych kredytów
Konsumpcyjne
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Mieszkaniowe (prawa oś)

na koniec października 2014 r. wynosił około 21%,
a maksymalny wzrost – 30%32 (zob. wykres 2.16).
W porównaniu do średniej z lat 2005–2008, kiedy
udzielono około 90% kredytów nominowanych we
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Wykres 2.15. Pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami
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Źródło: NBP.
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9-2011

szwajcarskim, wynikający z utrzymywania się kursu

ralnie stanowić zagrożenia dla spłacalności tych kre-

Źródło: NBP.

dytów. Przyczynia się do tego obniżenie poziomu

Kredyty z wysokimi wskaźnikami LtV nadal stano-

rynkowych stóp procentowych we franku szwajcar-

wią znaczną część portfeli kredytowych banków,

skim (w tym kształtowanie się stóp rynkowych lek-

chociaż ich wartość stopniowo zmniejsza się w mia-

31

ko poniżej zera od 18 grudnia 2014 r. ) oraz znacz-

rę spłat rat kapitałowych tych kredytów. Większość

ny wzrost wynagrodzeń w gospodarce polskiej, które

kredytów z wysokimi wskaźnikami LtV stanowią kre-

miały miejsce od okresu, w którym udzielono więk-

dyty nominowane we franku szwajcarskim, udzielo-

szość tych kredytów (zob. ramki 1 i 4). Szacunkowy

ne w latach 2007–2008, tj. w okresie wysokiego kur-

średni wzrost rat kredytów we franku szwajcarskim

su złotego do CHF oraz wysokich cen nieruchomości

udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2005–2010

(zob. wykres 2.17).

31 Decyzja

SNB z dnia 18 grudnia 2014 r. o wprowadzeniu ujemnej stopy depozytowej, tj. -0,25%, i zmianie przedziału dla 3-miesięcznej
stopy LIBOR w CHF na (-0,75;+0,25%). W dniu 15 stycznia 2015 r. przedział dla 3-miesięcznej stopy LIBOR w CHF został zmieniony na
(-1,25;-0,25%) : http://www.snb.ch/.
32 Szacunki dla kredytów spłacanych metodą równej raty.
33 Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce według danych GUS.
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Wykres 2.16. Relacja bieżącej raty kredytu do raty w mo-

Wykres 2.17. Średnie LtV kredytów mieszkaniowych nomi-

mencie udzielenia na tle szacowanego zadłużenia z tytu-

nowanych w CHF udzielonych w danym kwartale

łu kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku

W kwartale udzielenia kredytu

szwajcarskim

Według stanu na 15.01.2015 r.
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Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach łącznych lub równych ratach kapitałowych, rata obliczona na podstawie kursu franka szwajcarskiego i stawki LIBOR 3M z 31.10.2014 r.
i 15.01.2015 r. oraz średniej marży dla kredytów nominowanych
we franku szwajcarskim w momencie udzielenia kredytu. Punkty
na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Uwaga: słupki przedstawiają wartość w złotych (na koniec października 2014 r.) kredytów mieszkaniowych nominowanych we
franku szwajcarskim, które zostały zaciągnięte w danym miesiącu
wskazanym na osi poziomej.
Źródło: NBP, BIK.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
III kw 2006
IV kw 2006
I kw 2007
II kw 2007
III kw 2007
IV kw 2007
I kw 2008
II kw 2008
III kw 2008
IV kw 2008
I kw 2009
II kw 2009
III kw 2009
IV kw 2009
I kw 2010
II kw 2010
III kw 2010
IV kw 2010
I kw 2011
II kw 2011
III kw 2011
IV kw 2011
I kw 2012
II kw 2012
III kw 2012
IV kw 2012
I kw 2013
II kw 2013
III kw 2013
IV kw 2013

160%

Zadłużenie na koniec X.2014 r. z tytułu kredytów
zaciągniętych w kolejnych miesiącach (mld zł)

110%

Zadłużenie 31.10.2014 r. (dla kohorty miesięcznej)
Relacja - stała rata kapitałowa (31.10.2014 r.)
Relacja - stała rata łączna (31.10.2014 r.)
Relacja - stała rata kapitałowa (15.01.2015 r.)
Relacja - stała rata łączna (15.01.2015 r.)

130%

Według stanu na 31.10.2014 r.

Kwartały udzielenia kredytu

Założenia: szacunki średniej wartości wskaźnika LtV zostały wykonane na podstawie średnich kursów CHF, średniego LtV w momencie udzielenia kredytu, średniej zapadalności kredytów zaciągniętych w poszczególnych kwartałach badanego okresu oraz
zmian średnich cen transakcyjnych mieszkań w badanym okresie.
Wartość kredytu przeliczona na złote przy kursie CHF na dzień
31.10.2014 r. i 15.01.2015 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

Ramka 1. Wpływ zmiennych rynkowych na wysokość rat kredytów walutowych
Walutowe kredyty mieszkaniowe stanowią istotną część (19%) portfela kredytów dla sektora nieﬁnansowego oraz
portfela kredytów mieszkaniowych (47%). Ich waga w bilansie banków i cechy powodują, że stwarzają one potencjalnie ryzyko dla stabilności sektora bankowego. Jednym z głównych czynników ryzyka związanych z kredytami
walutowymi jest ryzyko kredytowe wynikające z ekspozycji kredytobiorców na zmiany kursu walutowego oraz zagranicznych stóp procentowych.
Niniejsza ramka przedstawia wnioski z analizy obciążeń kredytobiorców, którzy zaciągnęli walutowe kredyty
mieszkaniowe oraz wpływu zmian kursu walutowego i stóp procentowych na wysokość tych obciążeń. Analizy
dokonano dla trzech hipotetycznych kredytów walutowych o równowartości 300 tys. zł zaciągniętych w lipcu 2006,
2007 i 2008 r., tj. gdy kurs złotego był mocny a przyrosty kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe
najwyższe. W tych latach kredyty walutowe były w większości nominowane we franku szwajcarskim, udzielane
na okresy dłuższe niż 20 lat, z równą ratą (annuitetową) i oprocentowaniem opartym o stawkę LIBOR CHF. Dla
analizowanych trzech kredytów założono dodatkowo, że marża ponad stopę LIBOR CHF była równa średniej marży
w całym sektorze w momencie zaciągania kredytu1 . Analiza obejmuje również skutki aprecjacji franka szwajcarskiego w dniu 15 stycznia 2015 r. po decyzji Narodowego Banku Szwajcarii o uwolnieniu kursu franka do euro.
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Wykres 1. Wartość złotowa raty przykładowych kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim
i złotym, udzielonych w lipcu 2006 r. (lewy panel), 2007 r. (środkowy panel) i 2008 r. (prawy panel)
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Uwaga: kredyt udzielony na okres 30 lat na kwotę 300 tys. zł, wypłacony w jednej transzy, początek spłaty – 15 sierpnia, oprocentowanie kredytu walutowego (złotowego): LIBOR CHF 3M (WIBOR 3M) + średnia marża dla kredytu walutowego (złotowego)
w sektorze w momencie udzielenia; nie uwzględniono spreadu walutowego, opłat i prowizji, kosztów ubezpieczeń. Dostosowanie
zmian oprocentowania kredytu do stopy LIBOR (WIBOR) następuje w tym samym miesiącu.
Źródło: NBP.

Wykres 2. Skumulowane raty mieszkaniowych kredytów walutowych oraz analogicznych kredytów złotowych
udzielonych w lipcu 2006 r., 2007 r. i 2008 r.
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Źródło: NBP.
:

Najważniejsze wnioski z analizy są następujące:
Wartość raty kredytów walutowych, bez względu na moment ich udzielenia, jest obecnie wyższa niż w momencie ich udzielenia, natomiast kredytów nominowanych w złotych -– niższa. Relacja wartości wyrażonych
w złotych rat kredytów mieszkaniowych nominowanych w walutach obcych i w złotych kształtowała się odmiennie w różnych okresach ich obsługi (zob. wykres 1).
Mimo wzrostu kursu CHF/PLN w stosunku do momentu udzielenia kredytu, kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich w 2006 i 2007 r., ponieśli średnio do tej pory niższe koszty z tytułu ich
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obsługi niż kredytobiorcy zaciągający wtedy kredyty złotowe. Skumulowane raty kredytu walutowego przekroczyły skumulowane raty kredytu złotowego jedynie w przypadku kredytów zaciągniętych latem 2008 r.2
(zob. wykres 2). Jednocześnie dla wszystkich analizowanych lat istotnie wzrosła pozostająca do spłaty wartość złotowa kredytu. Wpływ aprecjacji franka szwajcarskiego w styczniu 2015 r. na skumulowane koszty
obsługi i wartość kredytu będzie zależał od skali i trwałości tej zmiany kursu.
Wpływ zmiany kursu walutowego i oprocentowania na koszty obsługi mieszkaniowych kredytów walutowych był w niektórych miesiącach bardzo silny, ale najczęściej różnokierunkowy (zob. wykres 3). Spadek
stóp procentowych neutralizował wpływ deprecjacji złotego, co zmniejszyło znacznie wzrost obciążenia kredytobiorców i, w konsekwencji, ryzyko kredytowe. Równolegle z decyzją o uwolnieniu kursu franka, Narodowy Bank Szwajcarii obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych, ustalając docelowy przedział dla
stopy LIBOR CHF 3M na (-1,25%;-0,25%), co powinno zmniejszyć skalę wzrostu kosztów obsługi kredytów3 .
Neutralizujący wpływ spadku stóp procentowych mógł nie być jednak natychmiastowy. Opóźnione dostosowywanie oprocentowania kredytu w reakcji na zmianę stopy LIBOR wynikające z zapisów umów kredytowych mogło istotnie, ale jedynie krótkookresowo zwiększyć koszty obsługi kredytu na przełomie 2008 i 2009 r.
(zob. wykres 4). Najbardziej odczuli ten efekt kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w 2008 r.
Pomimo nominalnego wzrostu rat kredytu walutowego w wyniku deprecjacji złotego w porównaniu do momentu zaciągnięcia kredytu, obciążenia gospodarstw domowych z tego tytułu nie wzrosły istotnie. Wzrost
płac w latach 2012-2014 zmniejszał realną wartość rat kredytowych. Od początku 2012 r. do końca 2014 r.
relacja raty kredytu walutowego do przeciętnej płacy brutto systematycznie spadała (zob. wykres 5). Można szacować, że aprecjacja franka w styczniu 2015 r. spowodowała wzrost relacji kosztów obsługi kredytu
walutowego do przeciętnej płacy do poziomu podobnego jak w 2012 r.
Bufory dochodowe związane ze wzrostem płac w ostatnich latach powodują, że obecna aprecjacja franka
szwajcarskiego nie powinna być istotnym zagrożeniem dla sytuacji gospodarstw domowych oraz systemu
bankowego. Ponadto, sytuacja ﬁnansowa gospodarstw domowych spłacających mieszkaniowe kredyty walutowe jest przeciętnie lepsza niż kredytobiorców spłacających mieszkaniowe kredyty złotowe4 .
Wykres 3. Dekompozycja zmian rat kredytowych dla przykładowych kredytów mieszkaniowych nominowanych
we franku szwajcarskim, udzielonych w lipcu 2006 r. (lewy panel), 2007 r. (środkowy panel) i 2008 r. (prawy panel)
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Uwaga: kredyt udzielony na okres 30 lat na kwotę 300 tys. zł, wypłacony w jednej transzy, początek spłaty – 15 sierpnia, oprocentowanie kredytu walutowego (złotowego): LIBOR CHF 3M (WIBOR 3M) + średnia marża dla kredytu walutowego w sektorze
w momencie udzielenia; nie uwzględniono spreadu walutowego, opłat i prowizji, kosztów ubezpieczeń. Dostosowanie zmian
oprocentowania kredytu do stopy LIBOR następuje w tym samym miesiącu. Dekompozycja zmiany raty na efekt kursu walutowego oraz stopy procentowej przeprowadzona z wykorzystaniem rachunku pochodnych dla formuły raty annuitetowej. Ostatnia
obserwacja na wykresie dotycząca stycznia 2015 r. nie uwzględnia w pełni efektu obniżki stopy procentowej przez Narodowy
Bank Szwajcarii, ponieważ w dniu 15 stycznia nie została ona jeszcze uwzględniona przez uczestników rynku w stawce LIBOR
3M (wyniosła ona około -0,12% w porównaniu do docelowego przedziału (-1,25%;-0,25%)).
Źródło: NBP.
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Wykres 4. Wpływ opóźnionego dostosowania oprocentowania kredytu do zmian stopy LIBOR CHF na wysokość
raty kredytu

Uwaga: obliczania dla braku opóźnień w dostosowaniu oprocentowania do stopy LIBOR CHF oraz opóźnień wynoszących 1, 2
i 3 miesiące.
Źródło: NBP.

Wykres 5. Relacja raty kredytu we franku szwajcarskim wyrażonej w złotych do przeciętnej płacy brutto w sektorze
przedsiębiorstw
2006
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8-2006

35%

Źródło: NBP.

1

Analogiczne założenia przyjęto dla hipotetycznych kredytów złotowych (ze średnią marżą ponad stawkę WIBOR 3M),
do których porównywano kredyty walutowe.
2 Obliczenia dla przeciętnej rynkowej marży z dnia udzielenia kredytu. Wysokość marż kredytów mieszkaniowych w latach
2006–2008 była zróżnicowana. W części banków marża dla kredytów walutowych była niższa niż 1 pkt. proc.
3 Niektóre banki stosują w umowach klauzule nieujemności stawki LIBOR. W przypadku klientów tych banków efekt ten nie
wystąpi.
4 Szerzej nt. jakości walutowych i złotowych kredytów mieszkaniowych i sytuacji ﬁnansowej gospodarstw spłacających te
kredyty, w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r. ”, NBP, ramka 4, s. 64.
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tualna wielkość marż na tym produkcie powoduje,
Kredyty konsumpcyjne

że taka skala odpisów nie zagraża jeszcze zyskowno-

Wskaźnik kredytów zagrożonych dla portfela kredy-

ści portfela (zob. wykres 2.44).

tów konsumpcyjnych nadal zmniejszał się (zob. wykres 2.9). Złożył się na to głównie wzrost wartości kredytów konsumpcyjnych, wartość kredytów
z utratą wartości nie zmieniła się bowiem istotnie34 .

Pomimo wzrostu strat kredytowych w ostatnich
kwartałach odsetek kredytów opóźnionych w spłacie w nowo udzielonych kredytach konsumpcyjnych
jest nadal relatywnie niski (zob. wykresy 2.19 i 2.20).

Zgodnie z przewidywaniami z poprzedniej edycji
Raportu, straty kredytowe oraz ich relacja do warto-

Średnie pokrycie kredytów konsumpcyjnych z utra-

ści kredytów konsumpcyjnych wzrosły nieznacznie

tą wartości odpisami obniżyło się nieznacznie i wy-

w okresie ostatnich dwóch kwartałów (zob. wykre-

nosi obecnie około 74% (zob. wykres 2.15). Podobnie

sy 2.13 i 2.14). Widoczny jest niewielki wzrost udzia-

jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, niskie

łu banków z relatywnie wyższymi odpisami, z prze-

pokrycie występuje głównie w przypadku pojedyn-

działu 4-5% wartości portfela (zob. wykres 2.18). Ak-

czych małych i średnich banków.

Wykres 2.18. Udział banków o danej relacji odpisów netto

Wykres 2.19. Odsetek kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

z tytułu utraty wartości kredytów do kredytów netto w kre-

nych w spłacie o więcej niż 30 dni po sześciu miesiącach

dytach konsumpcyjnych udzielonych przez sektor banko-

od udzielenia kredytu

wy
6%
<2%

<2%-3%)

<3%-4%)

<4%-5%)

>=5%
5%

90%
80%

4%

70%
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60%
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2%
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20%

Uwaga: dane annaulizowane.
Źródło: NBP.
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Udział banków o danej relacji w kredytach sektora
bankowego

100%

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

34 Należy

zwrócić uwagę, że na zmiany wartości kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości wpływ mają transakcje sprzedaży wierzytelności. Według szacunków ﬁrmy KRUK SA w I półroczu 2014 r. wartość nominalna sprzedanych portfeli należności konsumenckich
niezabezpieczonych (innych niż hipoteczne) wyniosła 3,5 mld zł. Dlatego przy ocenie przyczyn zmian jakości kredytów konsumpcyjnych należy zwrócić uwagę na zmiany wartości wskaźników, na które sprzedaż wierzytelności ma niewielki wpływ -– np. wskaźników
opartych na stratach kredytowych. Ponieważ sprzedaże kredytów konsumenckich dotyczą z reguły kredytów ze znaczną utratą wartości (średnia cena sprzedaży portfeli kredytów detalicznych niezabezpieczonych w I półroczu 2014 r. wyniosła 11,5%), to większa
część strat poniesionych na sprzedawanych należnościach została uwzględniona przez banki w rachunku wyników we wcześniejszych
okresach.
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Wykres 2.20. Udział liczby kredytów konsumpcyjnych opóź-

nionych w spłacie o więcej niż 90 dni w łącznej liczbie kredytów udzielonych w danym roczniku

lepsza niż w pozostałych bankach, prawdopodobnie
dzięki lepszej znajomości lokalnego rynku.
Wykres 2.21. Struktura innych kredytów dla gospodarstw
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Kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych
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6%

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

Źródło: NBP.

Inne kredyty dla gospodarstw domowych

Wykres 2.22. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

Głównym źródłem ryzyka kredytowego w katego-

ści innych kredytów dla gospodarstw domowych
Kredyty dla przedsiebiorców indywidualnych
Kredyty dla rolników indywidualnych
Pozostałe kredyty

rii innych kredytów dla gospodarstw domowych
są obecnie kredyty dla przedsiębiorców indywidu0,5

alnych. Kredyty te dominują w tym segmencie
(zob. wykres 2.21) i generują najwięcej strat kre-

0,4

żej grupy, tj. kredyty dla rolników indywidualnych,
charakteryzują się znacznie lepszą jakością. Dotyczy

mld zł

dytowych (zob. wykres 2.22). Kredyty drugiej du0,3

0,2

to w szczególności kredytów preferencyjnych, które

obniżające koszt ich obsługi oraz uzależnienie prze-
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6-2014

3-2014
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ryzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania

6-2012

0,0

3-2012

kość tych kredytów mają dopłaty Agencji Restruktu-

12-2011

na koniec września 2014 r.). Pozytywny wpływ na ja-

0,1

9-2011

stanowią istotną część kredytów dla rolnictwa (54%

Źródło: NBP.

kazania dopłat od regularnej obsługi kredytu. Ponad

Wskaźnik kredytów zagrożonych oraz relacja strat

połowa kredytów dla rolników indywidualnych zo-

kredytowych do wartości innych kredytów dla go-

stała udzielona przez banki spółdzielcze (58% kredy-

spodarstw domowych ustabilizowały się (zob. wy-

tów dla rolników indywidualnych na koniec wrze-

kresy 2.9 i 2.14). Sprzyjało temu poprawa ogólnej sy-

śnia 2014 r.). Jakość tych kredytów jest znacznie

tuacji gospodarczej oraz widoczna w badaniach ko-

35 Badania

ankietowe wskazują, że w ostatnich kilku kwartałach poprawiły się oceny sytuacji ekonomicznej mikro przedsiębiorstw.
Wzrósł również odsetek mikroﬁrm deklarujących brak problemów z płynnością (zob. „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji
sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2014 r. oraz prognoz na IV kw. 2014 r.”, 2014 r.,
NBP).
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niunktury poprawa sytuacji mikroprzedsiębiorstw35 ,

dochód spełniał tylko powyżej określony minimalny

chociaż nadal jest ona gorsza niż w przypadku więk-

wymóg, mogą mieć trudności z terminową obsługą

szych podmiotów.

kredytów z bieżących dochodów.
Przy obecnym niskim poziomie stóp procentowych

Perspektywy

banki powinny stosować bardziej konserwatywne

Przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicz-

minimalne wymogi w zakresie zdolności klientów

nej pozwala oczekiwać, że w najbliższych kwar-

do obsługi kredytów mieszkaniowych na wypadek

tałach nastąpi stabilizacja wielkości strat kredyto-

wzrostu stóp procentowych. Można tu wskazać przy-

wych w segmencie kredytów dla gospodarstw do-

kład Wielkiej Brytanii, gdzie zgodnie z rekomenda-

mowych. Wprawdzie prognozy koniunktury gospo-

cją Banku Anglii, banki w procesie oceny zdolności

darczej pogorszyły się, jednak nadal przewidywa-

kredytowej powinny badać każdorazowo, czy kredy-

na jest kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pra-

tobiorca jest zdolny do obsługi kredytu przy opro-

cy. Zmniejszeniu strat kredytowych powinien sprzy-

centowaniu wyższym o 3 pkt proc. od oprocentowa-

jać spadek stóp procentowych, przyczyniający się

nia w momencie jego udzielenia36 .

do zmniejszenia obciążeń gospodarstw domowych
spłatami kredytów. Z kolei na wzrost wartości odpisów może wpływać rozluźnienie polityki kredyto-

2.2.2. Ryzyko portfela kredytów
dla przedsiębiorstw

wej w segmencie kredytów konsumpcyjnych obserwowane w poprzednich kwartałach. Dodatkowym
czynnikiem wpływającym na wzrost wartości odpisów mogą być też wyniki przeglądu jakości aktywów.
W dłuższym terminie czynnikiem ryzyka mogą być
zbyt niskie minimalne bufory dochodowe wymagane przez niektóre banki w procesie oceny zdolności kredytowej na wypadek wzrostu stóp procentowych w przyszłości. Z ankiety przeprowadzonej przez UKNF w 2014 r. nt. kredytów mieszkaniowych wynika, że w części banków minimalnym
wymogiem w zakresie odporności kredytobiorców
na wzrost stóp procentowych jest, aby byli oni zdolni
do obsługi kredytu przy oprocentowaniu kredytów

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw
Kontynuowana była tendencja poprawy jakości kredytów dla przedsiębiorstw. Sprzyjały temu: wzrost
dynamiki PKB i poprawa sytuacji przedsiębiorstw
(zob. rozdział 2.1). Spadek wskaźnika kredytów zagrożonych i kwot kredytów z utratą wartości miał
miejsce zarówno w sektorze MSP, jak i dużych
przedsiębiorstw (zob. wykresy 2.23). W ostatnich kilku kwartałach spadły także udziały kredytów opóźnionych w spłacie w krótkich przedziałach opóźnień.

wyższym od bieżącego o 1–1,5 pkt proc. Tym samym,

Wraz ze spadkiem wskaźnika kredytów zagrożonych

po wzroście stóp procentowych do poziomów sprzed

spadły również wielkość strat kredytowych i ich rela-

ostatniego cyklu ich obniżek (którego skala wyniosła

cja do wartości kredytów (zob. wykres 2.25 i 2.26).

2,75 pkt. proc.), kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kre-

W przypadku kredytów dla MSP, były to jednak

dyt w okresie niskich stóp procentowych i których

spadki z relatywnie wysokich poziomów.

36 Zob.

„Financial Stability Report, June 2014”, Bank of England, dostępny na: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/
fsr/2014/fsr35.aspx.
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Wykres 2.23. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla przedsię-

Wykres 2.24. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla przedsię-

biorstw w MSP i dużych przedsiębiorstwach

biorstw ze stwierdzoną utratą wartości

Duże przedsiębiorstwa
MSP
Razem

Kredyty duże przeds

Kredyty MSP

Przedsiębiorstwa

3

16%

2,5
14%
2
mld zł

12%
10%

1,5
1
0,5

8%

Uwaga: na koniec września 2014 r. wartość kredytów dla dużych
przedsiębiorstw wyniosła 127 mld zł, a dla MSP – 175 mld zł.
Źródło: NBP.

Wykres 2.25. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

ści kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich relacja do wartości kredytów netto
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Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

pisami niż kredyty dla dużych przedsiębiorstw. Różnica ta wynika zarówno ze struktury portfela kredytowego37 , jak i niższego pokrycia dla poszczególnych rodzajów kredytów dla tych przedsiębiorstw
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(zob. wykres 2.27). Podobnie jak w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych, niższe pokrycia
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1,0%

występują głównie w niektórych małych i średnich
bankach.
Rosnąca nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych (zob. rozdział 2.3) uzasadnia zwrócenie
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uwagi na ﬁnansowanie tego segmentu przez ban-

12-2008
3-2009
6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
3-2011
6-2011
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014

ki krajowe. Kredyty udzielone na zakup lub budo-

Uwaga: relacja – dane annualizowane.
Źródło: NBP.

wę nieruchomości biurowych stanowiły na koniec
września 2014 r. 3,6% portfela kredytów dla przedsiębiorstw. Ich jakość w ostatnich dwóch kwartałach nieznacznie pogorszyła się (zob. wykres 2.28),

W okresie ostatnich dwóch lat pokrycie odpisa-

jednak wskaźnik kredytów zagrożonych i relacja

mi kredytów dla przedsiębiorstw z utratą wartości

strat kredytowych do wartości kredytów (zob. wy-

zwiększało się, szczególnie w sektorze MSP. Kredyty

kres 2.29) są nadal znacznie niższe niż w przypadku

zagrożone dla MSP mają niższe średnie pokrycie od-

pozostałych kredytów dla przedsiębiorstw.

37 W

kredytach dla MSP większy udział mają kredyty na nieruchomości, które z uwagi na lepsze zabezpieczenie mają zazwyczaj niższe
pokrycie w przypadku utraty wartości kredytu. Mniejszy jest natomiast udział kredytów operacyjnych, które jako gorzej zabezpieczone
mają z reguły wyższe pokrycie.
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Wykres 2.26. Udział banków o danej relacji odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów do kredytów netto w kredytach

dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i MSP (prawy panel) udzielonych przez sektor bankowy
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Źródło: NBP.

Wykres 2.27. Pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami

Wykres 2.28. Wartość kredytów na zakup i budowę nie-

dla głównych rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw

ruchomości biurowych oraz wskaźnik kredytów zagrożonych
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0%
9-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

9-2011

12-2011
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3-2011
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12-2010
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3-2010

Źródło: NBP.

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

10%

Uwaga: dane nie obejmują BGK.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.29. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

ści kredytów na zakup i budowę nieruchomości biurowych
oraz ich relacja do wartości kredytów netto

(około 1%) udział kredytów dla przedsiębiorstw z tej
branży w portfelu dużych zaangażowań. Wskaźnik
kredytów zagrożonych sekcji „górnictwo i wydoby-

Kwartalne odpisy netto

wanie” poprawił się istotnie w okresie ostatniego ro-

Relacja odpisów netto do kredytów (prawa oś)

ku (zob. tabela 2.1), jednak złożył się na to głównie

45

0,9%

40

0,8%

35

0,7%

30

0,6%

25

0,5%

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na jakość

20

0,4%

15

0,3%

portfela kredytowego banków może być niekorzyst-

10

0,2%

ny rozwój sytuacji kredytobiorców związany z kon-

5

0,1%

0

0,0%

ﬂiktem między Rosją a Ukrainą. Bezpośrednie ekspozycje na podmioty rosyjskie są bardzo niewielkie

-5

-0,1%

-10

-0,2%

-15

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

mln zł

potencjalnych strat banków ogranicza bardzo niski

Uwagi: relacja – dane annualizowane, nie obejmują BGK.
Źródło: NBP.

wzrost wartości kredytów.

(około 0,9 mld zł) i dla żadnego banku nie przekraczają 0,5% jego aktywów. Jednakże pogorszenie
sytuacji przedsiębiorstw z branż krajowych szczególnie narażonych na konsekwencje tego konﬂiktu,
może mieć istotny wpływ na jakość całego portfe-

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw według sekcji
38

la i ewentualne straty kredytowe banków. Wartość

gospodarki narodowej

kredytów udzielonych branżom o znacznym udziale

Najniższą jakością i jednocześnie relatywnie dużym

eksportu do Rosji40 lub przedsiębiorstwom inwestu-

udziałem w portfelu banków charakteryzują się kre-

jącym w Rosji41 wynosiła na koniec września 2014 r.

dyty ﬁnansujące przedsiębiorstwa z sekcji budownic-

odpowiednio 43,0 i 42,5 mld zł, co stanowiło 13,6%

twa (zob. tabela 2.1). Pozytywnym sygnałem jest to,

i 13,4% portfela dużych zaangażowań. Ekspozycje te

że wskaźnik kredytów zagrożonych w tej sekcji za-

charakteryzowały się dotąd lepszą jakością niż prze-

czął się obniżać. Część przedsiębiorstw z branży bu-

ciętne ekspozycje wobec przedsiębiorstw nieﬁnan-

dowlanej, również dużych, nadal znajduje się w trud-

sowych. Wskaźnik należności zagrożonych na koniec

nej sytuacji, ale zagregowanie dane ﬁnansowe i wy-

września 2014 r. wynosił 7,9% dla branż o znacznym

niki badań koniunktury wskazują na pewną popra-

udziale eksportu do Rosji i 5,8% dla przedsiębiorstw

wę od II połowy 2013 r.39 , które mogą sprzyjać mniej-

inwestujących w Rosji przy średniej 10,4% dla całego

szym stratom kredytowym w bankach.

portfela dużych zaangażowań.

Zwiększyło się zadłużenie w dziale górnictwa węglo-

Pogorszenie jakości kredytów w związku z embar-

wego, którego sytuacja ﬁnansowa pogarsza się. Skalę

giem na import do Rosji produktów żywnościowych

38 Analiza

na podstawie tzw. dużych zaangażowań.
wzrost przychodów, zwiększenie odsetka ﬁrm rentownych, poprawa ocen sytuacji ekonomicznej ﬁrm, a także wzrost odsetka
ﬁrm deklarujących terminową obsługę zadłużenia bankowego. Zob. cykliczne publikacje kwartalne NBP: „Sytuacja ﬁnansowa sektora przedsiębiorstw” oraz „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw” ze szczególnym uwzględnieniem
stanu koniunktury z 2013 r. i 2014 r.
40 W analizie ujęto sekcje przemysłu najwięcej eksportujące do Rosji i na Ukrainę (o jednostkowym udziale w całkowitym eksporcie Polski do tych krajów powyżej 7%) oraz sekcje najbardziej uzależnione od eksportu do Rosji (przekraczającym 9% całkowitego eksportu
danej sekcji).
41 Według danych na koniec czerwca 2014 r. zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w Rosji (w formie inwestycji bezpośrednich, portfelowych itp.) wynosiło 7,3 mld zł. Dostępne dane nie pozwalają na ocenę istotności tego zaangażowania w stosunku do skali działalności
tych przedsiębiorstw.
39 M.in.
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Tabela 2.1. Jakość należności wobec sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych według sekcji gospodarki na koniec września

2014 r. (w %)

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

Struktura
należności
ogółem
3,7 (3,7)
2,6 (2,0)
23,0 (23,4)
4,8 (4,8)
1,3 (1,5)
1,8 (1,8)
1,3 (1,3)
2,1 (2,2)
4,6 (4,1)
1,1 (1,0)
10,9 (11,2)
19,9 (19,5)
3,7 (3,7)
2,9 (3,0)
3,4 (3,3)
14,0 (14,9)
3,8 (4,0)
3,7 (3,4)
0,4 (0,4)
1,5 (1,6)
0,5 (0,5)
0,3 (0,3)
100,0

Struktura należności
o stwierdzonej
utracie wartości
2,1 (2,3)
2,8 (2,8)
23,4 (22,8)
4,0 (4,2)
0,4 (0,5)
1,4 (1,3)
2,3 (2,5)
2,4 (2,3)
0,4 (0,3)
0,4 (0,5)
24,1 (24,5)
15,6 (15,5)
1,9 (1,8)
5,9 (6,8)
0,7 (0,6)
14,2 (14,0)
5,2 (5,1)
0,8 (0,7)
0,3 (0,4)
1,1 (1,2)
0,3 (0,3)
0,5 (0,5)
100,0

Wskaźnik
kredytów
zagrożonych
6,0 (6,8)
11,4 (15,8)
10,4 (10,4)
8,7 (9,5)
3,0 (3,5)
8,0 (7,9)
18,2 (20,7)
12,1 (11,8)
0,7 (1,1)
4,7 (4,6)
23,5 (23,6)
8,1 (8,7)
5,1 (5,6)
24,4 (21,2)
2,0 (2,3)
10,4 (10,4)
13,8 (14,2)
2,1 (2,4)
9,7 (9,3)
7,4 (7,7)
6,5 (6,3)
16,7 (16,8)
10,4

Uwagi:
W nawiasach dane na koniec marca 2014 r.
Należności obejmują następujące pozycje bilansowe: kredyty i inne należności, instrumenty kapitałowe, instrumenty dłużne i pozostałe
należności.
Zestawienie przygotowane na podstawie sprawozdawczości tzw. dużych zaangażowań, tj. dla banku w formie spółki akcyjnej, banku
państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego oznacza to zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające
wartość 500 tys. zł, a dla zrzeszonego banku spółdzielczego – zaangażowanie wobec jednego klienta przekraczające 100 tys. zł.
Źródło: NBP.
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oraz związanym z tym spadkiem cen produktów rol-

siębiorstw jest ewentualne zaostrzenie sankcji UE

nych może nastąpić w szczególności w sekcji rol-

i retorsje ze strony Rosji w związku z konﬂiktem

nictwo oraz w przemyśle spożywczym. Na koniec

z Ukrainą. Szacunki NBP wskazują jednak, że nawet

września 2014 r. łączny udział kredytobiorców z tych

w przypadku realizacji skrajnie negatywnego scena-

branż w dużych zaangażowaniach wyniósł 8,5%. Ja-

riusza, wpływ na wypłacalność banków byłby nie-

kość kredytów zarówno w rolnictwie, jak i przemy-

wielki.

śle spożywczym, jest lepsza od przeciętnej jakości
kredytów dla przedsiębiorstw i dodatkowo poprawiła się ona w okresie objętym Raportem. W III kwar-

2.3.

Ryzyko rynkowe

tale 2014 r. wystąpiły już jednak pewne oznaki pogorszenia sytuacji w przemyśle spożywczym (spa-

Struktura złotowych aktywów i pasywów odsetko-

dek przychodów i zysków oraz wzrost odsetka ﬁrm

wych w portfelach bankowych banków (stanowią-

42

nierentownych ). Niekorzystny wpływ embarga i

cych odpowiednio 78% i 77% aktywów i pasywów

spadku cen na sytuację tych przedsiębiorstw może

odsetkowych) sprawia, że ich wyniki odsetkowe są

ograniczyć ostatnie osłabienie złotego z IV kwartału

wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych.

2014 r., o ile okaże się trwałe (pozytywny wpływ na

Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w port-

rentowność eksportu na inne rynki).

felach handlowych banków (stanowiących niewielką
część ich bilansu43 ) jest natomiast niewielkie.

Perspektywy

Wraz ze spadkiem wartości portfela walutowych

Prawdopodobny jest niewielki wzrost strat w port-

kredytów mieszkaniowych od połowy 2012 r. stop-

felu kredytów dla przedsiębiorstw. Przyczyniać się

niowo zmniejszała się długa bilansowa pozycja wa-

do tego mogą dodatkowe odpisy z tytułu utraty war-

lutowa sektora bankowego. Co prawda walutowe zo-

tości kredytów, utworzone w związku z wynikiem

bowiązania zagraniczne i walutowe kredyty miesz-

przeglądu jakości aktywów (AQR), których wpływ

kaniowe obniżały się w porównywalnym stopniu,

na wielkość strat kredytowych może być większy niż

ale jednocześnie wartość portfela kredytów waluto-

w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych.

wych spadła również w bankach, które nie pozyski-

W najbliższych kwartałach może też nastąpić pew-

wały ﬁnansowania zagranicznego.

ne zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego a z

Pozycja walutowa netto jest w większości banków

badań koniunktury wynika, że przedsiębiorstwa nie

bliska zera i nieistotna w relacji do kapitałów44 .

oczekują już dalszej poprawy swojej sytuacji ekono-

W związku z tym ryzyko powstania znacznych strat

micznej. Oznacza to, że poprawa sytuacji przedsię-

w wyniku zmian wyceny pozycji walutowej jest ni-

biorstw nie będzie już prawdopodobnie czynnikiem

skie. Mediana wartości zagrożonej z tytułu ryzyka

sprzyjającym spadkowi strat kredytowych.

walutowego w bankach komercyjnych nie przekra-

Czynnikiem ryzyka dla jakości kredytów dla przed-

cza 0,05% funduszy własnych (zob. wykres 2.30).

42 Zob.

„Sytuacja ﬁnansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2014 r.”, grudzień 2014 r., NBP.
dane nie pozwalają na precyzyjne określenie wielkości portfela handlowego utrzymywanego przez krajowe banki. Udział
aktywów klasyﬁkowanych jako „przeznaczone do obrotu” do którego powinna być klasyﬁkowana większość aktywów z portfela handlowego jest jednak niewielki i wynosi 3,8%. Dla porównania średnia dla sektorów bankowych strefy euro i całej UE na podstawie
danych skonsolidowanych dla banków stosujących MSSF wynosi odpowiednio: 16% i 22%.
44 Jedynie dla trzech banków komercyjnych walutowa pozycja netto przekracza 2% ich funduszy własnych.
43 Dostępne
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Wykres 2.30. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka waluto-

wego

zyskowności portfela aktywów walutowych.
Ryzyko to jest szczególnie istotne dla niektórych banków, które w okresie największej kon-

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

kurencji na rynku udzielały walutowych kredytów mieszkaniowych przy bardzo niskich

0,12%

marżach. Koszty zabezpieczania pozycji ob0,10%

niżyły się nieznacznie w okresie od czerwca

0,08%

do grudnia 2014 r. wraz ze spadkiem marż

0,06%

na transakcjach CIRS basis (zob. rozdział 1.2.),
jednak spadek ten został zniwelowany po de-

0,04%

cyzji Narodowego Banku Szwajcarii o uwolnie0,02%

niu kursu franka. W II i III kwartale 2014 r.
9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

0,00%

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

Banki utrzymujące otwartą bilansową pozycję walutową mogą być natomiast narażone na inne rodzaje
ryzyka związane z koniecznością zabezpieczenia tej
pozycji, tj.:

wyraźnie spadł udział banków o ujemnej szacowanej zyskowności portfela kredytow mieszkaniowych (zob. wykres 2.45),
ryzyko niewypłacalności kontrahenta – materializacja tego ryzyka byłaby szczególnie istotna w przypadku banków, dla których występuje duża koncentracja kontrahentów tych transakcji. Dane o dużych zaangażowaniach wskazują, że w przypadku niektórych banków zdecydowana większość transakcji fx swap i CIRS

ryzyko płynności – deprecjacja złotego wpły-

basis zawierana jest tylko z jednym lub kilko-

wa na wzrost wartości środków w złotych

ma kontrahentami,

potrzebnych do odnowienia kontraktów zabezpieczających pozycję walutową. Deprecjacja może również pociągać za sobą konieczność zaangażowania płynnych środków
do uzupełnienia depozytów zabezpieczających związanych z tymi kontraktami. Ryzyko
to zostało uwzględnione w scenariuszu szokowym testów warunków skrajnych (zob. rozdział 2.7.2.). Wpływ aprecjacji franka w styczniu 2015 r. na to ryzyko został omówiony w
ramce 4,

ryzyko braku możliwości odnowienia transakcji – ryzyko to pojawia się w sytuacjach kryzysowych, szczególnie wtedy gdy przestają funkcjonować rynki międzybankowe.
Ryzyko stopy procentowej w portfelach handlowych
banków jest niewielkie. Wartość skarbowych papierów wartościowych klasyﬁkowanych jako przeznaczone do obrotu wzrosła wprawdzie w ostatnim
okresie, ale nadal jest niska (zob. tabela 2.2). W konsekwencji mediana wartości zagrożonej dla ryzy-

ryzyko wzrostu kosztu zabezpieczania pozycji

ka stopy procentowej portfela handlowego banków

walutowej – wzrost marży na transakcjach za-

nie przekracza 1% ich funduszy własnych (zob. wy-

bezpieczających może stanowić zagrożenie dla

kres 2.31).
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Tabela 2.2. Skarbowe instrumenty dłużne w aktywach ban-

Ponadto można szacować, że ryzyko zmian cen skar-

ków

bowych papierów wartościowych jest w większoUdział

Typ portfela

ści zabezpieczane przy wykorzystaniu instrumen-

9-2013

3-2014

9-2014

Dostępne do sprzedaży

78,1%

79,4%

79,1%

Przeznaczone do obrotu

10,5%

9,6%

11,2%

żone na ryzyko związane z wahaniami spreadu mię-

Utrzymywane do wymagalności

6,5%

7,1%

6,1%

dzy rentownością obligacji a oprocentowaniem za-

Kredyty i inne należności

2,5%

2,3%

2,1%

bezpieczających je swapów. Wyniki symulacji prze-

Wyceniane przez rachunek zysków
i strat

2,4%

1,5%

1,5%

prowadzonych w ramach scenariusza szokowego

tów pochodnych. Banki mogą być natomiast nara-

Uwaga: dane dotyczą instrumentów emitowanych przez rezydentów i nierezydentów.
Źródło: NBP.

makroekonomicznych analiz szokowych (zob. rozdział 2.7.2.) wskazują, że ryzyko to nie jest duże.
Istotnym źródłem ryzyka stopy procentowej w księ-

Wykres 2.31. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka stopy

dze bankowej banków jest natomiast niedopaso-

procentowej w portfelu handlowym

wanie terminów przeszacowania złotowych akty-

Odstęp międzykwartylowy

wów i pasywów odsetkowych. W większości banków

Mediana

(zob. wykres 2.32) oprocentowanie aktywów reagu5,0%

je szybciej na zmiany rynkowych stóp procentowych

4,5%
4,0%

niż oprocentowanie pasywów. W rezultacie, spadek

3,5%

rynkowych stóp procentowych przyczynia się, ceteris

3,0%

paribus, do spadku wyników odsetkowych banków.

2,5%
2,0%

W warunkach niskiego poziomu stóp procentowych

1,5%

ujemna luka dla aktywów i pasywów o stopie za-

1,0%

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

spadku wyniku na pozycjach o zmiennym oprocen-

12-2011

rządzanej uniemożliwia bankom skompensowanie

0,0%
9-2011

0,5%

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

towaniu. Jak wskazano w rozdziale 2.4. oprocentowanie zobowiązań o stopie zarządzanej przez banki,
w szczególności rachunków bieżących, już w analizowanym okresie było bliskie zera.
Wyniki symulacji znacznego spadku rynkowych

Ryzyko związane z portfelem papierów wartościo-

stóp procentowych wskazują, że istotnie obniżyła-

wych w księdze bankowej również jest niewielkie

by się zyskowność banków, ale nie prowadziłoby

i ograniczone głównie do stałokuponowych obliga-

to do zagrożenia stabilności całego sektora. Założe-

cji skarbowych. Średnie duration całego portfela ob-

nia i szczegółowe wyniki symulacji przedstawiono

ligacji jest stosunkowo krótkie i wynosi około 2 lat.

w ramce 2.
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Wykres 2.32. Luka stopy procentowej w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)

Uwagi: luka oznacza różnicę między złotowymi aktywami i pasywami odsetkowymi w danym przedziale okresu do terminu przeszacowania; d – dzień roboczy, t – tydzień roboczy, m – miesiąc, r - rok.
Źródło: NBP.

Ramka 2. Wpływ spadku złotowych stóp procentowych na sytuację banków
Celem analizy jest ocena wpływu obniżenia stóp procentowych NBP na wyniki ﬁnansowe sektora bankowego.
Analiza obejmuje wpływ zarówno już dokonanych od września 2014 r. do cut-oﬀ date bieżącego Raportu obniżek
stóp procentowych (o 50 pkt bazowych w październiku 2014 r.), jak i ewentualnych dalszych obniżek aż do spadku
stopy referencyjnej do poziomu 0% włącznie, tj. maksymalnie o dalsze 200 pkt bazowych1 .
Przeprowadzono symulację, w której oszacowano wyizolowany wpływ spadku stóp procentowych na wyniki ﬁnansowe banków poprzez zmianę oprocentowania aktywów i pasywów odsetkowych przy założeniu stałego bilansu
banków. Wyniki symulacji obrazują więc wrażliwość wynikającą z obecnej struktury aktywów i pasywów banków
na zmiany stóp procentowych, nie biorą zaś pod uwagę możliwych działań poprawiających zyskowność, które mogłyby podjąć banki w przypadku realizacji scenariusza spadku stóp2 . Symulacja nie uwzględnia też wpływu obniżek
stóp procentowych na wycenę instrumentów ﬁnansowych, sytuację makroekonomiczną, w tym na sytuację kredytobiorców, popyt na kredyt itp.
Analiza wpływu spadku stóp procentowych została dokonana na podstawie danych nt. okresu do terminu przeszacowania złotowych aktywów i pasywów indywidualnych banków komercyjnych i spółdzielczych3 . Dane te pozwalają na określenie jak szybko aktywa i pasywa reagują na zmiany rynkowych stóp procentowych. Poniżej przedstawiono inne najważniejsze założenia symulacji:
zakładana obniżka stóp procentowych następuje na początku okresu symulacji a poziom stóp po obniżce
utrzymuje się na niezmienionym poziomie przez rok,
korytarz stóp procentowych zgodnie z październikową decyzją RPP wynosi 200 pkt bazowych,
następuje równoległe przesunięcie krzywej dochodowości (stopy o wszystkich tenorach spadają równomiernie o przyjętą wartość),
stopy procentowe dla walut innych niż złoty oraz wszystkie inne parametry rynkowe pozostają niezmienione,
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oprocentowanie aktywów i pasywów o oprocentowaniu zmiennym obniża się dokładnie o wartość spadku
stóp procentowych (założenie stałych marż), z zastrzeżeniem, że oprocentowanie zobowiązań nie może być
ujemne,
oprocentowanie aktywów i pasywów o stopie zarządzanej przez bank pozostaje stałe4 ,
średnie efektywne oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych nie może być wyższe niż czterokrotność stopy
lombardowej NBP5 .
Przyjmując te założenia oszacowano wyniki ﬁnansowe i współczynniki kapitałowe banków dla poszczególnych
wariantów spadku stóp procentowych. Dla banków, które w wyniku spadku stóp procentowych nie spełniałyby
obowiązujących obecnie minimalnych poziomów adekwatności kapitałowej (8% dla łącznego współczynnika kapitałowego, 6% dla współczynnika kapitału Tier I oraz 4,0% dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I) wyznaczono wysokość niedoboru kapitałowego.
Wyniki symulacji wykazały, że wrażliwość wyników ﬁnansowych banków na spadek stóp procentowych jest istotna. Zależność ta nie jest liniowa i rośnie wraz ze skalą spadku stóp procentowych (zob. wykres 1). Jednak nawet
przy spadku stopy referencyjnej NBP do zera banki komercyjne byłyby, ceteris paribus, łącznie nadal zyskowne.
Łączny wynik ﬁnansowy banków spółdzielczych stałby się natomiast ujemny przy spadku stóp o 200 pkt bazowych.
W obu grupach banków udział instytucji notujących straty (w ujęciu rocznym) zacząłby istotnie rosnąć od spadku
stóp procentowych o 100 pkt bazowych (zob. wykres 2). W skrajnym przypadku spadku stóp procentowych do zera ujemny wynik wykazywałoby niemal 30% banków komercyjnych i 70% banków spółdzielczych (wg aktywów).
Spadek stóp procentowych nie przełożyłby się jednak na istotne pogorszenie sytuacji kapitałowej banków. Udział
banków nie spełniających minimalnych regulacyjnych poziomów dla współczynników kapitałowych nawet w wariancie skrajnym byłby bardzo niewielki (zob. wykres 2).
Wykres 1. Wynik ﬁnansowy brutto w zależności od skali spadku stóp procentowych od września 2014 r. w bankach
komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwaga: dane annualizowane; „9-2014” oznacza zannualizowany wynik na koniec września 2014 r.; spadek o 50 pkt bazowych
obejmuje obniżkę stóp procentowych z października 2014 r.
Źródło: NBP.

Wyniki symulacji wskazują, że w horyzoncie rocznym spadek stóp procentowych, ceteris paribus, istotnie obniżyłby
zyskowność banków, ale nie prowadziłby do zagrożenia wypłacalności i stabilności całego sektora. Jednocześnie
jednak banki spółdzielcze są w większym stopniu wrażliwe na spadek stóp procentowych i znaczny ich spadek
miałby prawdopodobnie systemowe znaczenie dla tej części sektora bankowego.
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Wykres 2. Udział banków z ujemnym annualizowanym wynikiem brutto i niedoborem kapitałów oraz łączny niedobór kapitałów w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwagi: „9-2014” oznacza stan na koniec września 2014 r.; spadek o 50 pkt bazowych obejmuje obniżkę stóp procentowych z października 2014 r.
Źródło: NBP.
1

Analiza sektora bankowego prezentowana w ramce, jak i w całym Raporcie opiera się na ostatnich dostępnych danych,
tj. według stanu na koniec września 2014 r. W październiku 2014 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 50
pkt bazowych. W analizie założono więc następujące warianty spadku stóp procentowych w porównaniu do stanu na koniec
września 2014 r.: o 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 i 250 pkt bazowych.
2 W szczególności nie brana jest pod uwagę możliwość zwiększenia przychodów nieodsetkowych przez banki.
3 Z analizy wyłączono Bank Gospodarstwa Krajowego oraz oddziały instytucji kredytowych.
4 W przypadku pasywów założenie to wynika z tego, że znaczna część zobowiązań o stopie zarządzanej przez bank to rachunki
bieżące, których oprocentowanie już obecnie jest bliskie zera, więc jego obniżenie może nie być możliwe. Niemniej takie
założenie należy traktować jako konserwatywne.
5 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku
rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jest to założenie
konserwatywne, ponieważ Kodeks Cywilny ogranicza tylko wysokość samych odsetek. Przychody odsetkowe na kredytach
konsumpcyjnych raportowane przez banki obejmują natomiast także inne opłaty bezpośrednio związane z udzieleniem
kredytu.

2.4. Struktura ﬁnansowania

Było to możliwe dzięki szybkiemu wzrostowi depo-

i ryzyko płynności

września 2014 r.), który obserwowano w większości

Polski system bankowy charakteryzuje korzystna
z punktu widzenia jego stabilności struktura ﬁnansowania. Świadczy o tym niska luka ﬁnansowania,
wysoki udział depozytów gospodarstw domowych
w pasywach i mała skala zależności od mniej stabilnych rynkowych źródeł ﬁnansowania (zob. wykres 2.33).

zytów sektora nieﬁnansowego (8,4% r/r na koniec
banków.
W konsekwencji stopniowo zmniejszał się udział
ﬁnansowania od zagranicznych instytucji ﬁnansowych (zob. wykres 2.35). W dużym stopniu wiązało
się to również ze spadkiem wartości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, a w konsekwencji
popytu na ﬁnansowanie walutowe. Dużą zmienno-

Kontynuowany był trend spadku średniej luki ﬁnan-

ścią cechował się natomiast stan zagranicznych zo-

sowania w sektorze bankowym (zob. wykres 2.34).

bowiązań oddziałów instytucji kredytowych.
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Wykres 2.33. Udział wybranych pozycji zobowiązań w pasywach sektorów bankowych państw UE
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Uwaga: dane monetarne według stanu na koniec września 2014 r.; w przypadku państw strefy euro za krajowych uznaje się kontrahentów z państw strefy euro; UE – średnia ważona dla państw UE.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych EBC.

tam zawierane służą głównie zarządzaniu krótkoter-

Wykres 2.34. Luka ﬁnansowania
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Źródło: NBP.

9-2011

z banków odgrywają istotną rolę głównie w bankach

9-2014

53%

6-2014

15%

3-2014

utrzymało się na niskim poziomie. Środki pozyskane

12-2013

55%

9-2013

Finansowanie od krajowych instytucji ﬁnansowych

6-2013

58%

16%

3-2013

17%

12-2012

60%

9-2012

18%

6-2012

63%

3-2012

19%

12-2011

65%

9-2011

20%

Źródło: NBP.

45 Więcej

nt. wzajemnych ekspozycji banków i innych instytucji ﬁnansowych w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec
2013 r.”, 2013 r., NBP, ramka 6, s. 93.
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W analizowanym okresie koszt ﬁnansowania ban-

nak udział obligacji skarbowych zastawionych przez

ków nieznacznie spadł (w skali nieco większej niż

banki w transakcjach typu repo i buy-sell-back. W re-

stawki rynku międzybankowego) (zob. wykres 2.36).

zultacie, w analizowanym okresie stopień pokrycia

Banki kontynuowały więc proces dostosowań do śro-

skorygowanej luki płynności krótkoterminowej ak-

dowiska niskich stóp procentowych, co skutkowa-

tywami płynnymi nie zmienił się istotnie. Dla ponad

ło wzrostem marży odsetkowej netto (zob. rozdział

95% banków portfel aktywów płynnych w całości po-

2.5.).

krywał skorygowaną lukę.

Wykres 2.36. Efektywne oprocentowanie zobowiązań

Wykres 2.37. Spread między średnią stawką WIBOR a opro-

centowaniem nowych terminowych depozytów złotowych
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kosztów odsetkowych do średniorocznej wartości bilansowej zobowiązań. Obliczenia uwzględniają zobowiązania złotowe i walutowe.
Źródło: NBP.
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Uwagi: dane na podstawie próby 18 banków raportujących
do NBP informacje nt. stóp procentowych; spread oznacza różnicę między miesięczną średnią ze stawek WIBOR o terminach
1M, 3M, 6M, 1Y ważoną za pomocą udziałów depozytów o odpowiednich terminach zapadalności w całości nowych depozytów
w danym miesiącu a oprocentowaniem depozytów
Źródło: NBP.

sowywania kosztów odsetkowych do niższych rynkowych stóp procentowych może być ograniczona. Da-

Wykres 2.38. Udział krajowych skarbowych papierów war-

ne o oprocentowaniu nowych depozytów termino-

tościowych w aktywach banków
Odstęp międzykwartylowy

wych wskazują na wyraźny spadek spreadu między
stawkami WIBOR a ich oprocentowaniem (zob. wy-
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8%

już obecnie zbliżone do zera.
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4%
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Wykres 2.39. Współczynnik płynności M2 (lewy panel) i M4 (prawy panel) w bankach komercyjnych
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Utrzymało się istotne zróżnicowanie banków pod
względem wartości aktywów płynnych. Duże portfele obligacji skarbowych miały najczęściej największe banki i to głównie one w analizowanym okresie
nabywały te instrumenty (zob. wykres 2.38).
Dobrą sytuację krajowych banków komercyjnych
pod względem płynności potwierdzają poziomy

2.5.

Wyniki ﬁnansowe

W Polsce zyski banków stanowią główne źródło ich
kapitałów. Z tego powodu bieżący i przyszły poziom
wyników ﬁnansowych jest istotny dla oceny odporności systemu bankowego na wypadek materializacji zagrożeń.

nadzorczych wskaźników płynności46 (zob. wy-

Wyniki ﬁnansowe i wskaźniki zyskowności sekto-

kres 2.39). Rezerwy płynności przewyższały poziom

ra bankowego zwiększyły się (zob. tabela 2.3) i by-

środków obcych niestabilnych we wszystkich ban-

ły wysokie w porównaniu do systemów bankowych

kach komercyjnych (wskaźnik płynności M2 był wyż-

większości państw UE (zob. wykres 2.40). Za wzrost

szy od regulacyjnego minimum 1,00). Dla wszystkich

zyskowności sektora odpowiadały przede wszyst-

banków środki obce stabilne i fundusze własne by-

kim duże instytucje (zob. wykres 2.41). Jednocze-

ły również większe od aktywów niepłynnych i tych

śnie udział w aktywach sektora bankowego podmio-

o ograniczonej płynności (wskaźnik płynności M4

tów o ujemnej zyskowności zmniejszył się do 1,7%

był wyższy od regulacyjnego minimum 1,00).

(z 2,5%)47 . Łączne straty tych instytucji były niskie
(zob. wykres 2.42), również w porównaniu do skali
prowadzonej działalności i wartości kapitału własnego.

46 Zob.

Uchwała Nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Szerzej na temat nadzorczych norm płynności
KNF w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego – grudzień 2009 r.”, 2009 r., NBP, ramka 2.
47 Ujemne wskaźniki zyskowności na koniec analizowanego okresu wykazywały dwa banki komercyjne (udział 1,4% w aktywach sektora), osiem oddziałów instytucji kredytowych (0,3%) i dziewięć banków spółdzielczych (0,05%), wobec odpowiednio dwóch, dziesięciu
i piętnastu na koniec marca 2014 r.
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Tabela 2.3. Wybrane wskaźniki operacyjne i pozycje rachunku wyników sektora bankowego
2013
I kw.

II kw.

Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto (ROA)

2,59
1,73
4,32
2,26
0,61
1,41
1,14

2,50
1,69
4,20
2,23
0,56
1,42
1,15

Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

60,0
40,0
100,0
52,3
14,2
32,7
26,4

59,7
40,3
100,0
53,0
13,2
33,7
27,3

Wynik finansowy brutto4
Wynik finansowy netto (ROE)4

15,2
12,3

15,3
12,4

Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne2
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

8,2
5,5
13,7
7,3
1,7
5,1
4,1

8,1
6,0
14,1
7,6
1,8
5,0
4,1

2014
IV kw.
I kw.
II kw.
Procent aktywów1
2,44
2,49
2,53
2,59
1,62
1,49
1,43
1,39
4,06
3,98
3,96
3,98
2,19
2,16
2,14
2,12
0,54
0,55
0,56
0,57
1,36
1,34
1,32
1,35
1,10
1,09
1,07
1,09
Procent wyniku z działalności bankowej1
60,0
62,5
63,9
65,1
40,0
37,5
36,1
34,9
100,0
100,0
100,0
100,0
54,0
54,4
54,1
53,3
13,3
13,9
14,1
14,3
33,4
33,8
33,3
34,0
27,1
27,3
26,9
27,4
Procent kapitału Tier I1,3
14,7
14,5
14,4
14,9
11,9
11,8
11,5
11,8
Kwoty5 (w mld zł)
8,6
9,8
9,2
9,5
5,0
4,3
4,9
5,8
13,6
14,0
14,1
15,2
7,5
7,7
7,4
7,7
2,0
2,2
1,8
2,1
4,4
4,2
5,0
5,7
3,6
3,3
4,0
4,7
III kw.

III kw.
2,61
1,37
3,98
2,08
0,55
1,40
1,12
65,6
34,4
100,0
52,1
13,9
35,0
28,2
15,5
12,2
9,6
5,0
14,8
7,4
1,9
5,5
4,3

1
2

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

Na poprawę zyskowności sektora bankowego złoży-

cyklu obniżania stóp procentowych przez RPP (za-

ły się przede wszystkim: zwiększenie marży odsetko-

kończonego w lipcu 2013 r.)49 .

wej netto oraz obniżenie obciążenia wyniku działalności bankowej kosztami operacyjnymi. Obciążenie

Szacunkowa zyskowność wszystkich analizowanych

kosztami realizacji ryzyka kredytowego pozostawało

produktów kredytowych zwiększyła się (zob. wykre-

stabilne, natomiast marża nieodsetkowa zmniejszy-

sy 2.44–2.47). Ponadto zmniejszył się udział w sek-

ła się, m.in. na skutek ustawowego obniżenia opła-

torze bankowym banków o niskiej zyskowności tych

48

ty interchange od 1 lipca 2014 r.

Tempo wzrostu

produktów. W większości przypadków było to efek-

marży odsetkowej spadło, co może świadczyć o wy-

tem spadku kosztów ﬁnansowania. W przypadku

gasającym wpływie dostosowania banków do spad-

kredytów dla przedsiębiorstw do poprawy zyskow-

ku stóp procentowych w następstwie poprzedniego

ności przyczyniło się również niższe obciążenie odpi-

48 Zob.

ustawa z dnia z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1271.
do terminu przeszacowania większości (ponad 80%) złotowych aktywów odsetkowych jest krótszy niż 6 miesięcy, a większości
złotowych pasywów odsetkowych – krótszy niż rok.

49 Okres

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015
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sami z tytułu utraty wartości. Obciążenie to wzrosło

zostało w znacznej mierze skompensowane przez

natomiast w przypadku kredytów konsumpcyjnych

zwiększenie ich efektywnego oprocentowania.

(szerzej na ten temat w rozdziale 2.2.), co jednak

Wykres 2.40. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w sektorach

Wykres 2.41. Zwrot z aktywów w krajowych bankach ko-

bankowych państw UE

mercyjnych

15%

Odstęp międzykwartylowy

Średnia

Mediana

2,0%

10%
5%
0%

1,5%
-5%
-10%
1,0%

-15%
-20%
-25%

0,5%
Czechy
Łotwa
Szwecja
Słowacja
Polska
Estonia
Litwa
Dania
Finlandia
Luksemburg
Belgia
Hiszpania
Wielka Brytania
Chorwacja
Cypr
Malta
Holandia
Bułgaria
Niemcy
Słowenia
Irlandia
Grecja
Francja
Włochy
Rumunia
Austria
Portugalia
Węgry
UE

-30%

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

0,0%

Uwaga: dane skonsolidowane według stanu na koniec czerwca
2014 r.; UE – średnia ważona dla państw UE; ze względu na użycie danych skonsolidowanych wskaźnik ROE dla Polski różni się
od wskaźników na bazie indywidualnej analizowanych w tym rozdziale.
Źródło: EBC.

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

Wykres 2.42. Kwartalny wynik ﬁnansowy sektora bankowe-

Wykres 2.43. Źródła i rozdysponowanie wyniku działalności

go

bankowej
Zyski

Straty

Pozostałe zyski i straty
oraz podatek

16

Wynik finansowy netto

5

14

Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw

12
10

4

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

8
6

3

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

mld zł

4
mld zł

2

2

Koszty operacyjne

0
-2

1

Pozostałe składniki
wyniku działalności
bankowej
Wynik z tytułu opłat i
prowizji

-4
0

-6

-1

-10

-8
-12

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

9-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

9-2011

12-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

9-2009

12-2009

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

-14

-2

Wynik finansowy netto

Uwaga: dane kwartalne.
Źródło: NBP.

Narodowy Bank Polski

Sektor bankowy

Wykres 2.44. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych

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

Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa

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

Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa

10%

10%

8%

8%

6%
4%
2%
0%

-2%
-4%

6%
4%

2%
0%
-2%
-4%

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

-6%
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014

-6%
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014

-12%

Obciążenie kredytów odpisami

% innych kredytów dla GD

% kredytów mieszkaniowych

% kredytów konsumpcyjnych

16%

Efektywne oprocentowanie kredytów

Uwagi: dane annualizowane.
Prezentowane wartości skorygowanej marży odsetkowej netto należy traktować jedynie jako przybliżenie faktycznej zyskowności poszczególnych produktów kredytowych. Przyjęto identyczny koszt ﬁnansowania („efektywne oprocentowanie zobowiązań”) dla każdej
kategorii kredytów. W kalkulacji nie uwzględniono kosztów operacyjnych ani kosztu kapitału potrzebnego na pokrycie wymogów kapitałowych. Szacunek nie obejmuje także przychodów z prowizji i opłat (z wyjątkiem wliczanych do efektywnej stopy procentowej),
m.in. związanych z cross-sellingiem produktów bankowych, które mogą istotnie różnić się w zależności od rodzaju produktu. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut
(spread walutowy).
„Efekt zamknięcia pozycji walutowej” dla kredytów mieszkaniowych to szacowany wynik ﬁnansowy zamknięcia przez banki otwartej
bilansowej pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich) przy
założeniu wykorzystywania odnawianych 3-miesięcznych transakcji fx swap CHF/USD i USD/PLN. Do zamknięcia pozycji wykorzystywana jest wymiana końcowa (tzw. druga noga) transakcji fx swap (równoważna odpowiedniej transakcji forward), natomiast kwota
w walucie obcej otrzymana przez bank w wymianie początkowej (tzw. pierwszej nodze) jest wymieniana na rynku walutowym na złote.
Wynik takiej strategii zabezpieczającej został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków (średniej kwartalnej dodatnich różnic między wartością kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim a wartością zobowiązań wycenianych według
zamortyzowanego kosztu w tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy między stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M skorygowanej o implikowaną marżę w transakcji fx swap. Szacunek ten może być zawyżony, ponieważ nie uwzlędnia marży z tytułu ryzyka kontrahenta
płaconej przez polskie banki.
Źródło: NBP.
Wykres 2.45. Udział banków o danej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez sektor bankowy kredytach

konsumpcyjnych (lewy panel), mieszkaniowych (środkowy panel) i innych kredytach dla gospodarstw domowych (prawy
panel)
>12%

80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%

0%
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
konsumpcyjnych sektora bankowego

90%

<=0

(0%-1%>

(1%-2%>

(2%-3%>

>3%

<=0

(0%-1,5%>

(1,5%-3%>

(3%-4,5%>

>4,5%

100%

100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
9-2011
12-2011
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014

(8%-12%>

Udział banków o danej zyskowności w innych
kredytach sektora bankowego dla GD

(4%-8%>

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

(0%-4%>

100%

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
mieszkaniowych sektora bankowego

<=0

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.44.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.46. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy

panel)
Efektywne oprocentowanie kredytów

Efektywne oprocentowanie kredytów

Obciążenie kredytów odpisami

Obciążenie kredytów odpisami

Efektywny koszt finansowania kredytów

Efektywny koszt finansowania kredytów

Skorygowana marża odsetkowa

Skorygowana marża odsetkowa

2%

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

3-2013

9-2011

9-2014

3-2014

6-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

12-2013

-6%
6-2013

-6%
12-2012

-4%
6-2012

-2%

-4%
9-2011

-2%

6-2013

0%

12-2012

0%

4%

9-2012

2%

6%

6-2012

4%

3-2012

6%

12-2011

% kredytów dla MSP

8%

12-2011

% kredytów dla dużych przedsiębiorstw

8%

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.44.
Źródło: NBP.

Wykres 2.47. Udział banków o określonej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez sektor bankowy kredy-

tach dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
<=0

(0%-1%>

(1%-2%>

(2%-3%>

<=0

>3%

(1%-2%>

(2%-3%>

>3%

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

0%
9-2013

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

0%

20%

10%
6-2013

10%

30%

3-2013

20%

40%

12-2012

30%

50%

9-2012

40%

60%

6-2012

50%

70%

3-2012

60%

80%

12-2011

70%

90%

9-2011

80%

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
sektora bankowego dla MSP

90%

9-2011

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
sektora bankowego dla dużych przedsiębiorstw

(0%-1%>

100%

100%

Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.44.
Źródło: NBP.
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Możliwy spadek przychodów z dystrybucji
Perspektywy
W nadchodzących kwartałach można oczekiwać następujących zjawisk wpływających na zyskowność
polskiego sektora bankowego:

ubezpieczeń. Wejście w życie Rekomendacji U może ograniczyć możliwości uzyskiwania przez banki przychodów z tego tytułu. W
zależności od sposobu ujmowania tych przychodów w sprawozdaniach ﬁnansowych, efekt

Spadek marży odsetkowej netto. Spadek ryn-

ten może być widoczny w wyniku odsetkowym

kowych stóp procentowych w następstwie de-

(ubezpieczenia integralnie związane z umo-

cyzji RPP z 8 października 2014 r. oraz ewen-

wami kredytowymi) lub nieodsetkowym.

tualne dalsze ich spadki, których oczekują

Wzrost

uczestnicy rynków ﬁnansowych, początkowo

na rzecz BFG związany z podniesieniem sta-

silniej wpłyną na oprocentowanie aktywów niż

wek opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej

zobowiązań (zob. rozdział 2.3.). Swoboda ban-

na 2015 r.50 , a w dłuższej perspektywie również

ków w obniżaniu oprocentowania zobowiązań

z projektem utworzenia funduszu uporządko-

o stopie zarządzanej jest przy tym ograniczo-

wanej likwidacji51 .

opłat

wnoszonych

przez

banki

na, ponieważ oprocentowanie rachunków bieżących jest bliskie zera. Ponadto, oprocentowanie kredytów nie może przekraczać czterokrotności stopy lombardowej NBP. Oszacowanie wpływu spadku stóp procentowych na wyniki ﬁnansowe banków zostało przedstawione w ramce 2. Skalę spadku marży odsetkowej może zmniejszyć ewentualne zwiększenie
udziału kredytów konsumpcyjnych w portfelach banków (zob. rozdział 2.1.).

Ewentualny wzrost obciążenia wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów
na skutek utworzenia dodatkowych odpisów
w wyniku przeprowadzonego przez UKNF
przeglądu jakości aktywów (AQR) i sugerowanych przez nadzór przeklasyﬁkowań części kredytów (szerzej na ten temat w ramce 3). Wpływ aprecjacji franka szwajcarskiego na odpisy z tytułu utraty wartości walutowych kredytów mieszkaniowych powinien być

Stabilizacja lub dalszy spadek marży nie-

umiarkowany.

odsetkowej. Banki zapowiadają podniesienie
opłat i prowizji w odpowiedzi na spadek stóp

Zmiany te prowadzić mogą do spadku zyskowności

procentowych, jednak w przeszłości takie dzia-

działalności bankowej mierzonej wskaźnikami ROA

łania nie wystarczały do zwiększenia marży

i ROE. Wskaźniki te pozostaną jednak na stosunko-

nieodsetkowej. Niektóre banki mogą podnieść

wo wysokich poziomach, a zdecydowana większość

wyniki nieodsetkowe przez realizację zysków

banków będzie nadal zyskowna. Ewentualne straty

na obligacjach z portfela „dostępne do sprze-

ponoszone przez niektóre banki w większości przy-

daży”.

padków nie powinny zagrażać ich wypłacalności. Sy-

50 Stawka

opłaty rocznej banków została podniesiona z 0,1% do 0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych, a opłaty ostrożnościowej – z 0,037% do 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych. Zob. Uchwała nr 28/2014 Rady Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej
na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania oraz Uchwała nr 29/2014
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty ostrożnościowej
na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.
51 Zob. projekt z dnia 23 kwietnia 2013 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, uporządkowanej likwidacji banków oraz o zmianie
niektórych innych ustaw dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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tuacja kapitałowa większości banków pozwala im

z naddatkiem nowe normy adekwatności kapitało-

również ograniczać spadek ROE dzięki zwiększaniu

wej bez konieczności podnoszenia kapitału najwyż-

dźwigni ﬁnansowej.

szej jakości. Normy te obejmują: współczynnik kapitału podstawowego Tier I (Common Equity Tier 1),
współczynnik kapitału Tier I (Tier 1 capital ratio)

2.6.

Pozycja kapitałowa banków

oraz łączny współczynnik kapitałowy (total capital ratio)55 odpowiadający dotychczas stosowanemu

Dobre wyposażenie kapitałowe 52 oraz niski poziom

współczynnikowi wypłacalności.

dźwigni ﬁnansowej zapewniają wysoką odporność
krajowego sektora bankowego na szoki. Od marca

Wykres 2.48. Główne składniki funduszy własnych i wybra-

2014 r. kapitały wzrosły o 6,3% (zob. wykres 2.48),

ne współczynniki kapitałowe w krajowym sektorze banko-

głównie w wyniku zatrzymania zysków wypracowa-

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

nych w poprzednim roku oraz podwyższeniu kapitału akcyjnego. Wzrosły również wymogi kapitało-

40

4%

20

2%

0

0%

Wejście w życie zmian regulacyjnych wynikających
53

z przepisów pakietu CRDIV/CRR nie spowodowało większych zmian w poziomie funduszy własnych,
wymogów kapitałowych i współczynników kapitałowych banków (zob. tabela 2.4)54 . Dotychczasowa ka-

3-2008

(zob. wykres 2.50).

9-2014

6%

3-2014

60

reprezentowały 96% aktywów banków krajowych

9-2013

8%

nym współczynniku kapitałowym wyższym niż 12%

3-2013

10%

80

9-2012

100

3-2012

sektorze bankowym wyniósł 14,9%. Banki o łącz-

9-2011

12%

3-2011

Średni łączny współczynnik kapitałowy w krajowym

9-2010

14%

120

3-2010

140

9-2009

ze wzrostem akcji kredytowej (zob. wykres 2.49).

3-2009

16%

9-2008

160

mld zł

we (o 4,2%), co było związane przede wszystkim

Uwaga: kapitał Tier II do końca 2013 r. obliczony jako różnica pomiędzy kapitałem na potrzeby współczynnika wypłacalności i kapitałem podstawowym.
Źródło: NBP.

tegoria funduszy podstawowych, stanowiących po-

Większość banków, za wyjątkiem jedenastu banków

nad 90% funduszy własnych sektora, w dużym stop-

spółdzielczych, spełniałoby również normy kapita-

niu odzwierciedlała obowiązującą od 2014 r. kate-

łowe, gdyby już dziś musiały pomniejszyć fundusze

gorię kapitału Tier I. Wszystkie banki spełniły więc

własne o pozycje, które zgodnie z przepisami ma-

52 W

analizie uwzględniono banki komercyjne wraz z ich oddziałami zagranicznymi i banki spółdzielcze. Oddziały zagraniczne posiadają trzy krajowe banki, ale skala ich działalności jest bardzo mała (aktywa oddziałów zagranicznych stanowią niespełna 1% aktywów
tych trzech banków). Z analizy wyłączono bank BGK, ponieważ nie podlega regulacjom pakietu CRDIV/CRR.
53 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i ﬁrmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. U. UE L 176/56 z dnia 27.06.2013 r.
54 W marcu 2014 r. banki były zobowiązane do zaraportowania danych o pozycji kapitałowej zgodnie ze starymi regulacjami krajowymi
i CRDIV/CRR. Umożliwia to porównanie zmian, które wprowadziły nowe regulacje.
55 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (Common Equity Tier 1) wyznaczany jest przy zastosowaniu kapitału najwyższej jakości,
tj. kapitału podstawowego Tier I. Minimalny poziom tego współczynnika obowiązujący w 2014 r. to nie mniej niż 4,0%. Współczynnik kapitału Tier I (Tier 1 capital ratio) wyznaczany jest przy zastosowaniu kapitału podstawowego Tier I (CET1) oraz dodatkowego
kapitału Tier I. Jego minimalny poziom w 2014 r. to 5,5%. Łączny współczynnik kapitałowy (total capital ratio) wyznaczany jest przy
zastosowaniu całych funduszy własnych składających się z kapitału Tier I oraz kapitału Tier II. Jego minimalny poziom to 8%.
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ją być stopniowo wyłączane z tych funduszy. Po-

puszczone w pakiecie CRDIV/CRR. Sześć banków,

mniejszenia te dotyczą m.in. stopniowej amortyza-

o 47,9% udziale w aktywach sektora, wyliczało wy-

cji funduszu udziałowego w bankach spółdzielczych

mogi kapitałowe zaawansowanymi metodami. Ze

oraz zapadania innych instrumentów utrzymywa-

względu na okres przejściowy banki te nie mogły ob-

nych w kapitale na zasadzie „praw nabytych”. Odję-

niżyć wymogów kapitałowych poniżej wielkości re-

cie tych pozycji spowodowałoby – według stanu na

ferencyjnej wynikającej z zastosowania metody stan-

koniec września 2014 r. – obniżenie funduszy ban-

dardowej lub przepisów Bazylei I58 . Niemniej jednak

ków spółdzielczych o około 729 mln zł (tj. o 7,1%).

skalę spadku wymogu kapitałowego w tych bankach

kowym
Wymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego
w tym kredytowego kontrahenta

wania niektórych ekspozycji kredytowych MSP56
spowodowało, że na koniec marca 2014 r. wymóg
kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wyliczony
80

zgodnie z CRDIV/CRR był niższy o 1,9% w porówna-

70
60

rzystały na tej zmianie banki spółdzielcze, w któ-

50

30

na nieznaczne podniesienie wymogu kapitałowego
o 0,8%.
Krajowy sektor bankowy wykazywał wysoką rela-

9-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

z korektą wyceny kredytowej, tzw. CVA, wpłynęło

3-2012

0
9-2011

Z kolei wprowadzenie wymogu na ryzyko związane

12-2009

10
12-2011

20

dytowego w bankach spółdzielczych spadł o 10,3%.

6-2011

tywnie duży – wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kre-

40

3-2010

rych udział takich ekspozycji w aktywach jest rela-

mld zł

niu do wcześniejszych przepisów. Szczególnie sko-

3-2011

CRDIV/CRR. Umożliwienie preferencyjnego trakto-

Wykres 2.49. Wymogi kapitałowe w krajowym sektorze ban-

9-2010

mogu kapitałowego wprowadzonych przez pakiet

12-2010

netto z tytułu zmian parametrów wyliczania wy-

można ocenić jako znaczną.

6-2010

Polski sektor bankowy odniósł niewielkie korzyści

Uwaga: wielkość wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta do końca 2013 r. wykazywana łącznie z wymogiem kapitałowym z tytułu ryzyka kredytowego.
Źródło: NBP.

cję aktywów ważonych ryzykiem do aktywów (oko-

Polski sektor bankowy charakteryzuje się niskim po-

ło 68% na koniec września 2014 r.). Wynikało to ze

ziomem dźwigni ﬁnansowej, co potwierdza pozy-

stosowania przez większość banków prostych me-

tywną ocenę jego pozycji kapitałowej. Na koniec

57

tod wyznaczania wymogów kapitałowych , dają-

czerwca 2014 r. tradycyjny wskaźnik dźwigni, czy-

cych z reguły bardziej konserwatywne szacunki wy-

li relacja aktywów banku do kapitału podstawowe-

mogów kapitałowych niż metody zaawansowane do-

go, wynosił 9,5, podczas gdy średnia dla UE – 17,559 .

56 Pakiet

regulacji CRDIV/CRR wprowadza tzw. współczynnik wsparcia, przez który należy pomnożyć wartość wymogu kapitałowego
wynikającego z ekspozycji wobec MSP. Współczynnik wsparcia wynosi 0,7619.
57 Metody te to: metoda standardowa dla ryzyka kredytowego, metoda wskaźnika bazowego lub metoda standardowa dla ryzyka operacyjnego oraz najprostsze metody w ramach ryzyka rynkowego. Ostatnia kategoria obejmuje ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko
cen towarów, do których stosuje się metody wyznaczania wymogów kapitałowych określone w przepisach Rozporządzenia CRR.
58 Zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych
dla instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, art. 500.
59 Obliczenia na podstawie sprawozdań skonsolidowanych banków na koniec czerwca 2014 r. publikowanych przez EBC.
60 Wskaźnik dźwigni zdeﬁniowany w pakiecie regulacyjnym CRDIV/CRR różni się zasadniczo od tradycyjnego wskaźnika dźwigni ﬁnansowej. Wskaźnik dźwigni według CRDIV/CRR oblicza się jako wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I, do miary ekspozycji, która
uwzględnia zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe.
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Tabela 2.4. Zmiany wybranych parametrów i wskaźników adekwatności kapitałowej w krajowym sektorze bankowym

wynikające z wejścia w życie przepisów pakietu CRDIV/CRR, według stanu na koniec marca 2014 r.
Regulacje
krajowe
132,82
119,58
13,25
15,0%
13,5%
–
70,93
63,07
6,77
0,34
0,75

Fundusze własne
Kapitał Tier I
Kapitał Tier II
Łączny współczynnik kapitałowy
Współczynnik kapitału Tier I
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
Całkowite wymogi kapitałowe, w tym:
- wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego (w tym ryzyka kredytowego kontrahenta)
- wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego
- wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego
- wymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka

CRDIV/
CRR
130,73
118,86
11,87
14,6%
13,3%
13,3%
71,47
62,98
6,76
1,11
0,61

Różnica
(%)
-1,6
-0,6
-10,4
-0,4 pp
-0,2 pp
–
0,8
-0,1
0,0
226,5
-19,1

Uwagi: dane w mld zł. Kategoria „wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego” obejmuje ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko
cen towarów.
Źródło: NBP.

20%
10%
powyżej 16%

Łączny współczynnik kapitałowy

12 - 16%

11 - 12%

10 - 11%

9 - 10%

8 - 9%

4 - 8%

0 - 4%

0%

40%
30%
20%
10%

0%

Łączny współczynnik kapitałowy

powyżej 16%

30%

50%

12 - 16%

40%

60%

11 - 12%

50%

9-2014

70%

10 - 11%

60%

6-2014

80%

9 - 10%

70%

3-2014

8 - 9%

80%

12-2013

4 - 8%

9-2014

0 - 4%

6-2014

poniżej 0

3-2014

Udział w aktywach banków spółdzielczych banków
o danym współczynniku kapitałowym

12-2013

poniżej 0

Udział w aktywach krajowych banków
komercyjnych i ich odziałów zagranicznych banków
o danym współczynniku kapitałowym

Wykres 2.50. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
według łącznego współczynnika kapitałowego

Uwaga: dla grudnia 2013 r. przedstawiono współczynnik wypłacalności.
Źródło: NBP.
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Obecnie unijna norma dla wskaźnika dźwigni ﬁnan60

sowej nie jest jeszcze ustalona

są przypisane do scenariusza makroekonomicznego,

i trwa tzw. okres

natomiast są porównywalne w czasie. Drugie z tych

obserwacyjny, w którym banki raportują wszystkie

podejść rozważa konkretny, spójny szokowy scena-

pozycje niezbędne do jego obliczania. Propozycję

riusz makroekonomiczny i bada odporność banków

minimalnej wielkości tego wskaźnika podał nato-

na jego materializację.

61

miast Komitet Bazylejski . Normę wskaźnika dźwigni na poziomie bazylejskim, tj. 3%, spełniają wszystkie banki krajowe. Średni wskaźnik dla sektora bankowego, obliczony według wymogów CRDIV/CRR,
na koniec września 2014 r. wynosił 8,49%, a tylko jeden bank miał wskaźnik niższy niż 4%.

zdolności absorbowania strat
kredytowych
W celu określenia, czy kapitały banków wystarczają do zaabsorbowania ewentualnych strat z tytułu

Wykres 2.51. Wskaźnik dźwigni w bankach komercyjnych
Odstęp międzykwartylowy

2.7.1. Symulacje jednoczynnikowe

Mediana

materializacji ryzyka kredytowego, przeprowadzo-

Średnia

no symulację62 , której wyniki odpowiadają na pyta-

14%
13%

nie, jaką skalę pogorszenia jakości kredytów obec-

12%

nie obsługiwanych terminowo mogą zaabsorbować

11%

poszczególne banki bez naruszenia żadnej z norm

10%

kapitałowych (zob. wykres 2.52). Wyniki symulacji

9%

pozwalają uszeregować banki według odporności

8%

na pogorszenie jakości ich portfela kredytowego. Ja-

7%

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

re byłyby w stanie zaabsorbować jedynie niewielkie

3-2010

4%
9-2009

się w niej udział w aktywach sektora banków, któ3-2009

5%
9-2008

ko miarę wrażliwości sektora bankowego analizuje

3-2008

6%

Uwaga: wskaźnik dźwigni sprzed 2014 r. na podstawie szacunków. Dostępne w sprawozdawczości dane nie pozwalają na dokładne obliczenie wskaźnika według nowej metodyki.
Źródło: NBP.

(10%) pogorszenie jakości portfela kredytów. Symulacja przeprowadzona na danych z września 2014 r.
wskazuje na poprawę odporności banków.
W przypadku krajowych banków komercyjnych pogorszenie jakości 10% kredytów spowodowałoby na-

2.7. Odporność sektora
bankowego na szoki

ruszenie normy kapitałowych w bankach o 7,8%
udziale w aktywach tego sektora. W marcu 2014 r.
identyczny szok spowodowałby naruszenie tych
norm w bankach posiadających 10,7% aktywów

W celu oceny odporności sektora bankowego na po-

krajowych banków komercyjnych. Natomiast dla

tencjalne szoki stosowane są dwa podejścia – sy-

banków spółdzielczych założony szok spowodował-

mulacje oraz makroekonomiczne testy warunków

by obniżenie współczynników kapitałowych poniżej

skrajnych. Pierwsze z tych podejść polega na bada-

obowiązujących minimów w bankach posiadających

niu wpływu wystandaryzowanych szoków, które nie

10,8% aktywów wszystkich banków spółdzielczych,

61 Zob.

„Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements”, Komitet Bazylejski, styczeń 2014 r.
zostały przeprowadzone na danych krajowych banków komercyjnych wraz z ich oddziałami zagranicznymi i banków spółdzielczych. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych i Bank Gospodarstwa Krajowego.

62 Symulacje
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Wykres 2.52. Wyniki symulacji: aktywa krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy

panel) uszeregowane według odsetka kredytów bez stwierdzonej utraty wartości, których pogorszenie jakości spowodowałoby naruszenie którejkolwiek z norm kapitałowych
6-2014

9-2014

3-2014

100%

90%

90%
Skumulowane aktywa (w % aktywów
banków spółdzielczych)

Skumulowane aktywa (w % aktywów
krajowych banków komercyjnych)
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80%
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10%
0%

0%

10%

20%
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40%

50%

0%

10%

20%
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50%

Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości pomniejszają najpierw
bieżący wynik ﬁnansowy banku niezaliczony do funduszy własnych, a w dalszej kolejności fundusze własne banku. 3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka w wysokości odpowiadającej średniej wadze ryzyka dla portfela danego banku. 4. Brak rozwiązań
odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

w porównaniu z 14,5% w marcu 2014 r.

ca 2016 r. Wyniku symulacji dla scenariusza referen-

Większość banków posiada wystarczające kapitały,

cyjnego ani innych symulacji zawartych w tym roz-

aby zaabsorbować skutki ewentualnego pogorszenia

dziale nie należy traktować jako prognozy sytuacji

się jakości portfela, a ich odporność zwiększyła się.

sektora bankowego.

Istnieje jednak grupa kilku średnich i małych ban-

Analiza została przeprowadzona w trzech etapach.

ków, które posiadają mniejszą odporność na poten-

W pierwszym zbadany został wpływ dwóch scenariu-

cjalne szoki i powinny dążyć do wzrostu funduszy

szy makroekonomicznych (referencyjnego i szoko-

własnych.

wego) na koszty realizacji ryzyka kredytowego i na
wyniki odsetkowe banków oraz na ich adekwatność

2.7.2. Testy warunków skrajnych

kapitałową. Dzięki zastosowaniu wielorównaniowego modelu makroekonomicznego zakładany sce-

63

Do oceny odporności banków

na negatywne szo-

nariusz szokowy w możliwie kompletnym stopniu

ki zastosowano testy warunków skrajnych obejmu-

uwzględnia łączny wpływ poszczególnych szoków

jące szok makroekonomiczny, rynkowy i płynności.

na sytuację ekonomiczną. W przeciwieństwie do sy-

Jako scenariusz referencyjny wykorzystano central-

mulacji jednoczynnikowych, które obrazują wrażli-

ną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Ra-

wość banków na pojedyncze, wyizolowane szoki, te-

portu o inﬂacji. Listopad 2014 r.”, sporządzoną przy

sty warunków skrajnych pozwalają na oszacowanie

założeniu stałych stóp procentowych. Celem analizy

wpływu wielu współoddziałujących szoków na sytu-

była kwantyﬁkacja skutków hipotetycznych szoków

ację ﬁnansową banków. W drugim etapie do analizy

dla banków w okresie od IV kwartału 2014 r. do koń-

szoku makroekonomicznego dołączono wpływ do-

63 Testy warunków skrajnych zostały przeprowadzone dla krajowych banków komercyjnych. Z symulacji wyłączono Bank Gospodarstwa

Krajowego.
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datkowego negatywnego szoku rynkowego na pozy-

dy zależała od wysokości nadwyżki współczynników

cję kapitałową banków. W trzecim etapie analizowa-

kapitałowych ponad założone minima. Zmiany ak-

no wpływ szoku rynkowego na sytuację płynnościo-

tywów banków były bilansowane przez zmiany zo-

wą banków.

bowiązań.

Hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków w obu
scenariuszach wyznaczono przy założeniu, że banki muszą dysponować funduszami regulacyjnymi
w wysokości zapewniającej utrzymanie łącznego
współczynnika kapitałowego na poziomie 12,5%,
a współczynnika kapitału podstawowego Tier I
na poziomie 9,0%64 . Założone w analizie kryteria
dla współczynników kapitałowych są zgodne z kryteriami przyjętymi przez KNF w zaleceniach dotyczących polityki dywidendowej banków65 i są przy

W makroekonomicznym scenariuszu szokowym
przyjęto następujące założenia:
Czynnikiem powodującym spowolnienie gospodarcze będzie szok na rynkach ﬁnansowych oraz wzrost niepewności geopolitycznej,
który przyczynia się do obniżenia tempa wzrostu gospodarek wschodzących i pogorszenia
sytuacji sektorów bankowych w krajach rozwiniętych.

tym wyższe od obowiązujących wymogów regula-

Do pogorszenia sytuacji gospodarczej przy-

cyjnych oraz kryteriów przyjętych w testach euro-

czyni się deﬂacja w streﬁe euro, prowadzącą

pejskich banków przeprowadzonych w 2014 r. przez

do wzrostu realnej wartości długów rządowych

EBA i EBC.

i prywatnych oraz do odkładania w czasie konsumpcji.

Dla banków spełniających wyżej opisane kryteria
na koniec danego kwartału okresu symulacji przy-

Dodatkowo na sytuację ekonomiczną Pol-

jęto, że w kolejnym kwartale zwiększają portfele

ski negatywnie wpłynie zaostrzenie konﬂiktu

kredytów i papierów wartościowych oraz pozostałe

ukraińsko-rosyjskiego oraz wzrost cen impor-

aktywa w tempie kwartalnego wzrostu nominalne-

towanych surowców energetycznych.

66

go PKB . Na wartość bilansową portfela kredytów
wpływały również odpisy tworzone z tytułu utraty
wartości kredytów, a na wartość portfela dłużnych
papierów wartościowych – szok rynkowy. Dla niemodelowanych pozycji rachunku zysków i strat przyjęto założenie stałej relacji do aktywów, przy czym
uwzględniono wyższe stawki opłaty rocznej i opła-

Przy takich założeniach w Polsce nastąpiłoby znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego (zob. tabela 2.5). Prawdopodobieństwo wystąpienia tak głębokiego i długiego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, jak to wynikające ze scenariusza szokowego, można oceniać jako niewielkie

ty ostrożnościowej na BFG67 . Dopuszczono również

(zob. wykres 2.53).

możliwość wypłaty dywidendy z zysku wypracowa-

W celu oceny wpływu potencjalnego wzrostu awersji

nego w okresie symulacji przez banki spełniające

inwestorów zagranicznych do ryzyka rynków wscho-

minima adekwatności kapitałowej. Stopa dywiden-

dzących i regionu(skutkującego odpływem kapitału

64 W

zdecydowanej większości banków objętych analizą kapitał Tier I składa się wyłącznie z kapitału podstawowego, w związku z tym
nie zakładano odrębnego kryterium dla współczynnika kapitału Tier I.
65 Zob. „Stanowisko KNF z 2 grudnia 2014 r. w sprawie polityki dywidendowej instytucji ﬁnansowych”, dostępne pod adresem
http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_polityka_dywidendowa_2_12_2014_tcm75-39873.pdf.
66 O ile tempo wzrostu PKB jest dodatnie; w przeciwnym przypadku związek aktywów banków z PKB był wyłączany. Dodatkowo stopy
wzrostu dla poszczególnych banków były ograniczane nadwyżką ich wskaźników adekwatności kapitałowej ponad założone kryteria.
67 Założono utrzymanie stawek w 2016 r.
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z Polski) na pozycję kapitałową banków do makro-

ﬁnansowania zagranicznego i spadku zaufania za-

ekonomicznego scenariusza szokowego dołączono

równo ze strony innych krajowych instytucji ﬁnan-

szok rynkowy. Odpływ kapitału znalazłby odzwier-

sowych, jak i podmiotów sfery realnej skutkującego

ciedlenie we wzroście rentowności polskich skarbo-

wycofaniem części ich depozytów69 .

wych dłużnych papierów wartościowych oraz w deprecjacji złotego. Deprecjacja złotego z kolei wpłynęłaby na wzrost wymogów kapitałowych i pogorszenie jakości portfela kredytowego banków na sku-

Wykres 2.53. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle

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

tek wzrostu wartości w złotych kredytów nominowa6

nych w walutach obcych i związanego z nim wzrostu

5

mulacji założono wzrost rentowności obligacji o 300

4

pkt bazowych oraz deprecjację złotego wobec euro
68

o 30% .

PKB (r/r) %

obciążenia kredytobiorców spłatami kredytów. W sy-

3
2

Tabela 2.5. Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważa-

1

nych scenariuszach makroekonomicznych (w %)

0

9-2016

12-2016

3-2016

9-2015

12-2015

6-2015

3-2015

9-2014

12-2014

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

6-2014

0,4

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL

3-2014

3,3

1,6

9-2013

3,0

3,2

12-2013

3,2

scenariusz szokowy

6-2013

scenariusz referencyjny

Tempo wzrostu PKB r/r

3-2013

2016

12-2012

2015

6-2016

-1

2014

scenariusz referencyjny

9,4

8,9

8,3

Ostatnim elementem symulacji była analiza wpływu

scenariusz szokowy

9,4

9,3

10,3

potencjalnego upadku banku w obu scenariuszach

scenariusz referencyjny

0,1

1,1

1,6

scenariusz szokowy

0,1

1,8

2,4

scenariusz referencyjny

2,5

2,2

2,2

scenariusz szokowy

2,4

1,7

1,7

Inflacja CPI r/r

WIBOR3M

makroekonomicznych na sytuację pozostałych banków poprzez tzw. efekt domina.
Większość banków, zarówno w przypadku realizacji

Źródło: NBP.

scenariusza referencyjnego, jak i szokowego, zachowałaby nadwyżkę funduszy regulacyjnych pozwalającą na spełnienie przyjętych kryteriów adekwat-

Przeanalizowano także wpływ szoku rynkowego

ności kapitałowej oraz rozwój działalności. Szaco-

oraz dodatkowych zaburzeń o charakterze płynno-

wana wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy

ściowym na sytuację płynnościową banków. Celem

regulacyjnych przez banki, które byłoby wymaga-

tej symulacji było sprawdzenie, czy banki posiada-

ne w przypadku realizacji scenariusza szokowego,

ją adekwatny bufor płynnych aktywów na wypadek

na koniec okresu symulacji wyniosłaby 1,9 mld zł

wystąpienia założonej w scenariuszu szokowym de-

(zob. tabela 2.6). Straty z tytułu ekspozycji na rynku

precjacji złotego, wzrostu rentowności polskich ob-

międzybankowym nie spowodowałyby zwiększenia

ligacji skarbowych oraz dodatkowo odpływu części

potrzeb kapitałowych banków (nie wystąpiłby efekt

68 W

stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca września 2014 r.
m.in. wycofanie 100% depozytów, 10% kredytów i 25% pozostałych zobowiązań wobec zagranicznych instytucji ﬁnansowych oraz odpływ niestabilnej części (niezaliczonej do tzw. osadu) depozytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i podmiotów
sektora rządowego i samorządowego oraz dodatkowo odpowiednio 5%, 10% i 10% ich pozostałych depozytów.
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Tabela 2.6. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

Dane historyczne
za okres
IV kw. 2013 – III kw. 2014

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

scenariusz
szokowy

-0,6
2,45
1,2

-0,6
2,43
1,3

-0,9
2,39
0,7

0,3
n/d

0,3
0,0

1,9
0,0

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

n/d
n/d

-1,4
-9,0

n/d

-2,4

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

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

n/d

1
2

Scenariusz oparty na centralnej ścieżce projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inﬂacji. Listopad 2014 r.”.
Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych
od dłużnych papierów wartościowych.
3 Wartość dokapitalizowania banków konieczna do utrzymania łącznych współczynników kapitałowych powyżej 12,5% oraz współczynników kapitału podstawowego Tier I powyżej 9%.
4 Na koniec września 2014 r. wszystkie banki spełniały regulacyjne normy kapitałowe. Udział w aktywach sektora banków, które nie
spełniały zaostrzonych kryteriów kapitałowych przyjętych do testów warunków skrajnych wynosił 1,3%.
Uwaga: wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako
prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.

Wykres 2.54. Skumulowane zmiany łącznego współczynnika kapitałowego w scenariuszu szokowym (w % aktywów ważo-

nych ryzykiem)
20%

18%

16%

14%

12%
czynniki wpływające na zmianę łącznego współczynnika
kapitałowego w okresie symulacji

10%

8%

łączny
współczynnik
kapitałowy 9-2014

wynik finansowy
przed odpisami

odpisy z tytułu
utraty wartości
kredytów

wypłacona
dywidenda

inne zmiany
zmiana aktywów
funduszy własnych
ważonych
ryzykiem

łączny
współczynnik
kapitałowy 12-2016

Uwagi: niebieskie słupki oznaczają wysokość łącznego współczynnika kapitałowego analizowanych banków na początku i na końcu
okresu symulacji w scenariuszu szokowym. Zielonymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie przeciętnego łącznego współczynnika kapitałowego w okresie symulacji, a czerwonymi – czynniki wpływające na jego spadek. Wpływ tych czynników
przedstawiono w punktach procentowych.
„Wynik ﬁnansowy przed odpisami” to wynik działalności bankowej pomniejszony m.in. o koszty operacyjne.
W symulacji przyjęto, że banki osiągające zysk i spełniające założone kryteria adekwatności kapitałowej wypłacają dywidendę, której
stopa zależy od wysokości nadwyżki współczynników adekwatności kapitałowej nad przyjętymi kryteriami.
Źródło: NBP.
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domina). Udział banków, które musiałyby podnieść

wyniósłby około 24 mld zł. W porównaniu z wynika-

fundusze regulacyjne, aby spełnić kryteria przyję-

mi symulacji przeprowadzonej w poprzedniej edycji

te do analizy, w aktywach sektora bankowego wy-

Raportu udział banków o niewystarczających bufo-

niósłby w przypadku scenariusza szokowego 18,3%,

rach płynnościowych nieznacznie wzrósł, natomiast

a w przypadku scenariusza referencyjnego 2,5%.

łączna skala niedoboru środków płynnych nieznacz-

Warto przy tym zauważyć, że dla około 1/3 banków

nie spadła.

(zarówno pod względem liczby, jak i udziału w ak***

tywach) niedobór kapitału w scenariuszu szokowym
nie przekraczałby 2% ich kapitałów podstawowych
Tier I.

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że odporność

Wykres 2.55. Aktywa krajowych banków komercyjnych we-

sektora bankowego na szoki jest wysoka. Większość
banków mogłaby bezpiecznie funkcjonować i zaab-

wów w scenariuszu szokowym

sorbować skutki materializacji restrykcyjnego scena-

45%

riusza znacznego spowolnienia wzrostu gospodar-

40%

czego. Jednocześnie występuje zróżnicowanie bufo-

35%

rów kapitałowych pomiędzy bankami, a kilka z nich

30%

cechuje się relatywnie niską odpornością. Banki te

25%

powinny dążyć do zwiększenia buforów kapitało-

20%

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Powyżej 200%

175 - 200%

nie z zaleceniami Financial Stability Board (FSB) –

150 - 175%

0%
125 - 150%

rolę w systemie ﬁnansowym powinny mieć – zgod100- 125%

szoki. Ponadto, banki spełniające szczególnie istotną

5%
75 - 100%

10%

50 - 75%

wych w celu obniżenia wrażliwości na potencjalne

25 - 50%

15%

0 - 25%

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych akty-

Źródło: NBP.

podwyższoną zdolność do absorpcji potencjalnych
strat70 .
Istotne jest, aby banki posiadające obecnie wystarczające bufory kapitałowe nie zmniejszały ich nad-

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypad-

miernie w nadchodzących okresach. W szczególno-

ku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza

ści wzrost dynamiki akcji kredytowej nie powinien

szokowego grupa banków o około 10% udziale w ak-

prowadzić do nadmiernego wzrostu dźwigni ﬁnan-

tywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich

sowej. Odpowiednie nadwyżki kapitałowe ponad

buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowią-

obecne wymogi regulacyjne będą bowiem niezbęd-

zań związanych z odpływem kapitału zagraniczne-

ne w perspektywie stopniowego wzrostu tych wymo-

go, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klien-

gów wynikającego z harmonogramu nakładania po-

tów (zob. wykres 2.55). Większość z tych banków ﬁ-

szczególnych buforów określonych w CRDIV/CRR.

nansuje się w dużym stopniu środkami z zagranicy

Utrzymaniu nadwyżek adekwatności kapitałowej

bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych.

powinna służyć m.in. właściwie prowadzona polity-

Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach

ka dywidendowa.

70 „Stanowisko

KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji ﬁnansowych” z 2 grudnia 2014 r. zaleca bankom ze „znaczącym udziałem” (powyżej 5%) w rynku depozytów sektora nieﬁnansowego uzależnienie wypłaty dywidendy od posiadania „bufora ryzyka systemowego” (3 punkty procentowe ponad poziom współczynników kapitałowych zalecany dla pozostałych banków).
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Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że od-

ne jest, aby banki posiadały zdywersyﬁkowane źró-

porność sektora bankowego ustabilizowała się i jest

dła ﬁnansowania, a co za tym idzie, nie polegały

dobra, ale istnieje grupa banków o podwyższonym

w zbyt dużym stopniu na ﬁnansowaniu ze strony za-

proﬁlu ryzyka płynności. Dla stabilnego funkcjo-

granicznych podmiotów dominujących.

nowania krajowego systemu ﬁnansowego pożąda-

Ramka 3. Wyniki wszechstronnej oceny banków europejskich
W październiku 2013 r. Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o przeprowadzeniu tzw. wszechstronnej
oceny banków europejskich (ang. comprehensive assesment)1 . Jako cel badania przyjęto stworzenie „bilansu otwarcia” przed przejęciem przez EBC nadzoru nad bankami w krajach uczestniczących w Jednolitym Mechaniźmie Nadzorczym (SSM), ale także poprawę jakości i przejrzystości dostępnych informacji ﬁnansowych, a w konsekwencji
wzrost zaufania do europejskiego sektora bankowego.
Wszechstronna ocena została przeprowadzana przez EBC wraz z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA)
oraz we współpracy z krajowymi organami nadzoru państw uczestniczących w SSM. W ćwiczeniu brało udział 130
banków europejskich, w tym 10 będących podmiotami dominującymi polskich banków2 .
Komisja Nadzoru Finansowego – jako jedyny nadzorca z kraju spoza strefy euro – podjęła się przeprowadzenia
wszechstronnej oceny wybranych polskich banków, w celu porównania polskiego sektora bankowego na tle banków europejskich. W polskim ćwiczeniu, oprócz podmiotów zależnych europejskich banków objętych badaniami,
wzięły udział również banki spełniające w szczególności przynajmniej jedno z wyznaczonych przez KNF kryteriów3 .
W sumie w badaniu wzięło udział 15 polskich banków4 , których aktywa stanowiły około 72% aktywów sektora bankowego5 .
Proces oceny banków obejmował trzy wzajemnie uzupełniające się ﬁlary: nadzorczy przegląd głównych obszarów
ryzyka w ramach RAS (Risk Assesment Systems) pozwalający na wybór portfeli aktywów do badania; przegląd jakości aktywów (AQR) oraz testy warunków skrajnych. Przegląd jakości aktywów składał się z 10 bloków6 , z których
do najważniejszych należały: przegląd teczek kredytowych, wycena zabezpieczeń, projekcja wyników na pozostałą
niezbadaną część portfela oraz analiza oceny portfelowej kredytów.
Zarówno EBC jak i UKNF podkreślali, że stosowane w przeglądzie AQR kryteria wyceny aktywów zostały stworzone wyłącznie na potrzeby ćwiczenia i miały charakter typowo nadzorczy i ostrożnościowy. W celu zapewnienia
porównywalności wyników EBC wprowadził między innymi jednolite deﬁnicje ekspozycji niepracujących (NPE)7 .
W konsekwencji, klasyﬁkacja i wycena portfela kredytowego dokonana zgodnie z kryteriami EBC była bardziej konserwatywna niż w przypadku zastosowania metodologii Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej , w szczególności standardu MSR39. W związku z tym, zastosowanie kryteriów EBC miało wpływ na wielkość
ekspozycji zagrożonych oraz korektę wyceny zabezpieczeń, co w konsekwencji spowodowało ostrożnościowe naliczenie odpisów aktualizujących.
Wyniki przeglądu teczek kredytowych zostały wykorzystane do ekstrapolacji wysokości odpisów na nieobjęte badaniem części portfeli kredytowych. W kolejnym kroku weryﬁkacji poddawano wewnętrzne modele stosowane przez
banki do oceny portfelowej kredytów. W tym celu budowane były, z wykorzystaniem odpowiednich parametrów
ryzyka, proste modele statystyczne generujące dla różnych rodzajów portfeli kredytowych teoretyczne wartości
odpisów aktualizujących (tzw. challenger model). Mimo uproszczonego charakteru, modele challenger pozwalały
nadzorcom na ilościową weryﬁkację modelu stosowanego przez bank oraz jego kalibracji.
Oszacowane w wyniku badania jakości aktywów odpisy aktualizujące korygowały kapitały podstawowe Tier I
(CET1), które uznane zostały jako poziom bazowy kapitałów do przeprowadzenia testów warunków skrajnych.
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Testy warunków skrajnych miały na celu oszacowanie odporności banków mierzonej poziomem wskaźnika CET1
na realizację dwóch scenariuszy makroekonomicznych, tj. referencyjnego oraz szokowego8 . Analizą objęto trzyletni horyzont testowy od 2014 do 2016 r. Dla obu scenariuszy wyznaczono różne poziomy minimalnego wskaźnika
CET1 (8% dla referencyjnego, 5,5% dla szokowego), poniżej którego konieczne byłoby oszacowanie hipotetycznych
potrzeb kapitałowych. Scenariusz referencyjny powstał na podstawie przedstawionej w lutym 2014 r. prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej na lata 2014-2016. Z kolei założenia scenariusza szokowego opracowane zostały
przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) w porozumieniu z lokalnymi nadzorcami, bankami centralnymi, ECB oraz EBA. Scenariusz szokowy odzwierciedlał najbardziej prawdopodobne zagrożenia dla stabilności
europejskiego systemu bankowego, w tym również dla Polski (zob. tabela 1).
Tabela 1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze i założenia w scenariuszach użytych do testu warunków skrajnych
scenariusz referencyjny
2014

2015

Polska

2,9

3,1

Unia Europejska

1,5

2,0

Polska

10,3

Unia Europejska

10,7

Polska
Unia Europejska

2016

scenariusz szokowy
2014

2015

2016

3,5

0,2

-0,8

2,1

1,8

-0,7

-1,5

0,1

10,1

9,1

11,2

13,4

13,9

10,4

10,1

11,3

12,3

13,0

1,4

2,0

2,4

0,9

0,0

-0,1

1,2

1,5

1,7

1,1

0,6

0,0

Polska

4,6

4,8

4,9

6,1

5,9

5,9

Unia Europejska

2,9

3,2

3,3

4,4

4,3

4,4

Polska

2,3

3,3

4,1

-3,5

-6,7

-8,8

Unia Europejska

0,9

2,7

3,8

-7,9

-6,2

-2,1

Tempo wzrostu PKB r/r w %

Średnioroczna stopa bezrobocia w %

Inflacja r/r w %

Rentowność obligacji skarbowych w %

Ceny nieruchomości mieszkaniowych r/r w %

Deprecjacja PLN

25%

Źródło: EBC, EBA.

Przegląd jakości aktywów objął swoim zakresem istotną część aktywów ważonych ryzykiem zarówno polskich banków, jak i podmiotów macierzystych oraz dwa najistotniejsze rodzaje kredytów: detaliczne oraz dla przedsiębiorstw
(zob. wykres 1).
Wśród portfeli badanych w podmiotach macierzystych były również niewystępujące w polskich bankach tzw. aktywa poziomu trzeciego. Do poziomu trzeciego zaliczamy aktywa wyceniane według wartości godziwej, dla których
są niedostępne wyceny rynkowe.
Wyniki badania zostały ogłoszone przez EBC i KNF w dniu 26 października 2014 r. Wykazały one ograniczony
wpływ przeglądu jakości aktywów zarówno na sytuację kapitałową polskich banków, jak i ich podmiotów macierzystych. Przeciętna korekta wskaźnika CET1 (po uwzględnieniu efektu podatkowego) wyniosła dla polskich banków
74 pkt bazowe, a dla podmiotów macierzystych 21 pkt bazowych9 (zob. wykres 2). Uwzględnienie wyników AQR
w rachunku kapitałowym nie spowodowałoby obniżenia współczynnika CET1 poniżej 8% w żadnym z banków oraz
nie wystąpiła konieczność korygowania sprawozdań ﬁnansowych banków za 2013 r. Ograniczony negatywny efekt
ćwiczenia wskazuje na dobrą wycenę aktywów w badanych bankach nawet w sytuacji nałożenia bardzo surowych
nadzorczych kryteriów.
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Wykres 1. Struktura i wielkość badanych portfeli aktywów: banki polskie (lewy panel), banki podmioty macierzyste
(prawy panel)
9%
26%

26%

37%

54%
59%
~600 mld
zł

min. 52%
~ 1,4 bln
Euro

48%
RWA objęte AQR
detaliczne

korporacyjne

pozostałe

detaliczne

korporacyjne

RWA objęte AQR

pozostałe

Źródło: NBP, EBC.

Wykres 2. Efekty AQR na wskaźnik CET1: banki polskie (lewy panel), banki podmioty macierzyste (prawy panel)
11,0%

14,5%
14,0%

10,8%

-25

10,90%

-14

13,0%

-11
13,31%

-43

+8
-5

10,6%

12,5%

12,0%

-9

-5

Pozostałe

+8

14,05%

Zastosowanie challengera

13,5%

10,69%

10,4%

11,5%
11,0%

10,2%

10,5%
10,0%

CET1 po AQR

Wpływ efektu podatkowego

Projekcja na pozostałą część
portfela

Wpływ przeglądu teczek
kredytowych

CET1 przed AQR

CET1 po AQR

Wpływ efektu podatkowego
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Projekcja na pozostałą część
portfela

Wpływ przeglądu teczek
kredytowych

CET1 przed AQR

10,0%

Źródło: NBP, EBC.

W efekcie zastosowania na potrzeby AQR konserwatywnych kryteriów EBC łączna wartość odpisów wynikających z
przeglądu portfeli kredytowych, zastosowania projekcji wyników przeglądu na pozostałą część portfela oraz challengera dla polskich banków oszacowana została na 6,02 mld zł, a dla podmiotów macierzystych 8,56 mld euro
(równowartość ok. 36,6 mld zł). Negatywny wpływ czynników niewystępujących w polskim badaniu, tj. niedoszacowanie CVA oraz wycena aktywów poziomu trzeciego do wartości godziwej wyniosła w podmiotach macierzystych 1,12 mld euro10 . Dominująca część odpisów zarówno w polskich bankach, jak i w podmiotach macierzystych,
została oszacowana dla portfela kredytów dla przedsiębiorstw (zob. wykres 3). W obu badaniach około połowy
odpisów na kredyty dla przedsiębiorstw pochodziła z przeglądu teczek kredytowych. W polskich bankach zwraca uwagę większy udział odpisów w portfelu kredytów detalicznych. Szacowanie odpisów aktualizujących na ten
rodzaj kredytów, w odróżnieniu od portfela kredytów dla przedsiębiorstw, który wyceniany jest metodą indywidualną, odbywa się modelem grupowym. Dokładna analiza wyników AQR w tym obszarze wskazuje, że istnieje grupa
banków, dla których wartość odpisów dla kredytów detalicznych (w szczególności mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie) wynikająca z zastosowanego w badaniu modelu była istotnie wyższa niż z modeli wewnętrznych
banków.
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Wykres 3. Struktura odpisów w wyniku przeglądu jakości aktywów: banki polskie (lewy panel), banki podmioty
macierzyste (prawy panel)
44%
20%

30%

36%
80%

17%

64%

20%
16%

17%
detaliczne - zastosowanie challengera

detaliczne - zastosowanie challengera
przedsiębiorstwa - wpływ przeglądu teczek kredytowych

przedsiębiorstwa - wpływ przeglądu teczek
kredytowych
przedsiębiorstwa - projekcja na pozostałą część
portfela

przedsiębiorstwa - projekcja na pozostałą część portfela

przedsiębiorstwa - zastosowanie challengera

Uwaga: W każdym panelu lewy wykres obrazuje podział odpisów pomiędzy portfel detaliczny a portfel kredytów dla przedsiębiorstw, a prawy panel – strukturę odpisów dla przedsiębiorstw.
Źródło: NBP, EBC.

Przeprowadzone testy warunków skrajnych pokazały, że polskie banki biorące udział w badaniu są odporne na występowanie szoków zewnętrznych, a potencjalny wpływ materializacji przyjętych scenariuszy na wypłacalność jest
ograniczona (zob. wykres 4). Wyniki testów warunków skrajnych wykazały niedobór funduszy CET1 w dwóch
bankach11 na łączną kwotę 0,4 mld zł, co stanowi około 0,35% funduszy CET1 polskiego sektora bankowego. Po
uwzględnieniu podwyższenia kapitałów przez jeden z banków do daty ogłoszenia wyników ćwiczenia niedobór
funduszy zmalał do 0,26 mld zł, tj. około 0,23% funduszy CET1 sektora. Drugi z banków uzupełnił kapitały po
cut-oﬀ date ćwiczenia poprzez uzyskanie zgody KNF na zaliczenie zysku bieżącego roku do kapitałów.
Wykres 4. Wpływ realizacji scenariuszy na zmiany CET1 w bankach polskich
16%
+20

14%
12%

13,51%

13,31%

10%

-187

11,64%

Korekty scenariusza
szokowego

CET1 po AQR i
scenariuszu szokowym

8%
6%
4%
2%
0%
CET1 po AQR

Korekty scenariusza
referencyjnego

CET1 po AQR i
scenariuszu referencyjnym

Źródło: NBP, EBC.

Pozytywne wyniki testów warunków skrajnych osiągnęły również europejskie podmioty dominujące banków krajowych. Realizacja scenariusza referencyjnego nie spowodowałaby spadku współczynnika CET1 poniżej założonego
minimalnego poziomu (8%) w żadnym z banków podmiotów macierzystych, a wartość tego wskaźnika wzrosłaby
średnio o 49 pkt bazowych (zob. wykres 5). Wzrost adekwatności kapitałowej w scenariuszu referencyjnym wynika z osiągniętego przez banki zysku. Spełnienie się założeń przyjętych w scenariuszu szokowym spowodowałoby
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spadek współczynnika CET1 podmiotów macierzystych o 2,94 pkt procentowego (zmiana ta dla wszystkich europejskich banków wyniosłaby około 2,9 pkt procentowego). Wskaźnik niższy od założonego minimalnego poziomu
5,5% zostałby odnotowany jedynie dla jednego z banków12 , wartość niedoboru kapitałowego dla tego banku oszacowano na 1,14 mld euro. Łączna nadwyżka kapitału w pozostałych podmiotach macierzystych wyniosła 108,4 mld
euro.
Wykres 5. Wpływ realizacji scenariuszy na zmiany CET1 w bankach podmiotach macierzystych
14%
+50

12%
10%

11,19%
10,69%

8%
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8,25%
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Korekty scenariusza
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CET1 po AQR i
scenariuszu referencyjnym

Źródło: NBP, EBC.

1

Zob. http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr131023.en.html
BCP, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING, Raiﬀeisen Zentralbank, Santander, Societe
Generale, Unicredit.
3 Bank systemowo istotny lub bank giełdowy lub bank kwotujący stawki WIBOR/WIBID.
4 Zob. listę banków z Polski objętych przeglądem jakości aktywów na http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/knf_aqr.html
5 EBA zaleciła minimalny poziom na 50%.
6 Zob. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf
str. 24.
7 EBC zastosował uproszczoną wersję deﬁnicji EBA. Zob. https://www.eba.europa.eu/documents/ 10180/449824/EBA-ITS-201303+Final+dra+ITS+on+Forbearance+and+Non-performing+exposures.pdf
8 Zob. http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-common-methodology-and-scenario-for-2014-eu-banks-stress-test
9 Średni spadek współczynnika CET1 wśród wszystkich europejskich banków w ujęciu zagregowanym wyniósł ok. 40 pkt.
bazowych.
10 Przed uwzględnieniem efektu podatkowego, którego wpływ ogranicza wysokość korekt o 2,75 mld euro.
11 Getin Noble Bank SA i BNP Paribas Bank Polska SA.
12 BCP.
2
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2.8.

Rynkowa ocena polskich

Wykres 2.57. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” pol-

skich i europejskich banków

banków i ich podmiotów

WIG Banki

dominujących

Euro Stoxx Banks

3

Notowania giełdowe polskich banków (zob. wykres 2.56) w okresie do końca grudnia 2014 r. wska-

2

zywały na ich pozytywną ocenę przez inwestorów.
Ogłoszenie przez KNF wyników przeglądu jakości

1

aktywów polskich banków spowodowało krótkoterminowy wzrost ich notowań. Decyzja Narodowego
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ku cen akcji banków o istotnych portfelach kredytów

3-2012

15 stycznia 2015 r. przyczyniła się do istotnego spad-
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0
9-2011

Banku Szwajcarii o zmianie polityki kursowej w dniu

Źródło: Thomson Reuters.

walutowych.
Wykres 2.56. Kursy indeksów polskich i europejskich ban-

Wykres 2.58. Historyczny i prognozowany wynik na akcję

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

Inwestorzy i analitycy rynkowi dobrze oceniają zy-
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Uwaga: prognozowany wynik ﬁnansowy na akcję w latach
2014–2016 obliczany jako mediana z wszystkich prognoz rynkowych dla danego banku, znormalizowany na początek 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

skowność oraz perspektywy wzrostu banków działa-

Ratingi depozytowe i ich perspektywy dla banków

jących w Polsce. Świadczy o tym utrzymywanie się

krajowych będących częścią zagranicznych grup

cen akcji większości polskich banków na poziomie

bankowych pozostawały pod wpływem oceny ban-

ponad dwukrotnie przewyższającym ich wartość

ków matek. W czerwcu 2014 r. agencja Fitch podnio-

księgową oraz oczekiwanie analityków na kontynu-

sła ratingi depozytowe Banku Zachodniego WBK po

ację wzrostu wyników ﬁnansowych banków w latach

podwyższeniu oceny głównego akcjonariusza, Ban-

2014–2016 (zob. wykres 2.57 i 2.58).

co Santander. Z kolei agencja Moody’s obniżyła w li-
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stopadzie 2014 r. ratingi depozytowe i perspektywę

do systematycznego spadku kosztu zabezpieczania

ratingu do negatywnej dla Banku BPH po ogłosze-

ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumen-

niu planów jego sprzedaży przez głównego akcjona-

ty dłużne emitowane przez tę grupę instytucji.

riusza, General Electric Company (zob. tabela 2.7).
W październiku 2014 r. agencja Moody‘s utrzy-

Wykres 2.59. Kwotowania kontraktów CDS podmiotów do-

mała negatywną perspektywę dla polskiego sekto-

minujących polskich banków

ra bankowego, potwierdzając jednocześnie dobrą

poziomie perspektywy ratingu dla sektorów bankowych większości państw UE, które oceniła w 2014 r.
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go porządku prawnego dyrektywy BRRD71 . W oce-
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przed Polską koniecznością wdrożenia do krajowe-
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1 600
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cą się jakość portfela kredytowego. Decyzję o ne-

9-2007

ocenę jego wyposażenia w kapitał i poprawiają-

Średnia

Min-max

Uwaga: min-max oznacza obszar stanowiący różnicę między najwyższą a najniższą wartością kwotowań dla wybranej grupy banków.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Bloomberg.

Kwotowania transakcji CDS na instrumenty dłużne podmiotów dominujących polskich banków

Pomimo poprawy postrzegania banków-matek

(zob. wykres 2.59) utrzymują się obecnie na stabil-

przez pryzmat wycen instrumentów ﬁnansowych,

nym, historycznie niskim poziomie. Postrzeganie ry-

ratingi depozytowe, przyznane przez wiodące agen-

zyka kredytowego tych instytucji jest obecnie istot-

cje, utrzymują się wciąż na historycznie niskim po-

nie lepsze, niż miało to miejsce w trakcie kryzysu

ziomie (zob. wykres 2.60)72 . Wśród ratingów de-

zadłużenia państw peryferyjnych strefy euro czy po

pozytowych dominują negatywne perspektywy, co

wybuchu kryzysu subprime. Niepewność związana

należy wiązać z rosnącym ryzykiem przeniesienia

z oczekiwaniem na publikację wyników przeprowa-

na wierzycieli części ewentualnych kosztów rato-

dzonej przez EBC wszechstronnej oceny (ang. com-

wania banków oraz obawami dotyczącymi przyszłej

prehensive assesment) nie wpłynęła na zmianę ob-

sytuacji ekonomicznej w Europie i jej wpływu na do-

serwowanej w okresie ostatnich kilku lat tendencji

chodowość europejskich banków.

71 Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE,
2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr
684/2012, Dz. U. UE L 173/190 z dnia 12.06.2014 r. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia BRRD do krajowego
systemu prawnego do końca 2014 r., przy czym mechanizmu bail-in do końca 2015 r. W Polsce proces implementacji zapisów BRRD
znajduje się w fazie przygotowywania projektów ustaw.
72 Wysokość ocen kredytowych dla części z banków jest powiązana z poziomem oceny ratingowej nadanej dla długu rządowego państw
macierzystych, a zmiany w postrzeganiu ryzyka kraju przenoszą się na zmiany w ocenie ryzyka banków wywodzących się z poszczególnych rynków. Mimo to, część banków o istotnej dywersyﬁkacji geograﬁcznej prowadzonej działalności (Santander, Unicredit) posiada
oceny wyższe od ocen nadanych dla długu kraju macierzystego.
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Tabela 2.7. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s, Fitch oraz S&P

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

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

S&P
PKO BP
Pekao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perspektywa
NEG (NEG)
STA (STA)

Uwagi: w nawiasie stan na koniec maja 2014 r. Deﬁnicje ratingów w Słowniczku. Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów.
Tabela nie obejmuje ratingów agencji Standard and Poors nadanych jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych. SACP – standalone credit proﬁle.
Źródło: www.moodys.com, www.ﬁtchpolska.com., www.standardandpoors.com
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Wykres 2.60. Długoterminowy rating depozytowy podmio-

tów dominujących polskich banków
Fitch

Obok podwyżki ratingu dla Banco Santander, w lipcu 2014 r. obniżono długoterminowy rating kredytowy dla Deutsche Banku. W uzasadnieniu, agen-

Moodys

cja Moody’s wskazała na ograniczenia w możliwo-

AA-

ściach poprawy wyników ﬁnansowych banku wynikające z udziału w postępowaniach prawnych, pono-

A+

szonych kosztów działań restrukturyzacyjnych oraz
istotnej zależności wyniku ﬁnansowego od sytuacji

A

na rynkach kapitałowych.

A-

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

BBB+

Uwaga: średnia wartość ratingu dla wybranej grupy banków.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych agencji ratingowych.
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2.9.

Wybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego
2013
w%

III kw.

2014
IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

1,10

1,09

1,07

1,09

1,12

Zyskowność kapitału Tier I (ROE)1,2

11,9

11,8

11,5

11,8

12,2

Marża odsetkowa netto (NIM)1,3

2,44

2,49

2,53

2,59

2,61

54,0

54,4

54,1

53,3

52,1

13,3

13,9

14,1

14,3

13,9

2,3

2,9

4,4

5,5

4,9

3,6

4,2

4,9

5,4

4,8

kredyty konsumpcyjne

4,2

4,4

4,6

4,7

4,4

kredyty mieszkaniowe

0,4

2,4

3,8

5,5

4,5

-0,5

0,0

3,3

5,5

5,2

4,1

5,2

6,7

8,1

6,5

-1,3

-1,0

1,8

1,6

3,9

8,5

8,5

8,4

8,3

8,2

7,1

7,1

7,0

7,0

6,9

kredyty konsumpcyjne

15,5

14,6

14,4

14,1

13,8

kredyty mieszkaniowe

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

11,5

11,6

11,4

10,9

10,6

9,1

9,6

9,4

8,7

8,4

13,1

13,0

12,8

12,6

12,3

0,98

1,11

1,12

1,19

1,17

3

3

Koszty operacyjne do wyniku działalności bankowej (C/I)

1

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

przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa
MSP
Wskaźniki kredytów zagrożonych3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

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

0,74

0,80

0,79

0,85

0,85

kredyty konsumpcyjne

1,56

1,46

1,39

1,47

1,64

kredyty mieszkaniowe

0,29

0,34

0,33

0,37

0,33

1,45

1,72

1,76

1,86

1,80

duże przedsiębiorstwa

1,39

1,37

1,40

1,35

1,26

MSP

1,25

1,10

1,04

0,87

0,89

9,4

10,1

8,6

8,0

8,7

Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5

1,45

1,45

1,47

1,39

1,37

Współczynnik płynności długoterminowej M43,5

1,19

1,20

1,20

1,19

1,19

Łączny współczynnik podstawowy2

15,7

15,7

14,6

14,8

14,9

Współczynnik kapitału Tier I2

14,2

14,1

13,3

13,6

13,7

13,3

13,6

13,7

11,56

11,26

11,13

przedsiębiorstwa

Luka finansowania3

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I2
Dźwignia finansowa (krotność)

2,3

10,78

10,73

1
2

Dane annualizowane.
Krajowy sektor bankowy.
Deﬁnicja w Słowniczku.
4 Kredyty dla rezydentów, dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
5 Banki z krajowego sektora bankowego o sumie aktywów przekraczającej 200 mln zł.
Źródło: NBP.
3
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Sektor spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych
Sytuacja w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-1%. Na koniec września 2014 r. kredyty oraz depokredytowych (SKOK) jest w dalszym ciągu trudna73 .

zyty sektora nieﬁnansowego w SKOK-ach stanowiły

W stosunku do licznych podmiotów tego sekto-

odpowiednio: 1,0% kredytów oraz 1,6% depozytów

ra prowadzone są szeroko zakrojone działania re-

podmiotów nieﬁnansowych w sektorze bankowym.

strukturyzacyjne i naprawcze. Na koniec września
2014 r. działalność operacyjną prowadziły 53 kasy74 ,

Skala bezpośrednich powiązań pomiędzy kasami

z czego 43 kasy były objęte postępowaniem napraw-

i Kasą Krajową a sektorem bankowym jest nieznacz-

czym. Na dzień 19 grudnia 2014 r. tylko w 7 przy-

na. Należności kas z tytułu lokat oraz środków na ra-

padkach program naprawczy został zaakceptowany

chunkach bieżących w bankach wynosiły na koniec

przez KNF. Spośród 5 kas z ustanowionym w okresie

września 2014 r. 0,9 mld zł, podczas gdy zobowiąza-

od lipca 2013 r. zarządem komisarycznym, w grud-

nia kas wobec banków – 0,004 mld zł. Należności Ka-

niu 2014 r. tylko jedna kasa kontynuowała samo-

sy Krajowej z tytułu lokat i środków na rachunkach

dzielną działalność operacyjną.

w bankach wynosiły 1,5 mld zł. Istotnym pośrednim
kanałem oddziaływania sektora SKOK na sektor ban-

Znaczenie SKOK-ów w polskim systemie ﬁnanso-

kowy jest system gwarancji depozytów. Procesy re-

wym pozostaje niewielkie. Relacja aktywów SKOK-

strukturyzacji sektora SKOK, w tym wypłata depo-

ów do aktywów sektora bankowego wynosiła około

zytów w sytuacji upadłości kas, są ﬁnansowane z za-

73 Rozdział

3. opracowano na podstawie danych z raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ”Informacja o sytuacji spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych w III kw. 2014 r.”, grudzień 2014, UKNF. Raport ten bazuje na danych sprawozdawczych kas na dzień
30 września 2014 r. (które obejmują dwie kasy, które w IV kwartale 2014 r. zakończyły działalność). Analiza sytuacji ﬁnansowej sektora kas wymaga uwzględnienia zarówno danych sprawozdawczych jak i korekt wynikających z tytułu inspekcji przeprowadzonych
przez UKNF. Według UKNF, dane sprawozdawcze niektórych kas nadal nie uwzględniają tych korekt. Z tego względu w niniejszym
rozdziale kluczowe dane podawane są zarówno w wysokości wynikającej ze sprawozdawczości, jak i po uwzględnieniu korekt.
74 W III kwartale 2014 r. jedna kasa została przejęta przez bank, a w przypadku kolejnej kasy sąd ogłosił jej upadłość. W październiku
nastąpiło połączenie dwóch kas, a w grudniu 2014 r. kolejna kasa została przejęta przez bank. Ponadto w grudniu KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin, drugiego co do wielkości podmiotu sektora i złożyła wniosek o ogłoszenie jej upadłości. W przypadku dwóch
wspomnianych kas, których dotyczyło postępowanie upadłościowe, BFG dokonał wypłaty depozytów gwarantowanych.

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015

81

Rozdział 3.

sobów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego75 , którego środki pochodzą głównie z wpłat banków76 .

Wykres 3.1. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności
Fundusze własne
Bieżący niedobór funduszy własnych
Szacowane fundusze własne po korektach inspekcyjnych
Współczynnik wypłacalności (prawa oś)
Współczynnik wypłacalności po korektach inspekcyjnych (prawa oś)

Sektor charakteryzuje się wysokim poziomem koncentracji. Z 53 kas, działających na koniec września
jących 1 mld zł, stanowiły prawie 2/3 sektora – zarówno pod względem aktywów, kredytów, jak i depozytów.

0,6

3,0%

0,4

2,0%

0,2

1,0%
0,0%

0,0

mld zł

2014 r., trzy największe kasy, o aktywach przekracza-

-1,0%

-0,2

-2,0%
-0,4

-3,0%

-0,6

nadal nieadekwatna do prowadzonej działalności.

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

trudna. Wysokość funduszy własnych części kas jest

9-2013

-7,0%

6-2013

-6,0%

-1,2
3-2013

Sytuacja kapitałowa sektora była w dalszym ciągu

-5,0%

-1,0
12-2012

Pozycja kapitałowa kas

-4,0%

-0,8

Źródło: KNF.

Według danych sprawozdawczych SKOK, w trakcie

Mimo niekorzystnej sytuacji kapitałowej sektora

roku fundusze własne sektora wzrosły o 568 mln zł

SKOK jako całości, część kas spełniała wymogi nad-

i na koniec III kwartału br. wynosiły 337 mln zł

zorcze (zob. wykres 3.2). Na koniec września 2014 r.,

(zob. wykres 3.1), jednak przyrost ten miał charak-

według danych sprawozdawczych SKOK, 23 kasy

ter statystyczny i wynikał w dużej mierze z zakoń-

o udziale w aktywach sektora wynoszącym 74,5%

czenia działalności przez kasę o największych nie-

spełniały wymóg minimalnego 5% współczynnika

doborach kapitałowych (ujemnych kapitałach) . Po

wypłacalności, a 43 kasy (91,7% aktywów sekto-

uwzględnieniu korekt, wynikających z ustaleń in-

ra) wykazały dodatni współczynnik wypłacalności.

spekcji UKNF w 13 kasach, poziom funduszy wła-

Po uwzględnieniu korekt wynikających z inspekcji

snych sektora powinien zostać obniżony o 588 mln zł

UKNF, wymóg minimalnego współczynnika wypła-

i wyniósłby wówczas na koniec września -251 mln zł.

calności na poziomie 5% spełniłoby 20 kas o udzia-

Co prawda według danych sprawozdawczych na ko-

le w aktywach sektora na poziomie 24,4%, a dodat-

niec września 2014 r. współczynnik wypłacalności

ni współczynnik wypłacalności wykazałoby 38 kas

sektora SKOK wyniósł 2,1%, jednak w przypadku peł-

o łącznym udziale w aktywach sektora na poziomie

nego uwzględnienia korekt poinspekcyjnych spadł-

73,4%.

77

by do -1,6%. Do osiągnięcia wymaganego przez nadzór współczynnika wypłacalności na poziomie minimum 5% sektor SKOK potrzebuje dodatkowych

Wyniki ﬁnansowe kas

475 mln zł, a po uwzględnieniu korekt poinspekcyj-

Za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. kasy

nych – w sumie 1063 mln zł.

wykazały łącznie stratę netto w kwocie 12,7 mln zł

75 W

pierwszej kolejności wykorzystywany jest fundusz gwarancyjny kas, tworzony z wpłat wnoszonych przez kasy. Po jego wyczerpaniu, jeśli nie zostanie on uzupełniony przez przekazanie wolnych środków funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej, wykorzystywane
są fundusze własne BFG, w tym fundusz pomocowy, które zostały utworzone w przeważającej części z wpłat banków.
76 Sytuacja taka tworzy istotne bodźce do wystąpienia silnej pokusy nadużycia (moral hazard) ze strony sektora SKOK – w przypadku powodzenia ryzykownych działań całość korzyści pozostaje w sektorze SKOK, w przypadku niepowodzenia –- koszty ponosi BFG a więc
w większości banki i ich klienci.
77 Zmiana poziomu funduszy własnych w kasach, które prowadziły działalność przez cały okres trzech kwartałów 2014 r., była w przybliżeniu o połowę mniejsza.
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Wykres 3.2. Rozkład aktywów kas według współczynnika wypłacalności: według danych sprawozdawczych (lewy panel) i

po uwzględnieniu korekt inspekcyjnych (prawy panel)
12-2013

03-2014

06-2014
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10%

Udział w aktywach SKOK kas
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o danym współczynniku wypłacalności
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06-2014

09-2014
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60%
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40%
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30%
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20%
10%
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0%
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poniżej 0%
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0%-5%

powyżej 5%

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności

Źródło: KNF.
Wykres 3.3. Wyniki ﬁnansowe kas
Liczba kas wykazujących zysk
Liczba kas wykazujących stratę
Wynik finansowy netto (prawa oś)

kontrolą powinny zostać skorygowane o 588 mln zł,
45
40

na koniec września br. nie uwzględniają strat kas,

35

które zakończyły działalność operacyjną w III kwar-

30

tale br.

25

87,4 mln zł, a ich udział w aktywach sektora wynosił

-20
24

będąca efektem procesów restrukturyzacyjnych.
Decydujący wpływ na wyniki ﬁnansowe sektora miała pogarszająca się jakość portfela kredytowego oraz
koszty operacyjne. Dokonane przez kasy odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów na koniec września stanowiły ponad 100% wyniku z działalności
podstawowej, zaś koszty operacyjne prawie 250% tego wyniku.
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83%78 . Pozytywny wpływ na wyniki sektora miała poprawiająca się rentowność działania niektórych kas,

0

31

9-2014

śnia br. 36 kas wykazało zysk w łącznej wysokości

20

36

35

6-2014

towność części kas była dodatnia. Na koniec wrze-

38

35

6-2013

Pomimo negatywnego wyniku całego sektora ren-

40
39

mln zł

nansowego kas do -600 mln zł. Dodatkowo, wyniki

9-2013

co spowodowałoby obniżenie łącznego wyniku ﬁ-

3-2014

spekcji UKNF, wyniki ﬁnansowe 13 kas objętych

12-2013

(zob. wykres 3.3). Jednak zgodnie z ustaleniami in-

Źródło: KNF.

Akcja kredytowa i ryzyko kredytowe w kasach
Największą pozycją aktywów kas były kredyty i pożyczki. Na koniec września 2014 r. wartość tego portfela wynosiła 10,3 mld zł, co stanowiło około 59% aktywów. W bieżącym roku wartość portfela kredytowego nie zmieniła się istotnie.
W strukturze portfela kredytowego dominowały

78 Cytowane

dane zawierają informacje dotyczące wszystkich działających kas na koniec września 2014 r., w tym także SKOK Wołomin,
którego działalność została zawieszona przez KNF w grudniu 2014 r. Uwzględnienie w obrazie sektora kas danych sprawozdawczych
SKOK Wołomin, powoduje istotnie jego zniekształcenie (kasa wykazywała na datę analizy wysoki zysk oraz dodatnie fundusze własne).
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kredyty konsumpcyjne. Na koniec III kwartału

gało restrukturyzacji, z czego aż 57% stanowiły kre-

2014 r. stanowiły one około 64% wartości portfela.

dyty powyżej 1 mln zł. W celu zabezpieczenia ryzyka

Drugim co do wielkości portfelem (około 34%) były

kredytowego kasy utworzyły około 2,9 mld zł odpi-

kredyty na nieruchomości (zob. wykres 3.4).

sów aktualizujących, które pokrywały 83% należności przeterminowanych (zob. wykres 3.5).

Wykres 3.4. Struktura portfela kredytowego
Kredyty pozostałe

Wykres 3.5. Kredyty przeterminowane w kasach – struktu-

Kredyty konsumpcyjne

Kredyty na nieruchomości

ra, udział w portfelu kredytowym i stopień pokrycia odpi-

12

sami
10

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

6
4
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80%
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60%

9-2014

0%
6-2014

10%

0,0
3-2014

20%

0,5
12-2013

Istotną część portfela kredytowego stanowiły kredy-

30%

1,0

9-2013

Źródło: KNF.

40%

1,5

6-2013

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

0

50%

2,0

12-2012

mld zł

2,5

3-2013

mld zł

8

ty o wartości powyżej 100 tys. zł. Ich udział w kredytach ogółem na koniec września wynosił 30%, w tym
kredytów powyżej 1 mln zł – 15,4%.
Jakość portfela kredytowego była nadal niska i uległa znacznemu pogorszeniu. Na koniec III kwartału 2014 r. 26,3%79 portfela kredytów i pożyczek
(3,5 mld zł) była przeterminowana (opóźnienie
w spłacie powyżej 3 miesięcy). Od początku roku wartość tych kredytów wzrosła o 0,45 mld zł
(o 14,8%). Wśród kredytów przeterminowanych około 80% stanowiły kredyty o opóźnieniu w spłacie przekraczającym 12 miesięcy. Udział kredytów

Źródło: KNF.

W wyniku weryﬁkacji przez biegłych rewidentów
sprawozdań ﬁnansowych kas za 2013 r. wycena dłużnych papierów wartościowych została istotnie zaktualizowana. Na koniec września br. kasy posiadały
dłużne papiery wartościowe o wartości 921 mln zł,
na które utworzono 559 mln zł odpisów aktualizujących. Około 50% tych odpisów (267 mln zł) zostało
utworzone w wyniku zaleceń biegłych rewidentów
wydanych po badaniu sprawozdań ﬁnansowych kas
za 2013 r.

na nieruchomości w kredytach przeterminowanych
(44,8%) był wyższy niż w całości portfela, co świadczy
o niskiej jakości tych kredytów. Kredyty konsumpcyjne z kolei stanowiły 49,5% kredytów przeterminowanych.
Około 12,5% wartości portfela kredytowego podle-

Ryzyko płynności w kasach
Poziom aktywów płynnych kas znacznie się obniżył
w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. Na koniec
września kasy wykazywały około 3,8 mld zł aktywów
płynnych, co stanowiło 21,8% aktywów ogółem. Jed-

79 Po

uwzględnieniu kredytów przeterminowanych sprzedanych w latach 2012-2013 w zamian za dłużne papiery wartościowe wskaźnik
ten byłby wyższy o około 2 pkt. proc.
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nak w porównaniu z końcem 2013 r. ich poziom był

nowe o terminie wymagalności do 12 miesięcy sta-

o 1 mld zł niższy, co związane było z koniecznością

nowiły 84% depozytów ogółem (zob. wykres 3.7).

uruchomienia środków ﬁnansowych na wypłaty de-

Wśród depozytów terminowych, depozyty o warto-

pozytów. Ponad 50% aktywów płynnych stanowiły

ści powyżej 100 tys. zł stanowiły ponad 32,9% łącznej

obowiązkowe i dobrowolne lokaty w Kasie Krajo-

wartości depozytów, natomiast ich liczba stanowiła

wej. Na pozostałe aktywa płynne składały się środ-

4,2% liczby depozytów terminowych.

ki na bieżących rachunkach bankowych, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, lokaty
w bankach oraz obligacje Skarbu Państwa (zob. wy-

Wykres 3.7. Struktura depozytów kas oraz kwartalne tempo

zmiany stanu depozytów
Depozyty bieżące

kres 3.6).

Depozyty terminowe:
w tym powyżej 12 M
Tempo wzrostu depozytów ogółem k/k (prawa oś)

Wykres 3.6. Struktura aktywów płynnych i udział w akty-
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0,0

9-2014
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6-2014

4%

Obligacje SP*

3-2014

12

12-2013

Lokaty w KK

9-2013

6%

Lokaty w bankach

6-2013

14

3-2013

Rachunki bieżące w bankach

mld zł

Gotówka

Źródło: KNF.

Bilans Kasy Krajowej i jej funkcje
Zadaniem Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilno-

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

ści ﬁnansowej kas, a w szczególności udzielanie ka-

Podstawowym źródłem ﬁnansowania działalności

mi dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych

kas były depozyty członków, jednak ich wartość

w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas

znacznie spadła w 2014 r. (spadek o 1,5 mld zł, tj.

z przepisami prawa. Aktywa Kasy Krajowej nie ule-

8,7%). Na koniec września wartość zgromadzonych

gły znaczącej zmianie i na koniec września 2014 r.

depozytów wyniosła 16,1 mld zł, co stanowiło 91,7%

i wynosiły 3,6 mld zł. Środki Kasy Krajowej były lo-

sumy bilansowej. Spadek wartości depozytów sekto-

kowane głównie w instrumenty dłużne (w tym w ob-

ra kas wynikał w znacznej mierze z upadłości dużej

ligacje Skarbu Państwa o wartości około 0,9 mld zł),

kasy oraz przejęcia innej kasy przez bank. Spadek

utrzymywane na rachunkach bieżących i rachun-

depozytów w pozostałych kasach wyniósł około 0,5

kach lokat terminowych w bankach (zob. wykres

mld zł.

3.8).

W strukturze depozytów dominowały depozyty ter-

Struktura aktywów płynnych Kasy uległa istotnej

minowe, wśród których znaczny udział miały depo-

zmianie. Wartość środków na rachunkach bieżących

zyty o wartości powyżej 100 tys. zł. Depozyty termi-

w bankach wzrosła dwukrotnie do 1,7 mld zł. Stan
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Wykres 3.8. Struktura bilansu Kasy Krajowej: aktywa – lewy panel, pasywa – prawy panel
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Źródło: KNF.

środków płynnych utrzymywanych na rachunkach

nym, będącym głównym narzędziem restrukturyza-

lokat zmniejszył się z 0,8 mld zł do około 0,3 mld zł.

cji sektora pozostającym w jej gestii. Wartość bilan-

Działalność Kasy Krajowej była ﬁnansowana przede

sowa funduszu stabilizacyjnego wykazana na koniec

wszystkim ze środków kas. Fundusze własne Ka-

września 2014 r. wyniosła 326 mln zł. Istotna część

sy Krajowej wynosiły jedynie 1,6 mln zł. Najistot-

tego funduszu została już wykorzystana na wsparcie

niejszym źródłem ﬁnansowania Kasy Krajowej (oko-

kas. Kasa Krajowa udzielała kasom pożyczek z fun-

ło 2,4 mld zł, 67% pasywów) były środki otrzyma-

duszu stabilizacyjnego w formie zobowiązań pod-

ne od kas w formie lokat obowiązkowych i dobro-

porządkowanych oraz obejmowała udziały nadobo-

wolnych. Kasa Krajowa gromadziła i odprowadzała

wiązkowe. Źródłem środków funduszu są wpłaty kas

na rachunek w NBP środki z tytułu rezerwy obo-

i zyski Kasy Krajowej. Wartość funduszu w relacji

wiązkowej własnej oraz należnej od kas. Z tytułu sa-

do potrzeb kapitałowych kas i w kontekście trudnej

mej rezerwy płynnej utrzymywanej przez kasy Ka-

sytuacji sektora SKOK można ocenić jako niską. Po-

sa Krajowa zgromadziła ponad 1,3 mld zł. Ze środ-

mimo to, Kasa Krajowa nie zdecydowała o zwiększe-

ków tych może być udzielany kredyt płynnościowy

niu wkładów wnoszonych przez kasy na fundusz sta-

dla kas, jednak w 2014 r. nie miało to miejsca.

bilizacyjny (taka możliwość wynika z art.55 ustawy

Kasa Krajowa dysponowała funduszem stabilizacyj-

80 Ustawa
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o skok80 ).

z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. z 2013 r. nr 1450, z późn. zm.
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Sektor niekredytowych instytucji
ﬁnansowych
W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2013 r.

sfery realnej. Zdolność ta zależy od ich od-

aktywa niekredytowych instytucji ﬁnansowych obni-

porności na zaburzenia w otoczeniu gospodar-

żyły się (zob. tabela 4.1). Wynikało to z istotnego

czym, związanej z poziomem kapitałów wła-

zmniejszenia aktywów OFE w lutym 2014 r., co było

snych i możliwością ich uzupełnienia (zyskow-

związane ze zmianami w regulacjach prawnych do-

nością działalności),

tyczących systemu emerytalnego w Polsce.
Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

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

NIF

Banki

NIF /

możliwego wpływu zachowań inwestycyjnych
NIF na ceny aktywów, co zależy m.in. od wiel-

OFE

ZU

FI

Banki

kości i struktury ich aktywów, jak tez od cha-

2012

269,6

162,7

151,3

583,6

1 349,5

43,2%

rakteru zobowiązań NIF,

2013

299,3

167,6

195,0

661,9

1 404,7

47,1%

2014

159,0

173,1

218,2

550,3

1 535,3

35,8%

Uwaga: Dane dla OFE i FI dane dotyczą aktywów netto. Dla ZU
dane na koniec czerwca 2014 r., dla OFE, FI i banków na koniec
września 2014 r. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się
różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF, NBP.

Wpływ sektora niekredytowych instytucji ﬁnansowych (NIF) na ryzyko systemowe jest analizowany

zakresu i charakteru powiązań z sektorem
bankowym (właścicielskich, zobowiązań zaciągniętych w bankach i ﬁnansowania udzielonego bankom).

głównie w trzech wymiarach:
zdolności poszczególnych sektorów do zapewnienia ciągłości świadczenia specyﬁcznych dla

Dodatkowo są analizowane obszary ryzyka specy-

nich usług ﬁnansowych na rzecz podmiotów

ﬁczne dla każdego z tych sektorów.
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4.1.

westycyjnych przedsiębiorstwa (7,3 mld zł) oraz go-

Towarzystwa funduszy

spodarstwa domowe (3,1 mld zł).

inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych
Struktura środków zgromadzonych w funduszach

Ze względu na tradycyjny charakter instrumentów

inwestycyjnych nie zmieniła się istotnie (zob. wykres

podlegających obrotowi na rynkach ﬁnansowych

4.1). W porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. nie-

w Polsce oraz specyﬁkę oferowanych usług działają-

znacznie obniżył się udział krajowych skarbowych

ce krajowe fundusze inwestycyjne nie generują ry-

papierów wartościowych, wzrosło zaś znaczenie po-

zyka dla stabilności systemu ﬁnansowego. Fundu-

zostałych dłużnych papierów wartościowych. Krajo-

sze nie gwarantują wyznaczonego celu inwestycyj-

we skarbowe papiery wartościowe nadal stanowiły

nego, a ryzyko związane z ich działalnością w całości

największą część aktywów funduszy inwestycyjnych.

spoczywa na ich uczestnikach. Potencjalny wpływ

Drugą najważniejszą pozycją aktywów były pozosta-

funduszy inwestycyjnych na stabilność systemu ﬁ-

łe udziałowe instrumenty ﬁnansowe82 , w tym głów-

nansowego może jedynie polegać na oddziaływa-

nie akcje nienotowane. Duże znaczenie miały tak-

niu na ceny instrumentów ﬁnansowych, szczególnie

że dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez

w sytuacji załamania płynności rynków. W sytuacji

przedsiębiorstwa oraz monetarne instytucje ﬁnanso-

zaburzeń na rynkach, wielkość podaży instrumen-

we.

tów przez fundusze jest w dużym stopniu uwarunkowana zachowaniami podmiotów inwestujących w

Wykres 4.1. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych
Depozyty i pożyczki udzielone
Krajowe skarbowe papiery wartościowe
Pozostałe dłużne papiery wartościowe
Akcje notowane na GPW i NC
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pozostałe udziałowe instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne
Rzeczowe aktywa trwałe i pozostałe aktywa

jednostki udziałowe tych funduszy. W przypadku
funduszy typu otwartego istnieje możliwość stosunkowo szybkiej wypłaty środków (okres nie może być
dłuższy niż 7 dni), co jest zagwarantowane ustawowo. W przypadku funduszy zamkniętych okresy mo-

100%

gą być dłuższe, co jest określone w ich statutach.

80%

Na koniec czerwca 2014 r. aktywa netto funduszy in-

60%

westycyjnych osiągnęły najwyższą wartość w histo-

40%

rii, tj. 210,8 mld zł. W I półroczu 2014 r. zwiększyły się one o 15,8 mld zł, co było głównie związane
z napływem netto środków. W ujęciu netto do fun-

20%

0%
06-2013

12-2013

6-2014

duszy wpłacono 11,6 mld zł. Tak jak w 2013 r., naj-

Źródło: NBP.

więcej środków w ujęciu netto napłynęło do fun-

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych wyni-

81

duszy zaklasyﬁkowanych do kategorii pozostałe

ka w istotnym stopniu ze struktury działających

oraz do funduszy dłużnych papierów wartościo-

funduszy. Na koniec czerwca 2014 r. dominowały

wych. Najwięcej środków skierowały do funduszy in-

fundusze zaliczane do kategorii pozostałe, w tym

81 Fundusze

pozostałe to fundusze inne niż fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu i fundusze dłużnych
papierów wartościowych.
82 Pozostałe udziałowe instrumenty ﬁnansowe to instrumenty inne niż notowane na Głównym Rynku GPW i NewConnect oraz tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
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Tabela 4.2. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną wartością aktywów

netto funduszy inwestycyjnych

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

6-2012
(w mln zł)
1 073
972
866
207
168
1 022
229
132 001
4,5
19,3
29,2

6-2013
(w mln zł)
1 161
1 057
945
216
176
880
241
166 475
3,6
18,6
34,8

6-2014
(w mln zł)
1 353
1 257
1 080
273
224
1 056
276
205 394
3,8
20,2
43,6

Zmiana
6-2014/6-2013 (w %)
16,5
19,0
14,3
26,1
27,3
20,0
14,4
23,4
0,2
1,5 pp.
8,8 pp.

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

zwłaszcza fundusze aktywów niepublicznych. Cześć

no mieć wpływu na środki zgromadzone w fundu-

z tych podmiotów służyła jako indywidualne rozwią-

szach inwestycyjnych. Towarzystwa funduszy inwe-

zania inwestycyjne dedykowane konkretnym inwe-

stycyjnych i zarządzane przez nie fundusze posiada-

storom. Duży udział miały ponadto fundusze krajo-

ją odrębną osobowość prawną, a aktywa funduszy

wych dłużnych papierów wartościowych.

są oddzielone od majątku TFI. Posiadacze tytułów
uczestnictwa nie powinni również odczuć konse-

Wyniki ﬁnansowe TFI
W I półroczu 2014 r. sytuacja ﬁnansowa towarzystw
funduszy inwestycyjnych była dobra i nie stwarzała
zagrożenia dla utrzymania ciągłości usług ﬁnansowych przez ten sektor (zob. tabela 4.2). W związku ze
wzrostem aktywów netto funduszy inwestycyjnych
zwiększył się poziom wynagrodzenia za zarządzanie
pobieranego przez TFI oraz ich przychody i wyniki
ﬁnansowe83 . Zysk odnotowało 46, a stratę 10 towa-

kwencji ewentualnej upadłości depozytariuszy funduszy inwestycyjnych, ponieważ środki te są wydzielone z ich masy upadłościowej.
Przykładem takiej sytuacji była sytuacja Inventum
TFI (wcześniej Idea TFI)84 . Skala działalności tego
towarzystwa była stosunkowo niewielka. Na koniec
czerwca 2014 r. udział aktywów netto zarządzanych
przez nie funduszy inwestycyjnych w aktywach całego sektora nie przekraczał 1%.

rzystw.
Ewentualne pogorszenie sytuacji ﬁnansowej lub kapitałowej TFI lub odebranie mu licencji nie powin-

Kapitały własne TFI
Zagregowane kapitały własne TFI były niemal czte-

83 Wynagrodzenie

za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest głównym źródłem przychodów TFI. W I półroczu 2014 r. przychody
z tego tytułu stanowiły 92,9% przychodów ogółem sektora
84 W październiku 2014 r. KNF cofnęła Inventum TFI zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Uzasadnieniem dla pierwszej tego rodzaju decyzji w historii funkcjonowania sektora były istotne naruszenia interesu
uczestników funduszy inwestycyjnych oraz przepisów prawa i statutów funduszy, a w szczególności niewypłacanie inwestorom należnych środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa. Utrata licencji przez Inventum TFI nie
miała istotnego wpływu na sytuację w sektorze. Przypadki naruszania przez instytucje zarządzające funduszami inwestycyjnymi interesu uczestników oraz sytuacje, w których inwestorzy nie mają możliwości wycofania środków ulokowanych w tytułach uczestnictwa,
mogą jednak negatywnie wpływać na wizerunek podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych.
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rokrotnie wyższe niż wymóg kapitałowy dla sek85

mają jednak możliwości swobodnego decydowania

tora . W relacji do sumy aktywów netto fundu-

o wielkości zaangażowanych środków w przypadku

szy inwestycyjnych kapitały własne sektora były ni-

zaburzeń na rynkach ﬁnansowych. W związku z po-

skie i nie przekraczały 1%. Wzrost kapitałów wła-

wyższym reakcją OFE na zaburzenia może być realo-

snych w porównaniu do czerwca 2013 r. był związa-

kacja środków między kategoriami aktywów w ich

ny z wyższym poziomem pozostałych kapitałów re-

portfelach inwestycyjnych i tylko w tym zakresie mo-

zerwowych oraz wyników ﬁnansowych TFI. Wzrósł

gą one wpływać na podaż instrumentów na poszcze-

również zagregowany wskaźnik ROE.

gólnych rynkach, a przez to na ich ceny. Zmiany regulacyjne i wynikająca z nich zmiana struktury aktywów OFE powodują, że obecnie zachowania inwe-

Wykres 4.2. Struktura portfeli inwestycyjnych OFE

W Polsce działa 1286 powszechnych towarzystw eme-

100%

rytalnych, których obecny charakter i sposób po-

90%

70%
60%

bowiem zmian w regulacjach prawnych dotyczą-

50%

stopy zwrotu (minimalnej wymaganej stopy zwrotu). Oznacza to, że całe ryzyko inwestycyjne spoczy-
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płat PTE, wynikających z nieosiągnięcia określonej
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10%
9-2013

nastąpiła zmiana limitów inwestycyj-

20%

6-2013

rytalnych

30%

3-2013
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40%

9-2011

zarządzanych przez nie otwartych funduszy eme-

Inne

80%

ni się istotnie od tego w sektorze TFI. Na skutek
cych powszechnych towarzystw emerytalnych oraz

Inwestycje zagraniczne

Akcje (krajowe)

12-2012

tencjalnego wpływu na ryzyko systemowe nie róż-

Skarbowe papiery wartościowe

9-2012

fundusze emerytalne

ceny akcji.

6-2012

emerytalne i otwarte

stycyjne OFE mogą wpływać przede wszystkim na

3-2012

Powszechne towarzystwa

12-2011

4.2.

Źródło: UKNF.

wa teraz na uczestnikach (przyszłych emerytach) podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych.
W odróżnieniu od inwestujących w jednostki udziałowe funduszy inwestycyjnych, członkowie OFE nie
85 W

myśl art. 49 i 50 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych TFI ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego
na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym i jednocześnie nie niższym niż równowartość w złotych 125 tys. euro lub 730 tys. euro, jeżeli
przedmiot działalności TFI został rozszerzony o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów ﬁnansowych. Ponadto, od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez TFI przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 mln euro, ma ono obowiązek zwiększać
poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a równowartością 250 mln euro. TFI nie ma
obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej przekroczy
wyrażoną w złotych równowartość 10 mln euro.
86 W dniu 19 września 2014 r. zakończyła się likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, a Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. przejęło Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.
87 Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

90

Narodowy Bank Polski

Sektor niekredytowych instytucji ﬁnansowych

go limitu na inwestycje OFE w akcje90 , aż do znieStruktura lokat OFE
W porównaniu do stanu na koniec 2013 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze portfeli inwestycyjnych OFE. Zmieniła się również polityka inwestycyj-

sienia tego limitu od 1 stycznia 2018 r. Można zatem
oczekiwać, że udział akcji w portfelach poszczególnych OFE będzie zróżnicowany w zależności od prowadzonej przez nie polityki inwestycyjnej.

na otwartych funduszy emerytalnych.
Najbardziej istotnym wydarzeniem było przekaza-

Udział inwestycji zagranicznych w portfelu OFE

nie przez OFE do ZUS skarbowych papierów warto-

na koniec czerwca 2014 r. wyniósł 5,3% (limit 10%).

ściowych oraz wprowadzenie zakazu inwestowania

Limit inwestycyjny na aktywa nominowane w wa-

w te instrumenty . Tym niemniej niektóre OFE, któ-

lutach obcych91 będzie stopniowo podwyższany –

re miały więcej papierów Skarbu Państwa niż war-

do 30% aktywów od 1 stycznia 2016 r.

88

tość środków, które musiały przekazać do ZUS, mogą jeszcze posiadać w swoich aktywach te papiery
wartościowe89 .

Wyniki ﬁnansowe PTE

Na skutek wejścia w życie tych przepisów, w portfelach inwestycyjnych OFE dominowały akcje, a udział
skarbowych papierów wartościowych zmniejszył się

W I połowie 2014 r. sytuacja ﬁnansowa PTE nie stwa-

z 42,3% na koniec 2013 r. do 0,7% na koniec I półro-

rzała zagrożenia dla utrzymania ciągłości usług ﬁ-

cza 2014 r. (zob. wykres 4.2).

nansowych przez ten sektor. Wzrósł zysk techniczny sektora powszechnych towarzystw emerytalnych

Na koniec I półrocza 2014 r. udział akcji spółek notowanych na GPW w portfelach OFE wyniósł średnio
79,7% w porównaniu z 40,3% na koniec 2013 r. Zaangażowanie w te instrumenty różniło się istotnie pomiędzy poszczególnymi funduszami emerytalnymi
i zawierało się w przedziale 76,6-90,2%. Udział akcji
w portfelach inwestycyjnych OFE był wyższy niż minimalny udział tych instrumentów określony w przepisach (do końca 2014 r. udział akcji nie może być
niższy niż 75%).
Ustawa przewiduje stopniowe obniżanie minimalne-

z zarządzania funduszami emerytalnymi, zysk netto oraz rentowność techniczna. Wynikało to przede
wszystkim ze wzrostu przychodów z zarządzania
otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Spadły przychody z tytułu opłat od wpłacanych składek oraz wynagrodzenie za zarządzanie
funduszami emerytalnymi. Dodatkowym przychodem PTE były wypłaty (331 mln zł) ze środków Funduszu Gwarancyjnego92 . Przyczyniło się to do wzrostu rentowności kapitałów własnych sektora (zob. tabela 4.3).

88 Umorzeniu podlegały aktywa w następującej kolejności: obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa; obligacje emitowane przez

Bank Gospodarstwa Krajowego, gwarantowane przez Skarb Państwa; inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa a następnie środki pieniężne nominowane w walucie polskiej.
89 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do dnia 4 lutego 2016 r., jeżeli zostały one nabyte przed dniem 4 lutego 2014 r.
i nie zostały przekazane do ZUS.
90 Zgodnie z ustawą, minimalny limit na inwestycje OFE w akcje będzie wynosić: 55% aktywów w 2015 r., 35% w 2016 r. oraz 15% w 2017 r.
91 Państw będących członkami Unii Europejskiej, stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
92 Pomimo zniesienia mechanizmu uzupełniania ewentualnego niedoboru, pozostawiono Fundusz Gwarancyjny lecz zlikwidowano jego
część dodatkową. Część PTE rozpoznała przychód z wycofania środków z części dodatkowej funduszu gwarancyjnego już w I półroczu
2014 r. Od 1 lipca kapitał części zarządzanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych został powiększony do 0,3% aktywów
OFE.
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Tabela 4.3. Wyniki ﬁnansowe i rentowność sektora PTE

Przychody z zarządzania funduszami emerytalnymi, w tym
- przychody z opłat od wpłacanych składek
- wynagrodzenie za zarządzanie
- wypłaty z funduszu gwarancyjnego
Koszty zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk techniczny z zarządzania funduszami emerytalnymi
Zysk netto PTE
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi (w %)
ROE (w % w I półroczu)

6-2012
(w mln zł)
734
141
504
0
356
378
357
51,5
10,2

6-2013
(w mln zł)
760
167
542
0
327
433
393
56,9
10,8

6-2014
(w mln zł)
960
124
403
331
419
541
496
56,5
16,0

Zmiana
6-2014/6-2013 (w %)
26,3
-25,7
-25,6
28,1
24,9
26,2
-0,4 pp.
5,2 pp.

Źródło: UKNF.

sła dwukrotnie i na koniec czerwca 2014 r. wynio-

Wykres 4.3. Rentowność techniczna PTE
Odstęp międzykwartylowy

sła (średnio) 2,5% (zob. wykres 4.4). Przyczyną było
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Wykres 4.4. Relacja kapitałów PTE do wartości aktywów
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6-2014

12-2013
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nicowana (zob. wykres 4.3). Dwa podmioty odnoto-

0%
6-2012

a relacja ta dla poszczególnych PTE była bardzo zróż-

12-2011

z zarządzania funduszami obniżyła się do 37,6%,

1%

6-2011

Wartość średnia zysku technicznego do przychodów

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Przed wprowadzeniem zmian kapitały PTE służyKapitały własne PTE

ły pokryciu ewentualnego niedoboru powstałego
na skutek nieosiągnięcia przez otwarty fundusz

Na koniec I półrocza 2014 r. kapitały własne

emerytalny minimalnej wymaganej stopy zwrotu93 .

powszechnych towarzystw emerytalnych wyniosły

W związku ze zniesieniem tego mechanizmu, brak

3,1 mld zł. W porównaniu z końcem 2013 r. relacja

jest wymogów regulacyjnych w zakresie poziomu

kapitałów własnych do zarządzanych aktywów wzro-

kapitałów własnych, a towarzystwa emerytalne nie

93 Niedobór

w OFE był pokrywany z kapitałów własnych PTE w sytuacji, gdy środki zgromadzone na rachunku rezerwowym i w części
dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego były niewystarczające do zwiększenia w odpowiedniej wysokości wartości jednostki rozrachunkowej funduszu.
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będą zobowiązane do realizacji tego wymogu.

dzy innymi poprzez wpływ na ceny aktywów. Niektóre czynności ubezpieczeniowe w sektorze ubezpieczeń na życie, takie jak oferowanie długotermi-

4.3. Zakłady ubezpieczeń

nowych ubezpieczeń z gwarantowaną wysokością
świadczeń lub gwarantowaną stopą zwrotu, mogą

Tradycyjna działalność ubezpieczeniowa (m.in.

przyczyniać się do wzrostu ryzyka systemowego. Ry-

ubezpieczenia na życie, zdrowia, od wypadków, od-

zyko systemowe mogą generować także gwarancje

powiedzialności cywilnej oraz majątku) prowadzo-

ﬁnansowe, CDS oraz papiery wartościowe powiąza-

na w Polsce ma małe znaczenie dla ryzyka syste-

ne z rynkiem ubezpieczeniowym (Insurance-Linked

mowego. Dzieje się tak z powodu niskiego stopnia

Securities) w tym obligacje katastroﬁczne (Catastro-

powiązań wewnątrz sektora i faktu, że wypłata od-

phic Bonds). Instrumenty te nie są obecne na krajo-

szkodowań jest związana z wystąpieniem określone-

wym rynku ubezpieczeń.

go zdarzenia losowego, co w większości przypadków
jest niezależne od cyklu biznesowego lub ﬁnanso-

Składki i odszkodowania

wego. Co więcej, likwidacja dużych szkód i wypłata
ubezpieczenia może zająć kilka lat. Ubezpieczenia

W I półroczu 2014 r. wielkość krajowego sektora

na życie, szczególnie te w których ubezpieczony po-

ubezpieczeń, mierzona wartością zebranej składki,

nosi ryzyko inwestycyjne, mają mały wpływ na ryzy-

nie uległa istotnym zmianom. Sektor ubezpieczeń

ko systemowe94 .

zdominowany był przez duże zakłady ubezpieczeń
należące do krajowych i zagranicznych grup kapita-

Wykres 4.5. Największe krajowe zakłady ubezpieczeń

łowych. Największy krajowy zakład ubezpieczeń ze-

(udział w składce)

brał 15,5% składki (zob. wykres 4.5). Największe trzy

PZU

PZU Życie

Warta

Ergo Hestia

Open Life

zakłady ubezpieczeń na życie i trzy ubezpieczeń ma-

MetLife

Aviva Życie

Allianz

Benefia

pozostałe

jątkowych zebrały połowę składki.
Również rozkład składki z podziałem na ubezpieczenia na życie i majątkowe (zob. wykres 4.6) wskazu-

15,5%

je na koncentrację rynku w kilku największych pod40,2%
15,1%

miotach. Ich znaczenie dla rynku i sposób analizy
powinny być traktowane selektywnie, z uwzględnieniem interakcji i powiązań kapitałowych (np. grupa

6,6%

PZU).

5,2%
2,7%
4,4%
3,2%3,5% 3,7%

W I półroczu 2014 r. rozwój sektora ubezpieczeń
uległ pewnemu zahamowaniu. Dział ubezpieczeń

Źródło: UKNF.

na życie zebrał o 11,3% mniej składki niż w I pół-

Należy mieć jednak na uwadze, że działalność ubez-

roczu 2013 r. (zob. wykres 4.7). Spadek ten wynikał

pieczycieli aktywnych na rynku ﬁnansowym mo-

głównie z ograniczenia dystrybucji polisolokat i pro-

że mieć znaczenie dla ryzyka systemowego, mię-

duktów strukturyzowanych, na co wskazuje wyraź-

94 Dotychczas nie jest znany przypadek bankructwa zakładu ubezpieczeń na życie, który wywołałaby efekt domina i spowodował niewy-

płacalność innych instytucji - Martin Eling, David Pankoke; Working Papers on Risk Management and Insurance no. 124; University
of St. Gallen; January 2014.
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ne obniżenie składki dla ubezpieczeń na życie i doży-

w ubezpieczeniach samochodowych OC i AC, wyni-

cie ze składką jednorazową, sprzedawanych głównie

kająca ze zmniejszenia liczby i wartości ubezpieczo-

za pośrednictwem banków. W portfelu ubezpieczeń

nych pojazdów.

działu I dominowały ubezpieczenia na życie związane z UFK (6,1 mld zł), które stanowiły 42,8% łącznej

Wykres 4.8. Odszkodowania wypłacone brutto

składki.
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Ubezpieczenia majątkowe

8

Wykres 4.6. Rozkład składki przypisanej brutto w ubezpie-

7
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zowanych sprawiła, że w dziale ubezpieczeń na życie wysokość wypłaconych odszkodowań spadła. Na-

Źródło: UKNF.

dal jednak większość środków pozyskiwanych ze
składek przeznaczana jest na wypłaty świadczeń

Wykres 4.7. Składka przypisana brutto w sektorze ubezpie-

czeń

kowych obniżenie składki skorelowane było z obniUbezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

żeniem poziomu odszkodowań. Należy jednak zwró-

12

cić uwagę, że proporcje pomiędzy wypłatami od-

10

szkodowań i składką są znacznie niższe niż w dziale
ubezpieczeń na życie.

8
mld zł

(zob. wykres 4.7 i 4.8). W dziale ubezpieczeń mająt-

6

Lokaty zakładów ubezpieczeń
4

Lokaty, które dominują w aktywach zakładów

2

ubezpieczeń przeznaczone są na pokrycie rezerw
6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

0

techniczno-ubezpieczeniowych (zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu zawartych umów) oraz
na pokrycie kapitałów własnych. Lokaty zakładów

Źródło: UKNF.

ubezpieczeń, wraz z częścią zobowiązań dopuszczo-

Dział majątkowy zebrał o 2,9% mniej składki niż

nych przez przepisy, są wyższe niż zobowiązania wy-

w I półroczu 2013 r. (zob. wykres 4.7). Na niską dy-

nikające z umów ubezpieczeń (rezerwy techniczno-

namikę największy wpływ miała mniejsza składka

ubezpieczeniowe) i kapitały własne, a same lokaty są
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wyższe niż zobowiązania wynikające z umów ubez-

minowe stanowiły niewielką cześć lokat i przezna-

pieczeń (zob. wykres 4.9).

czone były na obsługę bieżących wypłat oraz na pokrycie zobowiązań związanych z tzw. polisolokata-

Wykres 4.9. Struktura bilansu zakładów ubezpieczeń
Lokaty
Kapitały własne

Należności
Rezerwy netto

Pozostałe aktywa
Pozostałe pasywa

100%

mi i produktami strukturyzowanymi. Nadal obserwowany jest wzrost udziału tytułów uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych (przede wszystkim funduszy zarządzanych przez TFI PZU). Za wyjątkiem lokat związanych z UFK, krajowe zakłady ubezpieczeń

75%

na życie nie inwestują w akcje spółek notowanych
na rynku regulowanym (zob. wykres 4.10).

50%

Wartość lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych

25%

wyniosła 55,4 mld zł. Największy udział w lokatach
stanowiły dłużne papiery wartościowe (46,7%, w tym

0%
Aktywa

Pasywa

Ubezpieczenia na życie

Aktywa

Pasywa

Ubezpieczenia majątkowe

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

41,3% obligacje skarbowe), jednostki uczestnictwa
i certyﬁkaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
(28,3%) oraz udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych. Spadł udział lokat terminowych.
Krajowe zakłady ubezpieczeń majątkowych prak-

Wykres 4.10. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń

tycznie nie inwestują w akcje spółek notowanych
na rynku regulowanym (zob. wykres 4.10), co spra-

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

wia, że wartość ich aktywów w minimalnym stopniu
narażona jest na wahania cen akcji.

100%

W wyniku napływu środków do UFK oraz do-

80%

datnich wyników inwestycyjnych (przychody netto

60%

1,8 mld zł), wartość lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na koniec I półrocza 2014 r. wzro-

40%

sła do 52,0 mld zł (na koniec 2013 r. – 48,9 mld zł,
20%

na koniec 2012 r. – 43,8 mld zł). Największy udział

0%
12-2013

6-2014

Ubezpieczenia na życie

6-2014

w tych lokatach miały jednostki uczestnictwa i cer-

Ubezpieczenia majątkowe

tyﬁkaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych oraz

12-2013

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

dłużne papiery wartościowe.
Ubezpieczenia z UFK nie wpływają bezpośrednio

Na koniec I półrocza 2014 r. wartość lokat zakła-

na stabilność sektora ubezpieczeń, ponieważ ryzyko

dów ubezpieczeń na życie wzrosła do 152,3 mld zł

inwestycyjne ponoszą osoby, które zawarły umowę

(w tym 52,0 mld zł lokaty UFK). Największymi po-

ubezpieczenia. Jednak portfel ubezpieczeń z UFK

zycjami (z wyłączeniem UFK) były dłużne papiery

może stanowić potencjalne ryzyko prawne dla czę-

wartościowe (64,9%, w tym 60,9% obligacje skarbo-

ści zakładów ubezpieczeń, które w szczególny spo-

we), udziały oraz jednostki uczestnictwa i certyﬁkaty

sób naruszyły interes ubezpieczonych. W 2014 r.

inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Lokaty ter-

UOKiK stwierdził naruszenie zbiorowych interesów
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konsumentów (nierzetelne informowanie o skom-

pieczeniowej i ma wpływ na poprawę wyniku tech-

plikowanych produktach ﬁnansowych oraz o pra-

nicznego tego działu (zob. tabela 4.4).

wach i obowiązkach stron umowy) przez jeden z zakładów ubezpieczeń i trzech pośredników, na których nałożył kary ﬁnansowe o łącznej wysokości po-

Wykres 4.11. Wskaźnik szkodowości brutto i na udziale wła-

snym w ubezpieczeniach majątkowych

nad 50 mln zł. Wysokość kar i ewentualnego wzrostu

Wskaźnik szkodowości brutto

wypłat nie wydaje się być wysoka w skali całego sektora, jednak decyzja UOKIK może być początkiem
kolejnych postępowań.

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym
69%
67%
65%

Związane było to głównie ze spadkiem wartości odszkodowań oraz kosztów związanych z działalnością

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

ﬁnansowego (w porównaniu z I półroczem 2013 r.).

55%
9-2012

cie odnotowano wzrost zysku technicznego i wyniku

57%

6-2012

wych przez ten sektor. W dziale ubezpieczeń na ży-

59%

3-2012

ła zagrożenia dla utrzymania ciągłości usług ﬁnanso-

61%

12-2011

W I półroczu 2014 r. sytuacja ﬁnansowa nie stwarza-

63%

9-2011

Wyniki ﬁnansowe zakładów ubezpieczeń

Źródło: UKNF.

lokacyjną w porównaniu do składki. Lepsze wyniki skutkowały poprawą wskaźnika ROE (zob. tabela

Wypłacalność i odporność sektora ubezpieczeń

4.4).
Krajowy sektor ubezpieczeń był stabilny, a jego wyW ubezpieczeniach majątkowych został wypracowany wyższy zysk techniczny oraz wynik ﬁnansowy
netto, na co wpływ miała przede wszystkim poprawa wyników w ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami. Spadku wskaźnika ROE w I półro-

płacalność w I półroczu 2014 r. nie uległa zmianie.
Od 1 stycznia 2016 r. (w związku z projektem Solvency II) wejdą w życie nowe zasady ustalania wymogów kapitałowych, co może skutkować wyższym ich
poziomem95 .

czu 2014 r. do 17,1% nie należy interpretować jako
pogorszenia wyników z uwagi na jego jednorazowy
wzrost w poprzednim okresie(zob. tabela 4.4).

Kapitały własne zakładów ubezpieczeń na koniec
I półrocza 2014 r. wyniosły 32,0 mld zł, a kapitały

W 2014 r. w dziale ubezpieczeń majątkowych rela-

zakładów ubezpieczeń na życie 12,1 mld zł. Zmiany

cja kosztów wypłat odszkodowań do przychodów ze

kapitałów własnych, głównie spadek kapitałów zwią-

składek (tzw. wskaźnik szkodowości) od trzech lat

zany z wypłatami dywidend, należy interpretować

wykazuje trend spadkowy (zob. wykres 4.11). Wska-

jako czynnik sezonowy, a poprawa wyników nastę-

zuje to na poprawę rentowności działalności ubez-

puje zazwyczaj w II półroczu (zob. wykres 4.12).

95 W

dniu 18 grudnia 2014 r. UKNF opublikował wyniki trzeciego obowiązkowego badania ilościowego, mającego na celu analizę poziomu wypłacalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz ocenę stopnia przygotowania zakładów
ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do prowadzenia działalności według zasad pakietu Solvency II w zakresie wymogów ilościowych.
Wyniki tego badania, bazującego na danych za 2013 r., wskazują że wymogi kapitałowe według przepisów pakietu Wypłacalność II
byłyby wyższe od wymogu kapitałowego wyliczanego na bazie dotychczasowych przepisów o 167,3%, jednak jedynie zakłady ubezpieczeń stanowiące 2,8% sektora ubezpieczeniowego pod względem aktywów nie posiadałyby wystarczających środków własnych na
pokrycie wymogów kapitałowych.
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Tabela 4.4. Wyniki ﬁnansowe sektora ubezpieczeń
6-2012
(w mln zł)
Ubezpieczenia na życie (Dział I)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
ROE (w %)
Ubezpieczenia majątkowe (Dział II)
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
ROE (w %)

6-2013
(w mln zł)

6-2014
(w mln zł)

6-2014/6-2013
(w %)

19 637
1 715
1 702
22,4

16 055
1 460
1 393
22,1

14 242
1 722
1 836
26,3

-11,3
17,9
31,8
4,2 pp.

13 596
624
2 479
16,5

13 886
826
5 223
29,1

13 481
887
2 569
17,1

-2,9
7,4
-50,8
-12,0 pp.

Źródło: UKNF.

Wykres 4.12. Kapitały własne w sektorze ubezpieczeń
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

dów ubezpieczeń majątkowych 123,6%. Na udziale
własnym wskaźniki te wyniosły odpowiednio 114,9%
oraz 143,5% (zob. wykres 4.9).

25

mld zł

20

Wykres 4.13. Wskaźnik monitorowania działalności w sek-

15

torze ubezpieczeń

10

500%

5

450%

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

400%
6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

0
350%
300%

Źródło: UKNF.
250%

W 2014 r. wartość średnia środków własnych w dzia-

wyższa niż poziom wymagany przez przepisy prawa
(tzw. wskaźnik monitorowania działalności ubezpieczeniowej) (zob. wykres 4.13). Średnia wartość tego
wskaźnika dla krajowych zakładów ubezpieczeń nadal jest wyższa od średniej europejskiej96 .

6-2014

3-2014

12-2013

6-2013

9-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

a w dziale ubezpieczeń majątkowych czterokrotnie

200%
9-2011

le ubezpieczeń na życie była trzykrotnie wyższa,

Źródło: UKNF.

Dla krajowych zakładów ubezpieczeń współczynnik
COR (relacja kosztów do przychodów) stabilizuje się.
W latach 2013–2014 w dziale ubezpieczeń na ży-

Na koniec I półrocza 2014 r. pokrycie zobowią-

cie wyniósł średnio 89,7%, a w dziale ubezpieczeń

zań z tytułu zawartych umów ubezpieczeń lokata-

majątkowych 90,6% (zob. wykres 4.14), co również

mi (które powinno być wyższe niż 100%) dla zakła-

świadczy o dobrej kondycji ﬁnansowej krajowego

dów ubezpieczeń na życie wyniosło 114,1%, a zakła-

sektora ubezpieczeń.

96 EIOPA

Risk Dashboard – September 2014, Section 6. Proﬁtability and solvency / Page 4, www.eiopa.europa.eu.
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ją mały wpływ na wypłacalność krajowego sektora

Wykres 4.14. Wskaźnik COR w sektorze ubezpieczeń
Ubezpieczenia na życie

ubezpieczeń.

Ubezpieczenia majątkowe

97%
96%

4.4.

95%
94%

Powiązania niekredytowych
instytucji ﬁnansowych z

93%

sektorem bankowym

92%
91%
90%
89%

Potencjalnym źródłem ryzyka systemowego są po-

88%

wiązania niekredytowych instytucji ﬁnansowych
6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

12-2011

9-2011

87%

Źródło: UKNF.

Wysoka odporność krajowego sektora ubezpieczeniowego została potwierdzona przez europejskie
stress testy. W listopadzie 2014 r. EIOPA opublikowała raport z przeprowadzonych stress testów dla europejskich zakładów ubezpieczeń. Głównym celem było sprawdzenie ogólnej odporności sektora ubezpieczeniowego na poważne szoki makroekonomiczne
i na szoki charakterystyczne dla sektora oraz identyﬁkacja wrażliwości sektora na scenariusze szokowe97 .

z bankami – własnościowe, kredytowe, ﬁnansowania. W przypadku polskiego systemu ﬁnansowego są
one niewielkie.
Skala powiązań kapitałowych między towarzystwami funduszy inwestycyjnych a bankami była ograniczona (zob. tabela 4.5). Udział banków w kapitale
zakładowym sektora TFI wyniósł około 9%. Aktywa
netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
towarzystwa, których jedynymi akcjonariuszami były banki stanowiły na koniec czerwca 2014 r. około
9% aktywów wszystkich funduszy. Powiązania pomiędzy TFI a bankami miały jednak także charakter
pośredni poprzez przynależność do bankowych grup
kapitałowych. Większe znaczenie miały bezpośred-

Współczynnik wypłacalności sektora krajowego jest

nie powiązania kapitałowe towarzystw funduszy in-

najwyższy wśród krajów europejskich i wynosi po-

westycyjnych z innymi niebankowymi instytucjami

nad 300%. Wyniki przeprowadzonych badań wska-

ﬁnansowymi – zakładami ubezpieczeń oraz domami

zują, że utrzymujące się niskie stopy procentowe ma-

maklerskimi.

97 W

podstawowym module stress testów udział wzięło łącznie 167 grup ubezpieczeniowych i indywidualnych ubezpieczycieli, którzy
zgromadzili 55% składki przypisanej brutto dla rynku europejskiego. W module niskich stóp procentowych udział wzięło 225 ubezpieczycieli reprezentujących 60% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
W module podstawowym wyceniono aktywa i zobowiązania ubezpieczycieli oraz wyznaczono dla nich wymogi kapitałowe i środki
własne na pokrycie tych wymogów, zgodnie z systemem Solvency II (na podstawie modeli standardowych).
Moduł niskich stóp procentowych przyjmował dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz zakładał utrzymywanie się długoterminowo niskich stóp procentowych (scenariusz japoński). Drugi nagły wzrost stóp procentowych dla krótkich terminów zapadalności przy jednoczesnym spadku stóp procentowych dla długich terminów zapadalności (scenariusz odwrócony).
Wyniki modułu podstawowego wykazały, że zgodnie z wymogami Solvency II, europejski sektor ubezpieczeniowy posiada kapitały
na wystarczającym poziomie. Na koniec 2013 r. 86% uczestników modułu podstawowego (a 96% próby 30 największych zakładów)
odnotowało współczynnik wymogu kapitałowego (SCR) na poziomie 100% lub wyższym. Więcej niż 25% uczestników modułu podstawowego miało silną pozycję kapitałową (SCR większy niż 200%). W przypadku 14% ﬁrm ubezpieczeniowych, których aktywa stanowiły
3% aktywów całego sektora, współczynnik wymogu kapitałowego spadł poniżej 100%. Dla próby 30 największych zakładów, kapitały
tylko jednego ubezpieczyciela spadły poniżej 100% wymogu kapitałowego.
W pierwszym scenariuszu (niskich stóp procentowych) 24% ubezpieczycieli nie spełniło wymogów kapitałowych. W scenariuszu odwróconym dotyczyło to 20% zakładów. „EIOPA Insurance Stress Test 2014”, https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisisprevention/Stress-test-2014.aspx.
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Tabela 4.5. Powiązania kapitałowe między segmentami sys-

nych oraz funduszy inwestycyjnych pozostało nie-

temu ﬁnansowego

wielkie. Udział kredytów dla zakładów ubezpieczeń

Podmioty zależne

Podmioty dominujące

i funduszy emerytalnych na koniec września 2014 r.

Banki

TFI

PTE

ZU

Banki

x

–

–

–

TFI

6

x

–

6

natomiast udział kredytów dla funduszy inwestycyj-

PTE

3

–

x

9

nych wyniósł 0,8% (zob. tabela 4.6).

ZU

3

–

–

x

Uwaga: W tabeli przedstawiono liczbę podmiotów. Dla TFI dane
dotyczą wyłączenie ich jedynych akcjonariuszy. Dla ZU i PTE dane dotyczą podmiotów o najwyższym udziale w ich kapitałach.
Źródło: Dla TFI – KRS, dla PTE i ZU – UKNF.

Większy zakres miały międzysektorowe powiązania
właścicielskie w przypadku otwartych funduszy eme-

nie przekraczał 0,2% ogółu kredytów bankowych,

Ograniczona była również rola NIF w ﬁnansowaniu
banków. Relacja depozytów złożonych przez zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne w sektorze bankowym wyniosła odpowiednio 1,7%, 1,0% i 1,9% ogólnej sumy depozytów.

rytalnych. Udział podmiotów będących własnością

Tabela 4.6. Zaangażowanie funduszy emerytalnych (FE),

banków i zakładów ubezpieczeń (ważony kapitałami

zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych (FI)

własnymi) wyniósł 98% aktywów sektora (85% zakła-

wobec banków (w mld zł)

dy ubezpieczeń, 13% banki).

Kredyty i inne należności banków od NIF

Wpływ zakładów ubezpieczeń na sektor bankowy

ZU

FE

FI

NIF

Kredyty NIF/
Kredyty ogółem

poprzez kanał właścicielski był niewielki. Udział ban-

2012

0,3

1,9

4,6

6,8

0,7%

ków w kapitałach podstawowych nie przekroczył

2013

0,5

0,9

9,3

10,7

1,0%

jednego procenta. Największy udział w kapitałach

2014

0,1

0,2

9,1

9,4

0,8%

podstawowych zakładów ubezpieczeń miał Bank Za-

Depozyty i inne zobowiązania banków wobec NIF

chodni WBK (w podmiotach grupy Aviva). Również

ZU

FE

FI

NIF

Depozyty NIF/
Depozyty ogółem

udział przychodów z tytułu dywidend otrzymanych

2012

24,7

21,2

17,5

63,4

5,4%

z NIF przez banki w zysku banków wyniósł poniżej

2013

20,9

18,4

22,0

61,3

5,0%

2%.

2014

22,8

13,8

25,5

62,2

4,7%

Ryzyko banków związane z kredytowaniem zakła-

Uwaga: Dane na koniec września 2014 r.
Źródło: NBP.

dów ubezpieczeń, otwartych funduszy emerytal-
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Ocena ryzyka i rekomendacje
System ﬁnansowy Polski funkcjonował w analizowa-

W polskiej gospodarce i systemie ﬁnansowym nie

nym okresie stabilnie, a charakter i natężenie za-

występują obecnie istotne nierównowagi, których

grożeń dla jego stabilności były podobne jak w mo-

korekta mogłaby negatywnie wpłynąć na stabilność

mencie publikacji poprzedniej edycji Raportu. Wzro-

ﬁnansową. Tempo wzrostu akcji kredytowej, zbli-

sła natomiast niepewność co do kształtowania się sy-

żone do nominalnego tempa wzrostu PKB, nie ge-

tuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej go-

neruje takich nierównowag ani nie stanowi bariery

spodarki. Nowym czynnikiem dla oceny stabilności

dla wzrostu gospodarczego. Sytuacja na rynku nieru-

polskiego systemu ﬁnansowego jest aprecjacja fran-

chomości komercyjnych, pomimo zidentyﬁkowania

ka szwajcarskiego w relacji do wszystkich głównych

rosnących napięć, nie powinna negatywnie oddzia-

walut, w tym złotego. Wpływ tej aprecjacji na sytu-

ływać na funkcjonowanie systemu ﬁnansowego ze

ację krajowego sektora bankowego będzie zależał od

względu na niską wartość ekspozycji krajowych in-

długotrwałości i skali tej zmiany kursowej. Można

stytucji ﬁnansowych na ten rynek.

jednak ocenić, że nie będzie ona istotnym zagrożeniem dla jego stabilności.

Trudna sytuacja w sektorze SKOK również nie powinna generować ryzyka systemowego ze względu
na nieznaczną skalę powiązań kas z innymi insty-

5.1. Ryzyka i scenariusze
negatywne

tucjami ﬁnansowymi oraz substytucyjny charakter
usług ﬁnansowych świadczonych przez SKOK i banki. Działania naprawcze w sektorze SKOK wymagają jednak zaangażowania środków ﬁnansowych
pozostających do dyspozycji instytucji sieci bezpie-

Ryzyko w wymiarze koniunkturalnym

czeństwa ﬁnansowego. Stosowane metody restruk-

98 Najmniej

kosztownym sposobem restrukturyzacji kas mogłyby być przejęcia częściowe aktywów i pasywów kas przez inne podmioty,
którą to możliwość przewiduje art. 74c ustawy o SKOK (ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych, Dz.U. z 2013 r. nr 1450, z późn. zm.). Metoda ta nie jest jednak wykorzystywana. Argumentem wskazywanym przez niektórych jest niepewność prawna, z uwagi na trwające postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (sygnatura sprawy K-41/12)
w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy o SKOK, w tym części postanowień art. 74c, z Konstytucją.
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turyzacji sektora (upadłość, likwidacja, przejęcie98 )

bankowych w krajach rozwiniętych. To z kolei może

wiążą się z zaangażowaniem zasobów Bankowego

spowodować wzrost awersji do ryzyka na globalnych

Funduszu Gwarancyjnego, przez co zmniejsza się,

rynkach ﬁnansowych. Dodatkowo czynnikiem mo-

ceteris paribus, zasób środków możliwych do wy-

gącym negatywnie wpłynąć na sytuację gospodar-

korzystania w przypadku ewentualnych problemów

czą w UE, jak również mogącym stanowić bodziec

w sektorze bankowym. Osłabienie jednego z ele-

do głębszej korekty na rynkach wschodzących może

mentów sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego może

stać się nasilenie konﬂiktu między Rosją a Ukrainą.

mieć więc wymiar systemowy. Dodatkowo, wyko-

Prawdopodobieństwo zrealizowania się scenariusza

rzystanie środków BFG na restrukturyzację sektora

silnego spowolnienia gospodarczego w streﬁe euro

99

SKOK będzie skutkować również wyższymi obcią-

zwiększyło się w porównaniu z poprzednią edycją

żeniami, przede wszystkim banków, w przyszłości,

Raportu, co potwierdzają niższe prognozy wzrostu

co z kolei, ceteris paribus, może ograniczyć zdolność

gospodarczego. Wzrosła również niepewność co do

tych instytucji do podwyższania buforów kapitało-

przyszłych tendencji w otoczeniu gospodarczym Pol-

wych. Ze względu na niższą zyskowność działalno-

ski.

ści, będzie to relatywnie trudniejszym wyzwaniem
dla banków spółdzielczych i może utrudnić budowę potencjału ﬁnansowego systemów ochrony instytucjonalnej. Konieczność zwiększenia zasobów BFG
wynika z obowiązku spełnienia wymogów nowych
przepisów europejskich w zakresie gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych100 .
Czynniki ryzyka o charakterze cyklicznym dotyczą
przede wszystkim rozwoju sytuacji w otoczeniu gospodarki polskiej, przede wszystkim krajach, będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Ich
sytuacja wpływa na dynamikę gospodarki polskiej
a to z kolei na sytuację kredytobiorców. Wciąż nie

Realizacja negatywnego scenariusza w streﬁe euro, połączone z silnym wzrostem awersji do ryzyka
na rynkach globalnych i wschodzących, jest oprócz
scenariusza poważnego konﬂiktu geopolitycznego
największym zagrożeniem dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowej. Byłby to czynnik osłabiający tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Głównym kanałem wpływu realizacji takiego scenariusza
na stabilność systemu ﬁnansowego byłoby ryzyko
kredytowe. Jego wzrost wynikałby zarówno z pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw i sytuacji na rynku
pracy, jak i z deprecjacji złotego, która – jeśli okazałaby się długotrwała – mogłaby negatywnie wpłynąć
na jakość portfela kredytów walutowych.

można wykluczyć scenariusza ponownej stagnacji

Scenariusz taki, mimo, że mógłby dodatkowo wpły-

w w streﬁe euro, której może towarzyszyć deﬂa-

nąć negatywnie na sytuację budżetu państwa, nie

cja, a w konsekwencji wzrost realnej wartości dłu-

powinien generować silnych napięć w sektorze ﬁ-

gów rządowych i prywatnych. Mogłoby to przyczy-

nansowym. Relatywnie niskie zadłużenie Polski nie

nić się do obniżenia perspektyw wzrostu gospoda-

kreuje ryzyka kredytowego. Ekspozycja banków

rek wschodzących i pogorszenia sytuacji sektorów

na ryzyko rynkowe jest natomiast ograniczona i nie

99 Zasoby

BFG, których źródłem były wpłaty banków i NBP (do 2008 r.), gromadzone były przez blisko 20 lat, od powstania BFG w 1995
r. Ostatni raz przed wypłatą depozytów SKOK Wspólnota i SKOK Wołomin w 2014 r. środki BFG były wykorzystywane na wypłatę
depozytów w 2000 r. po upadku Banku Staropolskiego.
100 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych
oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
Dyrektywy te wskazują, że zasoby ﬁnansowe dostępne na cele gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
instytucji kredytowych powinny wynosić do 2024 r. łącznie co najmniej 1,8% sumy depozytów gwarantowanych.
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powinna generować ryzyka systemowego.

wadzić do wzrostu koncentracji w polskim sektorze

Innym scenariuszem mogącym prowadzić do wzro-

bankowym. Mając na uwadze informacje o planach

stu poziomu ryzyka rynkowego w sektorze banko-

sprzedaży niektórych banków działających w Polsce

wym mogłoby stać się szybsze niż oczekiwane przez

przez ich inwestorów strategicznych, można ocenić,

rynki ﬁnansowe wycofanie się największych banków

że intensywność tego procesu wzrosła w analizowa-

centralnych z prowadzonej obecnie łagodnej poli-

nym okresie101 . Wzrost koncentracji sektora banko-

tyki pieniężnej. Mogłoby to prowadzić do ograni-

wego może z kolei prowadzić do wykształcenia gru-

czenia inwestycji na rynkach wschodzących, co mo-

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

głoby skutkować m.in. deprecjacją złotego i wzro-

dłość”. Takie instytucje mogą podejmować nadmier-

stem rentowności polskich obligacji skarbowych.

ne ryzyko wykorzystując to, że ich pozycja rynko-

Niemniej wpływ takiego scenariusza na stabilność

wa i oczekiwania co do ich wsparcia ze strony władz

krajowego systemu ﬁnansowego można oceniać ja-

w przypadku problemów pozwalają im pozyskiwać

ko umiarkowany.

tanie ﬁnansowanie. Z tego względu należy zwracać

Mimo że urzeczywistnienie opisanych powyżej
czynników ryzyka nie powinno zagrozić stabilności
systemu ﬁnansowego, może jednak stanowić istot-

szczególną uwagę na wpływ procesów fuzji i przejęć w krajowym sektorze bankowym na koncentrację rynku.

ne wyzwanie dla części instytucji ﬁnansowych. Te-

Instytucje o wysokim udziale w rynku powinny ce-

sty warunków skrajnych wskazują na wysoką odpor-

chować się podwyższoną zdolnością do absorbowa-

ność banków na szoki makroekonomiczne, rynkowe

nia skutków materializacji ryzyka. Stanowisko KNF

i płynnościowe. Istniejąca niepewność rozwoju sytu-

dotyczące polityki dywidendowej przyjęte w dniu

acji na świecie sugeruje jednak konieczność utrzy-

2 grudnia 2014 r. stanowi krok w stronę zapewnie-

mania wysokiej odporności przez banki.

nia podwyższonej odporności największych banków
na zaburzenia w ich otoczeniu gospodarczym.

Ryzyko w wymiarze strukturalnym

Portfel kredytów walutowych jest elementem struk-

W porównaniu z oceną przedstawioną w poprzed-

tury bilansu banków stanowiącym potencjalne źró-

niej edycji Raportu, zmniejszyło się ryzyko związa-

dło wrażliwości sektora bankowego ze względu

ne z niepewnością uczestników rynku co do sytu-

na ekspozycję kredytobiorców na ryzyko rynkowe.

acji ﬁnansowej spółek-matek banków działających

Część z tych kredytów, udzielonych w okresie sil-

w Polsce. Opublikowane wyniki kompleksowej oce-

nej aprecjacji złotego, charakteryzuje się ponadto

ny ich sytuacji ﬁnansowej przeprowadzonej przez

wysokimi bieżącymi wskaźnikami LtV. Dotychczaso-

EBC wskazały, że większość z nich spełniła wymogi

we doświadczenia wskazują jednocześnie, że zmia-

stawiane przez EBC.

ny kursu walutowego w skali dotychczas obserwowa-

Poziom koncentracji w polskim systemie bankowym

nej nie są wystarczające do wygenerowania istotne-

trudno uznać za nadmierny. Decyzje inwestorów

go pogorszenia jakości tego portfela. Wielkość eks-

strategicznych polskich banków w warunkach ni-

pozycji banków na ryzyko tego portfela zmniejsza

skich stóp zwrotu, a dotyczące modelu biznesowego

się stopniowo, ze względu na spadek wartości tego

i geograﬁcznego zakresu działania grupy mogą pro-

portfela (po wyłączeniu wpływu zmian kursowych)

101 W

ocenie analityków rynku bankowego, zmiany właścicielskie w najbliższych latach mogą dotyczyć banków o udziale w rynku wynoszącym około 10% .

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015

103

Rozdział 5.

wraz ze spłatą kapitału kredytów przez kredytobior-

ziomie integracji, banki spółdzielcze nie są w stanie

ców. Wpływ decyzji Narodowego Banku Szwajcarii

zapewnić oczekiwanego przez ich potencjalnych

o zmianie polityki kursowej w dniu 15 stycznia na

nowych klientów zakresu i poziomu usług, jedno-

ryzyko związane z tym portfelem został omówiony

cześnie ich efektywność pozostaje niska. Konieczna

w ramkach 4 i 1.

jest zmiana jego modelu biznesowego. Powinien on
skoncentrować się na ﬁnansowaniu potrzeb kredy-

Średnioterminowym wyzwaniem o charakterze

towych gospodarstw domowych oraz małych i śred-

strukturalnym jest konieczność zmian w sektorze

nich przedsiębiorstw. Elementem zmian powinna

bankowości spółdzielczej. Sektor ten nie wykorzy-

być również ściślejsza integracja, pozwalająca z jed-

stuje w pełni swojego potencjału rozwojowego. W

nej strony wypełnić wymogi regulacyjne, a z drugiej

aktualnym modelu biznesowym, przy obecnym po-

zwiększyć efektywność działania.

Ramka 4. Możliwe skutki deprecjacji złotego w relacji do franka szwajcarskiego
W dniu 15 stycznia 2015 r. Narodowy Bank Szwajcarii podjął decyzję o zaprzestaniu utrzymywania minimalnego
kursu EUR/CHF na poziomie 1,2. Jednocześnie obniżył on stopę depozytową o 50 pkt bazowych do -0,75%, a docelowy przedział, w którym powinna kształtować się stawka 3M LIBOR CHF, został przesunięty z (-0,75%;+0,25%) do
(-1,25%;-0,25%). Decyzja ta spowodowała gwałtowną reakcję uczestników rynku walutowego. W ciągu kilku minut
kurs EUR/CHF spadł do poziomu około 0,85 (tj. o około 30%), stabilizując się na koniec dnia na poziomie około
1,024, co skutkowało również silnym osłabieniem się złotego względem franka szwajcarskiego.
Z uwagi na znaczny portfel kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim i istotną skalę osłabienia złotego w Ramce dokonano oceny wpływu decyzji SNB na polski sektor bankowy1 . Należy podkreślić, że siła
oddziaływania poszczególnych kanałów będzie zależeć od tego, jak trwałe będzie osłabienie złotego w dłuższym
okresie. Za najważniejsze kanały wpływu można uznać:
Wzrost kosztów i potrzeb płynnościowych związanych z zabezpieczeniem pozycji walutowej2 – w wyniku
decyzji SNB wzrosły marże na rynku transakcji zabezpieczających. Jeżeli ten wzrost utrzyma się, zwiększenie kosztów ograniczania ryzyka walutowego dla banków nastąpi zarówno w odniesieniu do transakcji fx
swap, jak i CIRS. W przypadku transakcji CIRS wzrost kosztów nie będzie automatyczny, ponieważ znaczna
część banków stosuje tzw. forward-starting swaps, których warunki są uzgadniane z dużym wyprzedzeniem.
Wzrost potrzeb płynnościowych jest uwzględniany w ramach testów warunków skrajnych NBP (zob. rozdział 2.7.2.). Można szacować, że przy wzroście kursu CHF/PLN do 4,5 dla kilku banków o około 9% udziale
w aktywach sektora potrzeby płynnościowe przekraczałyby ich portfele aktywów płynnych.
Wzrost ryzyka kredytowego związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi – deprecjacja złotego do
poziomu 4,2 oznacza wzrost kosztów obsługi hipotecznego kredytu mieszkaniowego o 300-350 zł (zob. ramka 1)3 . Z uwagi na wzrost płac, który nastąpił od momentu udzielania największej ilości kredytów we franku
szwajcarskim można oceniać, że taki wzrost kosztów obsługi kredytów nie zagraża sytuacji większości gospodarstw domowych.
Niemniej, utrzymanie się kursu CHF/PLN na podwyższonym poziomie doprowadziłoby do wzrostu kosztów
ryzyka kredytowego w bankach. Efekt ten uwzględniany jest w testach warunków skrajnych NBP (zob. rozdział 2.7.2.). Przy założonej 30% deprecjacji złotego do wszystkich walut, w tym do poziomu kursu CHF/PLN
4,5, odpisy na wszystkie walutowe kredyty mieszkaniowe wyniosłyby 2,4 mld złotych (zob. tabel 2.6) (z czego
szacunkowo około 2 mld złotych przypadałoby na kredyty nominowane we franku szwajcarskim). Jedynie
w przypadku jednego banku odpisy te przewyższałyby jego annualizowany wynik ﬁnansowy. Szacunki te
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można przy tym uznać za konserwatywne, ponieważ obecnej deprecjacji złotego towarzyszy obniżenie stóp
procentowych SNB, co częściowo może ograniczać wzrost rat kredytowych.
Wzrost LtV kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich – deprecjacja złotego do
franka szwajcarskiego do poziomu 4,2 powoduje wzrost LtV kredytów walutowych o 11-18 punktów procentowych w porównaniu do października 2014 r., w zależności od kwartału udzielenia kredytu (zob. wykres 2.17). Dla kredytów udzielonych od początku 2007 r. oznacza to wzrost powyżej LtV z momentu udzielenia kredytu. W przypadku windykacji niespłacanych kredytów we franku szwajcarskim, wzrost LtV prowadzi do wzrostu wskaźnika Loss Given Default (LGD) obrazującego wysokość straty ponoszonej na kredytach
z utratą wartości. Dokładne oszacowanie wpływu wzrostu LGD dla kredytów ze stwierdzoną już utratą wartości jest bardzo trudne ale wartość dodatkowych odpisów nie powinna przekraczać 0,5 mld zł.
Wzrost wymogów kapitałowych – wzrost kursu CHF/PLN powoduje wzrost wartości złotowej kredytów walutowych nominowanych we franku szwajcarskim i w konsekwencji zwiększenie wymogów kapitałowych
z tytułu ryzyka kredytowego. Wszystkie banki komercyjne dysponują jednak nadwyżkami kapitałów, które
w przypadku deprecjacji złotego do poziomu 4,2 pozwoliłby im na spełnienie norm kapitałowych. Średni
łączny współczynnik kapitałowy spadłby natomiast do około 14,4%.
Obniżenie stóp procentowych we franku szwajcarskim może ograniczyć wzrost kosztów obsługi kredytów walutowych po aprecjacji franka. Niektóre banki stosują klauzule umowne ustalające minimalny poziom stawki LIBOR
CHF dla celów ustalenia oprocentowania kredytu na zero, co w obecnych uwarunkowaniach rynkowych ogranicza
wpływ ujemnego poziomu stawek LIBOR CHF na koszty obsługi kredytu. W sytuacji, gdy bank zabezpiecza swoją
pozycję walutową wynikającą z kredytów walutowych transakcjami CIRS basis, poziom stóp procentowych nie ma
znaczenia dla efektywności tego zabezpieczenia. Banki te powinny zatem szczegółowo rozważyć, czy wynikający
z tych klauzul umownych efekt netto dodatkowych przychodów uzyskiwanych z racji ujemnego poziomu stawek
LIBOR w porównaniu do możliwego wzrostu ryzyka niespłacenia kredytów jest dla banku korzystny.

1

Analizowano wpływ wzrostu kursu CHF/PLN do poziomu około 4,2 (obserwowanego 15 stycznia), a w przypadku kanałów,
które są analizowane w innych częściach raportu – do poziomu około 4,5, co odpowiada założeniu 30% deprecjacji złotego.
2 Szerzej nt. mechanizmu tego kanału w rozdziale 2.3..
3 Szacunek dla kredytu udzielonego na okres 30 lat na kwotę 300 tys. zł.

nie istotne wydaje się ryzyko związane z funkcjoPozostałe ryzyka

nowaniem systemów teleinformatycznych, ich narażeniem na awarie i ataki cybernetyczne. Doświad-

Poza opisanymi wyżej ryzykami, należy także wskazać na inne ryzyka dla stabilności ﬁnansowej, które choć niezwiązane ściśle z cyklem koniunkturalnym lub ﬁnansowym, czy też strukturą sektora, mogą przybierać wymiar systemowy. Ze względu na
ich pozaekonomiczny charakter, nie są one przedmiotem analizy w niniejszej publikacji. Należy tu
wymienić zwłaszcza ryzyko prawne oraz operacyjne. Ryzyko prawne związane jest z możliwością
poniesienia wysokich strat lub kosztów, wynikających z procedur administracyjnych lub sporów są-

czenia Estonii z 2007 r. wskazują, że w warunkach
istniejących napięć geopolitycznych ryzyko to może istotnie rosnąć. Ewentualna materializacja takich
ryzyk może mieć istotne konsekwencje dla stabilności ﬁnansowej poprzez wpływ na reputację zaatakowanych instytucji ﬁnansowych, a w skrajnych
przypadkach na ich zdolność do oferowania usług ﬁnansowych. Wdrożenie przez banki postanowień Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego (banki były zobowiązane do ich wdrożenia do końca
2014 r.) może zwiększyć odporność banków na ten

dowych. W ramach ryzyka operacyjnego szczegól-
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rodzaj ryzyka.

ko całość. Powołanie instytucji odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy pozwoli
również wykonać „Zalecenie Europejskiej Ra-

5.2.

Rekomendacje

dy ds. Ryzyka Systemowego w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajo-

Rolą Raportu jest, poza analizą ryzyka występują-

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

cego w systemie ﬁnansowym, proponowanie posu-

dza również do prawa polskiego część zapisów

nięć i rozwiązań mających na celu jego ograniczenie.

nowej dyrektywy CRD, odnoszących się do bu-

Jest to jedno z działań, które Narodowy Bank Pol-

forów kapitałowych. Pożądana jest także szyb-

ski podejmuje realizując ustawowe zadanie działa-

ka implementacja pozostałych przepisów tej

nia na rzecz stabilności krajowego systemu ﬁnanso-

dyrektywy poprzez nowelizację ustawy prawo

wego (art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o NBP). Większość

bankowe.

wskazanych poniżej działań nie jest nowa – rekomendacje zostały przedstawione w poprzednich edycjach Raportu. Z uwagi na to, że warunki te nie uległy zmianie, bądź działania nie zostały podjęte, Narodowy Bank Polski przedstawia je ponownie uznając, że ich realizacja przyczyniłyby się do dalszego
umocnienia stabilności polskiego systemu ﬁnansowego:

2. Należy

przyspieszyć

prace

zmierzające

do wprowadzenia do polskiego porządku
prawnego mechanizmu działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (recovery and resolution) dla
banków, w szczególności poprzez implementację Dyrektywy 2014/59/UE.
Polska jako kraj goszczący dla europejskich

1. Należy dążyć do szybkiego uchwalenia

grup bankowych, powinna być przygotowana

ustawy powołującej organ odpowiedzialny

do współpracy międzynarodowej w zakresie

za nadzór makroostrożnościowy nad krajo-

resolution, a do tego konieczne jest formalne

wym systemem ﬁnansowym, którego kształt

wyznaczenie organu odpowiedzialnego za re-

i uprawnienia będą zapewniały skuteczną

solution i nadanie mu odpowiednich upraw-

identyﬁkację, ocenę i ograniczanie ryzyka

nień, aby mógł on prowadzić równorzędny dia-

systemowego.

log ze swoimi odpowiednikami z krajów ma-

Pozwoli to wzmocnić instytucjonalne ramy
krajowej sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego.
Przykładem obszaru ryzyka, który powinien
być przedmiotem oddziaływania polityki makroostrożnościowej, jest kwestia kredytów walutowych, szczególnie w okresie ich narasta-

cierzystych UE. Bez tego nasz kraj nie będzie
mógł być reprezentowany w unijnych strukturach resolution (kolegia ds. resolution), co z kolei może utrudnić nam skuteczne wpływanie
na kształtowanie się zasad współpracy transgranicznej w tym zakresie.

nia w przeszłości. Wynika to z ich znaczenia

3. Należy wspierać unijne inicjatywy służące

dla stabilności całego systemu ﬁnansowego,

ograniczaniu ryzyka systemowego, które mo-

a nie tylko pojedynczych instytucji, a przez

że generować działalność CCP, w szczególno-

to potencjalnego wpływu na gospodarkę ja-

ści dotyczące stworzenia mechanizmu recove-

102 Szersza

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

3, s. 34.
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odpowiedniego wyposażenia w kapitał .
4. Dla wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej pożądana jest jego ściślejsza integracja i przekształcenie zrzeszeń w zrzeszenia
z systemem ochrony instytucjonalnej obejmującym płynność i kapitał banków oraz
zmiana modelu biznesowego sektora bankowości spółdzielczej i wzmocnienie odporności banków zrzeszających. W tym celu konieczne jest szybkie uchwalenie ustawy zmieniającej ustawę o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych.

łowego i rozwijać akcję kredytową bez istotnego zwiększania dźwigni ﬁnansowej.
Sytuacja w otoczeniu gospodarki polskiej jest
nadal niepewna. Przeciętny poziom współczynników kapitałowych oraz wskaźnika dźwigni ﬁnansowej w sektorze bankowym zapewnia wysoką odporność banków na szoki,
warunkując stabilność systemu ﬁnansowego
w Polsce. Dlatego też akumulacja istotnej części zysku pozwoli bankom na utrzymanie tych
pozytywnych cech i dalszy bezpieczny rozwój
działalności.
6. Banki powinny nadal ograniczać ryzyko

Utworzenie jednego lub więcej systemów

związane ze strukturą ﬁnansowania poprzez

ochrony wydaje się konieczne dla zapewnie-

stopniowe ograniczanie podmiotowej i pro-

nia wypełniania normy płynności krótkoter-

duktowej koncentracji ﬁnansowania, przy za-

minowej LCR (planowane wejście w życie

chowaniu jego bezpiecznej ciągłości.

od października 2015 r.) przez banki zrzesza-

W szczególności może to dotyczyć tych ban-

jące sektora bankowości spółdzielczej. Odpo-

ków, które charakteryzują się wysokim udzia-

wiednio wczesne wprowadzenie tych przepi-

łem w pasywach skoncentrowanych podmioto-

sów umożliwi właściwym decyzyjnym orga-

wo zobowiązań wobec nierezydentów. Banki,

nom zainteresowanych instytucji (banki spół-

które zdecydują się na utrzymanie dotychcza-

dzielcze i zrzeszające) podjęcie decyzji na te-

sowego modelu ﬁnansowania, powinny dążyć

mat pożądanych zmian modelu biznesowego

do wydłużenia jego zapadalności. Banki któ-

i przyszłego modelu funkcjonowania. Większy

re nadal charakteryzują się wrażliwą pozycją

poziom integracji niektórych funkcji banków

płynnościową, powinny również zwiększać bu-

spółdzielczych może umożliwić ograniczenie

fory aktywów płynnych.

ich kosztów, stwarzając warunki do wzrostu
ich zyskowności i umożliwić spełnienie wymogów kapitałowych przez banki spółdzielcze w związku z wejściem w życie dyrektywy CRD IV. Ściślejsza integracja pozwoli lepiej wykorzystać potencjał rozwojowy banków
spółdzielczych, w tym ich znajomość rynków
lokalnych, jednocześnie ograniczając tendencje do transferu ryzyka biznesowego do banków zrzeszających.

7. Banki powinny prowadzić szczególnie ostrożną politykę kredytową w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.
Sytuacja na rynku nieruchomości handlowousługowych oraz biurowych wskazuje na narastające nierównowagi, co w warunkach rosnącej nadal podaży może skutkować niekorzystnymi zmianami cen i czynszów oraz wzrostem
ryzyka kredytowego. Banki powinny szczególnie ostrożnie badać jakość zabezpieczenia kre-

5. Banki powinny zachować szczególną dbałość

dytu, realność założeń dotyczących przepły-

o utrzymanie wysokiego wyposażenia kapita-

wów pieniężnych generowanych przez nieru-
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chomość oraz zdolność kredytobiorcy do ob-

dować wzrost rynkowych stóp procentowych,

sługi zadłużenia.

który może doprowadzić do szybszego wzrostu

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

kosztów obsługi kredytu niż tempo wzrostu
dochodów kredytobiorców. Powrót stóp procentowych do poziomu średniego oznaczałby
wzrost kosztów obsługi złotowych kredytów
mieszkaniowych o około jedną czwartą103 . Z tego względu kredytobiorcy powinni dysponować dochodami, które pozwalają im obsługiwać kredyt nawet przy istotnie wyższym poziomie stóp procentowych niż obecny.
10. Sytuację

kapitałową

spółdzielczych

kas

9. Z uwagi na historycznie niski poziom stóp

oszczędnościowo-kredytowych jest nadal trud-

procentowych, w swojej polityce kredyto-

na. Z tego względu w przypadku kas, których

wej banki powinny zapewnić, aby kredyto-

sanacja jest możliwa, należy kontynuować

biorcy zaciągający długoterminowe kredy-

działania

ty o zmiennym oprocentowaniu dysponowa-

do wzrostu efektywności działania i zwięk-

li wystarczającymi buforami dochodowymi

szenia ich kapitałów, przy optymalnym wy-

na wypadek istotnego wzrostu poziomu stóp

korzystaniu wewnętrznych zasobów systemu

procentowych.

SKOK, w szczególności poprzez zasilenie ni-

Stopy procentowe na rynku depozytów mię-

mi funduszu stabilizacyjnego Kasy Krajowej.

dzybankowych, od których uzależnione jest

Ponadto należy podjąć prace nad wypracowa-

oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, są

niem takiego sposobu działania SKOK, któ-

obecnie o około 2,5 punktu procentowego niż-

ry skutkowałby powrotem do modelu silnych

sze niż średnia liczona od 2004 r. Przyspie-

więzi pomiędzy członkami indywidualnych

szenie wzrostu gospodarczego może spowo-

SKOK.

103 Szacunek
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Słowniczek
Aktywa niepłynne – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa niewynikające z czynności bankowych.
Aktywa o ograniczonej płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF
w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona aktywa wynikające z czynności bankowych poza hurtowym rynkiem ﬁnansowym.
Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały instytucji kredytowych.
Combined Operating Ratio – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych, zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto oraz koszty działalności, do składki zarobionej.
Credit Default Swap – transakcja pochodna, w której wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy ustaloną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia kredytowego dotyczącego strony trzeciej
(podmiotu referencyjnego), w zamian za wynagrodzenie w postaci jednorazowej lub okresowych płatności
(tzw. premii). Wysokość wynagrodzenia płaconego wystawcy CDS jest interpretowana jako miara postrzeganego ryzyka kredytowego podmiotu referencyjnego.
Cross-currency Interest Rate Swap – transakcja pochodna zobowiązująca strony do okresowej wymiany płatności odsetkowych, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej przez ustalony czas. Płatności odsetkowe
są wyrażone w różnych walutach i obliczane według ustalonej dla każdej z nich stopy procentowej. Transakcji tej może towarzyszyć wymiana kwoty nominalnej w dniu rozpoczęcia lub zakończenia transakcji (po
wcześniej określonym kursie).
Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach – wartość przepływu z okresu poprzedzających
12 miesięcy; w przypadku danych o stanach (zasobach) – przeciętna wartość stanu w okresie poprzedzających
12 miesięcy.
Dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić
za przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w danym mieście, przy przeciętnej cenie transakcyjnej na danym rynku. Przeciętna cena składa się w 40% z ceny na rynku pierwotnym oraz w 60% z ceny
na rynku wtórnym, co odzwierciedla rozkład transakcji na tych rynkach.
Dostępny kredyt mieszkaniowy – wartość potencjalnego maksymalnego kredytu mieszkaniowego wyrażona
jako krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku. Wartość obliczono
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z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (tj. stopy
procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat kredytowych).
Duże przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób.
Dźwignia ﬁnansowa – według CRDIV/CRR, wyrażony w procentach iloraz kapitału Tier I, do miary ekspozycji, która uwzględnia zarówno ekspozycje bilansowe, jak i pozabilansowe.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu należności
(zobowiązań) w danym okresie.
Forward Rate Agreement – transakcja pochodna, w której strony rozliczają różnicę odsetkową pomiędzy
stawką FRA (stopą terminową ustalaną w dniu zawarcia transakcji) a stopą referencyjną obowiązującą dwa
dni robocze przed dniem rozrachunku (ﬁxing date), naliczaną od ustalonej kwoty nominalnej za oznaczony
okres rozpoczynający się w przyszłości.
Indeks ZKPK – skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków.
JPM VXY, JPM EM-VXY – indeksy ryzyka dla rynku walutowego, obliczane przez J.P. Morgan Chase & Co.
jako średnia ważona 90-dniowa zmienność implikowana z kwotowań opcji at-the-money na kursy USD względem, odpowiednio, 9 najbardziej płynnych walut krajów wysokorozwiniętych oraz 14 najbardziej płynnych
walut rynków wschodzących. Wagi poszczególnych walut wchodzących w skład indeksów są wyznaczane na
podstawie danych o obrotach na globalnym rynku opcji walutowych.
Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i odpisów amortyzacyjnych.
Krajowe banki komercyjne – banki mające siedzibę w Polsce i działające w formie prawnej spółki akcyjnej
lub banku państwowego.
Krajowy sektor bankowy – krajowe banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Kredytowa dostępność mieszkania – miara określająca liczbę metrów kwadratowych mieszkania, które można kupić z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw na danym rynku, z uwzględnieniem wymogów kredytowych banku i przeciętnych rynkowych parametrów kredytu (stopy procentowej, okresu amortyzacji, minimalnego dochodu po spłacie rat
kredytowych) przy średniej cenie transakcyjnej mieszkania na danym rynku
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i pozostałe
kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.
Kredyty (należności) ze stwierdzoną utratą wartości – należności z portfela B, w przypadku których zostały
stwierdzone obiektywne przesłanki utraty wartości i spadek wartości oczekiwanej przyszłych przepływów
pieniężnych (w bankach stosujących MSSF) lub które zostały zaliczone do należności zagrożonych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków (w bankach stosujących PSR).
Krótkoterminowa luka płynności skorygowana – różnica między wartością aktywów z terminem zapadalności nie dłuższym niż 1 miesiąc (skorygowaną o wartość należności, których termin zapadalności upłynął,
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oraz o wartość bonów skarbowych wyodrębnionych na pokrycie funduszu środków gwarantowanych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) a nadwyżką depozytów sektora nieﬁnansowego o terminie do 1 miesiąca
ponad osad oraz pozostałymi zobowiązaniami o terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
Loan-to-Value – relacja wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.
Luka ﬁnansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora nieﬁnansowego, rządowego i samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości kredytów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób.
Margines wypłacalności – określony przepisami prawa parametr, który determinuje poziom środków własnych zakładu ubezpieczeń.
Marża kredytowa – różnica między oprocentowaniem kredytów w bankach a rynkową stopą procentową.
Marża nieodsetkowa – relacja wyniku nieodsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej wartości
aktywów w tym okresie.
Mieszkanie deweloperskie – mieszkanie z rynku pierwotnego, budowane przez ﬁrmę deweloperską. Sprzedawane jest zarówno jako kontrakt na jego budowę, jak i jako gotowe, nowo wybudowane mieszkanie.
MOVE – indeks ryzyka dla rynku obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, obliczany przez Merrill Lynch
Bank of America na podstawie 30-dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji na te obligacje. Udział
w indeksie opcji na obligacje o pierwotnych terminach zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat wynosi, odpowiednio,
20%, 20%, 40% i 20%.

MSCI EM – indeks rynku akcji, obliczany przez Morgan Stanley Capital International na podstawie indeksów
akcji z 23 rynków wschodzących, ważony wartością tych instrumentów pozostających w wolnym obrocie na
danym rynku.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów – różnica pomiędzy wartością dokonanych odpisów z tytułu
utraty wartości kredytów/zawiązanych rezerw celowych w danym okresie a wartością odwróceń odpisów
z tytułu utraty wartości/rozwiązanych rezerw celowych.
Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego kwartyla
rozkładu zmiennej.
Overnight Index Swap – transakcja pochodna zobowiązująca strony do zapłaty różnicy w płatnościach odsetkowych obliczanych według zmiennej i stałej stopy procentowej (stawki OIS) od określonej kwoty nominalnej. Zmienna stopa procentowa jest obliczana poprzez złożenie dziennych stawek referencyjnych O/N
w czasie trwania transakcji. Rozrachunek netto (bez wymiany kwoty nominalnej OIS) jest dokonywany w
następnym dniu roboczym po terminie zapadalności transakcji.
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Podstawowa rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008 KNF
z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona kasę oraz należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni.
Portfel B – wydzielony w sprawozdawczości ostrożnościowej banków portfel aktywów, w skład którego wchodzą należności zaliczane do aktywów ﬁnansowych dostępnych do sprzedaży lub utrzymywanych do terminu
zapadalności, a także wszystkie instrumenty ﬁnansowe (w tym dłużne papiery wartościowe) sklasyﬁkowane
jako kredyty i inne należności.
Procent netto – miara agregująca wyniki ankiety jakościowej; w ankiecie NBP do przewodniczących komitetów kredytowych procent netto oblicza się jako różnicę między odsetkiem banków ważonym aktywami, które
złagodziły politykę kredytową (lub zaobserwowały wzrost popytu na kredyt) a odsetkiem banków ważonym
aktywami, które zaostrzyły politykę kredytową (lub zaobserwowały spadek popytu na kredyt). Ujemne wartości procentu netto świadczą o zaostrzeniu polityki kredytowej (spadku popytu na kredyt) w ujęciu netto.
Rating depozytowy (długoterminowy) – miara zdolności instytucji ﬁnansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności 1 roku lub dłuższym. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych
strat w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating depozytowy (krótkoterminowy) – miara zdolności instytucji ﬁnansowej do spłaty zobowiązań o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Odzwierciedla ryzyko niewypłacalności oraz skalę potencjalnych strat
w przypadku niewypłacalności instytucji ﬁnansowej.
Rating indywidualny SACP – (ocena agencji ratingowej S&P) miara długookresowej zdolności instytucji
ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczona na podstawie oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach, w których aktywna jest instytucja ﬁnansowa
oraz indywidualnych charakterystyk ocenianej instytucji ﬁnansowej.
Rating siły ﬁnansowej – (ocena agencji ratingowej Moody’s) miara długookresowej zdolności instytucji ﬁnansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana na podstawie danych
fundamentalnych, wartości badanej instytucji, skali dywersyﬁkacji działalności, a także stopnia rozwoju systemu ﬁnansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły gospodarki.
Rentowność brutto TFI – relacja wyniku ﬁnansowego brutto TFI do przychodów ogółem.
Rentowność na działalności ubezpieczeniowej – relacja wyniku technicznego do składki zarobionej na udziale własnym.
Rentowność techniczna na zarządzaniu funduszami emerytalnymi – relacja zysku technicznego z zarządzania funduszami emerytalnymi do przychodów z zarządzania tymi funduszami.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu zawartych
umów ubezpieczeń.
Ryzyko systemowe – ryzyko zakłócenia systemu ﬁnansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego
nad systemem ﬁnansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego).
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Sektor bankowy – wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych działające w Polsce.
Składka przypisana brutto – składka pozyskana przez zakład ubezpieczeń w okresie sprawozdawczym (włącznie z częścią składki przekazaną reasekuratorom w zamian za ochronę reasekuracyjną). W przypadku ubezpieczeń na życie składki przypisane brutto to wszystkie składki należne z tytułu umów zawartych w okresie sprawozdawczym. W przypadku ubezpieczeń majątkowych za składki przypisane brutto z tytułu umów
z określonym okresem odpowiedzialności uważa się kwoty należne za cały okres odpowiedzialności z tytułu
umów zawartych w okresie sprawozdawczym. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest określona, są
to kwoty należne w okresie sprawozdawczym.
Skorygowana marża odsetkowa (netto) – relacja wyniku z tytułu odsetek uzyskanego w danym okresie pomniejszonego o przychody odsetkowe od papierów wartościowych i odpisy z tytułu utraty wartości należności
z tego okresu do średniej wartości aktywów (lub odpowiedniego portfela kredytów) w tym okresie.
Stopa kapitalizacji – iloraz dochodu operacyjnego netto, możliwego do uzyskania na rynku, i ceny rynkowej
nieruchomości (zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny).
Straty kredytowe – odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów.
Środki obce niestabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki niezaliczone przez bank do środków obcych
stabilnych.
Środki obce stabilne – kategoria deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona środki, które bank zalicza do stabilnych źródeł ﬁnansowania, w szczególności stabilna część bazy depozytowej, własnych papierów wartościowych niezaliczanych
do funduszy własnych, innych zobowiązań z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 1 roku, które bank
zamierza utrzymywać oraz inne zobowiązania wynikające z czynności bankowych, których plan pozyskania
i utrzymania jest zatwierdzony przez radę nadzorczą.
TLTRO (Targeted Longer-Term Reﬁnancing Operations) – ukierunkowane dłuższe operacje reﬁnansujące
zasilające w płynność podmioty uczestniczące w operacjach otwartego rynku EBC. Operacje te są przeprowadzane w sposób zdecentralizowany przez krajowe banki centralne w formie przetargów standardowych
oraz przetargów kwotowych i mają na celu wsparcie kredytowania gospodarstw domowych (z wyłączeniem
kredytów mieszkaniowych) i przedsiębiorstw nieﬁnansowych w krajach strefy euro.
Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez własnego napędu –
grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyﬁkacji z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych według
klasyﬁkacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008
KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona należności
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i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.
Viability rating – rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch, informujący
o sytuacji ﬁnansowej pojedynczych podmiotów.
VIX – indeks ryzyka dla rynku akcji, obliczany przez Chicago Board Options Exchange na podstawie 30dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji out-of-the-money na akcje wchodzące w skład indeksu
S&P 500.
VXEEM – indeks ryzyka dla rynków akcji gospodarek wschodzących, obliczany przez Chicago Board Options
Exchange na podstawie 30-dniowej zmienności implikowanej z kwotowań opcji out-of-the-money na tytuły
uczestnictwa exchange-traded fund na indeks MSCI EM.
Wartość zagrożona – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych historycznych.
Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce – dwunastomiesięczna suma krocząca liczby mieszkań, których produkcja jest w toku (rozpoczęte budowy mieszkań po odjęciu mieszkań oddanych do użytkowania).
Wskaźnik kredytów zagrożonych – relacja kredytów z utratą wartości do kredytów ogółem.
Wskaźnik monitorowania działalności – relacja środków własnych zakładu ubezpieczeń do ustawowego
wymogu kapitałowego, którym jest wartość marginesu wypłacalności lub kapitał gwarancyjny (w zależności
od tego, która z tych wielkości jest wyższa).
Wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego TFI – relacja wartości kapitału własnego TFI i wartości minimalnego wymogu kapitałowego.
Wskaźnik pustostanów – relacja niewynajętej powierzchni do skumulowanej podaży powierzchni nieruchomości komercyjnych w danej lokalizacji, np. mieście lub dzielnicy.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o zmiany stanu
rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto do składki zarobionej brutto.
Wskaźnik zatrzymania składki – relacja składki przypisanej na udziale własnym zakładu ubezpieczeń i składki przypisanej brutto.
Współczynnik płynności M2 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych
niestabilnych. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Współczynnik płynności M4 – nadzorcza miara płynności deﬁniowana przez Uchwałę 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł. Współczynnik wyznaczany jest jako relacja sumy funduszy własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
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Wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji, przychodów z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów ﬁnansowych o zmiennej kwocie dochodu, wyniku operacji
ﬁnansowych i wyniku z pozycji wymiany.
Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi przychodami
technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty administracyjne i akwizycji),
tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów z lokat.
Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in. opłaty od wpłacanych składek
i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytułu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty akwizycji, koszty ogólne PTE).
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ABS
AC
AQR
BAEL

Asset–backed securities
Auto casco
Asset Quality Review
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej

BIK

Biuro Informacji Kredytowej

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

CCP

Central counterparty

CDS

Credit Default Swap

CIRS

Cross Currency Interest Rate Swap

COR

Combined Operating Ratio

CPI

Consumer Price Index

CRD

Capital Requirements Directive

CRR

Capital Requirements Regulation

CVA

Credit Valuation Adjustment

C/I

Cost/Income

DSF

Departament Stabilności Finansowej

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

EIOPA
ERRS
ESA
ESRB
EURO STOXX 50

European Insurance and Occupational Pensions Authority
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego
European System of Accounts
European Systemic Risk Board
indeks grupujący 50 spółek strefy euro o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

EURO STOXX

Indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

BANKS
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Fed

Federal Reserve System

FI

Fundusze inwestycyjne

FRA

Forward Rate Agreement

FSB

Financial Stability Board

FUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

GPW
GUS

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

LCR

Liquidity Coverage Ratio

LIBOR
LtV

London Interbank Oﬀered Rate
Loan-to-Value

MdM

„Mieszkanie dla Młodych”

MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

MSP
MSSF/MSR

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

NASDAQ
NBP
NC
NEG
NIF
NIM
NYSE
O/N
OC

National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Narodowy Bank Polski
NewConnect
Perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie
Niekredytowe instytucje ﬁnansowe
Net interest margin
New York Stock Exchange
Overnight
Odpowiedzialność cywilna

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

OIS

Overnight Index Swap

OTC

Over-the-counter

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PSR

Polskie standardy rachunkowości

PTE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

ROA

Return on assets

ROE

Return on equity

RP

Rynek pierwotny mieszkań

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

RW

Rynek wtórny mieszkań

S&P

Standard & Poor’s
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S&P500

indeks grupujący 500 spółek z NYSE i NASDAQ o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

SACP

Stand-Alone Credit Proﬁle

SKOK

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe

SNB
SP

Swiss National Bank
Skarb Państwa

STA

Perspektywa stabilna ratingu

TFI

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

TLTRO
UE

Targeted Longer–Term Reﬁnancing Operation
Unia Europejska

UFK

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

VaR
WIBOR
WIG
WIG20

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

WIG-Banki
ZBP
ZU
ZUS
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Indeks spółek z sektora bankowego
Związek Banków Polskich
Zakłady Ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

