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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 rozwoju gospodarczego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu ﬁnansowego w Polsce ma utrzymanie stabilności
sektora bankowego, którego aktywa stanowią dwie trzecie całości systemu ﬁnansowego. Banki odgrywają
kluczową rolę w ﬁnansowaniu gospodarki i w rozliczeniach pieniężnych. Ważną funkcją banków jest też
tworzenie licznych produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem ﬁnansowym.
Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na analizę i ocenę zagrożeń dla 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 ust. 2 pkt 6 i 6a 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 ust. 2 pkt 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 31 maja 2015 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 23 lipca 2015 r.
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Synteza

Synteza
Polski system ﬁnansowy funkcjonował w analizowa1

nym okresie stabilnie.
Sytuacja w otoczeniu gospodarczym polskiego sektora ﬁnansowego poprawiła się od publikacji ostatniego Raportu. Ożywienie w gospodarce światowej,
odnotowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku
utrwaliło się, pomimo występowania różnic pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami. W stre-

tor przedsiębiorstw pozostawał w dobrej kondycji
ﬁnansowej, a branże o istotnie słabszej niż przeciętna kondycji ﬁnansowej nie miały dużego udziału w portfelu kredytowym banków. Wskaźniki wyprzedzające sektora przedsiębiorstw nie wskazują
na istotne zagrożenie niewypłacalnością w perspektywie 2015 r. Zadłużenie gospodarstw domowych
oraz przedsiębiorstw pozostawało umiarkowane.

ﬁe euro – najważniejszym z puntu widzenia Polski

W sektorze ﬁnansów publicznych kontynuowano

obszarze – miało miejsce widoczne przyspieszenie

proces ograniczania deﬁcytu budżetowego, co skut-

wzrostu PKB. Pozytywne tendencje w krajach strefy

kowało zakończeniem procedury nadmiernego de-

euro przełożyły się na wzrost aktywności gospodar-

ﬁcytu wobec Polski. Trwałość redukcji nadmierne-

czej w Europie Środkowo-Wschodniej.

go deﬁcytu potwierdzają zarówno prognozy KE, jak
i Ministerstwa Finansów.

Gospodarka polska rosła stabilnie. Brak istotnych
nierównowag wpływa pozytywnie na stabilność krajowego systemu ﬁnansowego. W I kwartale 2015 r.
tempo wzrostu PKB przyspieszyło zarówno w ujęciu
kwartalnym, jak i rocznym. Presja deﬂacyjna stopniowo ustępuje, aczkolwiek w tempie wolniejszym
niż oczekiwano. W najbliższych 3 latach NBP ocze-

Równowaga zewnętrzna Polski również poprawiła
się. W I kwartale 2015 r. odnotowano po raz pierwszy od 1995 r. nadwyżkę na rachunku bieżącym bilansu płatniczego (w wysokości 2,2 mld EUR). Złożyły się na nią zarówno czynniki cykliczne jak i zmiany
strukturalne w polskiej gospodarce.

kuje stabilizacji wzrostu na poziomie ok. 3,5%.
Podobnie jak w okresie objętym poprzednim Raportem głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, inwestycje, jak i konsumpcja. Kontynuowane
były korzystne tendencje na rynku pracy, przede
wszystkim wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Sek1 Raport

koncentruje się na analizie informacji z okresu pomiędzy cut-oﬀ date poprzedniej edycji (30 listopada 2014 r.) a cut-oﬀ date
bieżącej edycji (31 maja 2015 r.). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków ﬁnansowych, i inne szczególnie
istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-oﬀ date.
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Tabela 1. Syntetyczna ocena stabilności krajowego systemu ﬁnansowego

Obszar oceny

Zmiana w okresie od ostatniej edycji Raportu

Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki

K

Bieżąca sytuacja finansowa sektora bankowego



Zdolność do absorbowania szoków przez sektor bankowy



Bieżąca sytuacja finansowa sektora SKOK

L

Bieżąca sytuacja finansowa sektora niekredytowych instytucji finansowych



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.

Ceny instrumentów ﬁnansowych na rynku krajowym w istotnej mierze kształtowały się pod wpływem sytuacji na rynkach międzynarodowych.
W analizowanym okresie wzrosły zmienności na globalnym rynku walutowym i rynku obligacji skarbowych. Przyczyniły się do tego publikacje danych

cję.
Krajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie,
choć odnotowano niższą niż w drugiej połowie
2014 r. płynność w segmencie transakcji lokacyjnych. Postrzegane ryzyko kredytowe banków pozostało niskie.

makroekonomicznych dla strefy euro oraz Stanów
Zjednoczonych, a także działania najważniejszych
banków centralnych. Dla europejskich rynków ﬁnansowych kluczowe znaczenie miała decyzja EBC
z 22 stycznia 2015 r. o ogłoszeniu rozszerzonego
programu skupu aktywów, który obejmuje zakup
obligacji skarbowych krajów strefy euro na rynku
wtórym. Skutkowało to aprecjacją dolara amerykańskiego do euro. 13 marca kurs EUR/USD osiągnął
12-letnie maksimum.

Pod koniec stycznia zakończył się trwający od lutego 2014 r. długotrwały trend spadkowy rentowności polskich obligacji. Zostały osiągnięte historyczne minima. Następnie rentowności obligacji zaczęły
stopniowo rosnąć, a krzywa dochodowości stała się
bardziej stroma. Mocno zdywersyﬁkowana struktura inwestorów na krajowym rynku obligacji skarbowych, stanowiąca czynnik wzmacniający odporność
tego rynku na zaburzenia globalne, nie uległa istotnym zmianom.

Wzrost zmienności na globalnych rynkach ﬁnansowych umiarkowanie wpływał na zmiany kursu
EUR/PLN. Po decyzji SNB o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego i skokowej deprecjacji waluty krajowej w relacji do franka, złoty stopniowo aprecjonował. W stosunku do euro tendencja ta uległa zmia-

Na rynku nieruchomości mieszkaniowych nie występowały nierównowagi. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym wykazywały nieznaczny wzrost. Jednocześnie można było zaobserwować
wzrost podaży w tym segmencie.

nie wraz z symptomami poprawy sytuacji makroeko-

Na rynku nieruchomości komercyjnych umocniła

nomicznej krajów strefy euro. Do deprecjacji walut

się nadwyżka podaży nad popytem. Nadal obser-

rynków wschodzących, w tym Polski, przyczyniały

wowano silną aktywność inwestorów międzynaro-

się obawy o ogłoszenie niewypłacalności przez Gre-

dowych, zwłaszcza na rynku nieruchomości biuro-

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015
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wych. Sytuacja ta nie generuje ryzyka dla stabil-

przez wzrost marży nieodsetkowej oraz nieznaczny

ności krajowego systemu ﬁnansowego ze względu

wzrost dźwigni ﬁnansowej. Wpływ kosztów opera-

na ograniczoną skalę zaangażowania banków krajo-

cyjnych oraz kosztów realizacji ryzyka kredytowego

wych w ﬁnansowanie tego segmentu.

pozostał stabilny .

Charakter i struktura polskiego systemu ﬁnansowe-

W przyszłości można oczekiwać spadku zyskowno-

go powoduje, że poziom zagrożeń systemowych jest

ści sektora bankowego, mierzonej zwrotem z ak-

w decydującym stopniu determinowany przez sytu-

tywów. Mogą złożyć się na to: spadek marży od-

ację w sektorze bankowym. Dzieje się tak głównie

setkowej netto, dalszy spadek marży nieodsetkowej

z uwagi na dominujący udział banków w systemie

(np. ustawowe ograniczenie opłaty interchange, spa-

ﬁnansowym i ﬁnansowaniu gospodarki.

dek przychodów z dystrybucji ubezpieczeń), wzrost

Sytuacja sektora bankowego była korzystna. Wyposażenie kapitałowe krajowego sektora bankowego pozostawało dobre. Polski sektor bankowy charakteryzuje się również niską dźwignią ﬁnansową,
co potwierdza jego dobrą pozycję kapitałową. Wyniki symulacji i makroekonomicznych testów warunków skrajnych potwierdzają jego wysoką odporność
na ewentualne pogorszenie warunków funkcjonowania i negatywne szoki.

opłat wnoszonych przez banki na rzecz BFG. Czynnikiem poprawiającym zyskowność sektora może być
natomiast spadek obciążenia wyników z odpisami
z tytułu utraty wartości kredytów będący następstwem spadku kosztu kredytu i dobrej sytuacji kredytobiorców. Czynnikiem ryzyka dla zyskowności może być intensyﬁkacja konkurencji o depozyty sektora nieﬁnansowego skutkującej podniesieniem oprocentowania i zwiększeniem roli lokat z ujemną marżą depozytową. Należy tu jednak zauważyć, że po-

W analizowanym okresie wyniki ﬁnansowe i wskaź-

ziom stóp procentowych w Polsce w porównaniu

niki zyskowności sektora bankowego obniżyły się.

do innych krajów Unii Europejskiej jest na stosunko-

Szybkość spadku zysków i wzrostu strat była silniej-

wo wyższym poziomie, a przez to pozostawia więk-

sza niż wynikałoby to z sezonowości obserwowanej

szą przestrzeń na osiąganie dodatnich marż depozy-

w rachunku wyników. Niewielka grupa instytucji

towych.

wykazała straty, jednakże były one niskie w porównaniu ze skalą prowadzonej działalności i poziomem
kapitałów własnych. Główną przyczyną pogorszenia się zyskowności sektora bankowego był obniżenie marży odsetkowej netto. 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

Tempo wzrostu kredytów dla sektora nieﬁnansowego od około trzech lat jest zbliżone do nominalnego tempa wzrostu PKB, co nie powinno prowadzić do narastania nierównowag i jest bezpieczne z punktu widzenia stabilności ﬁnansowej. Taką
ocenę potwierdza analiza wskaźników wyprzedzających wykorzystywanych do analizy zagrożenia kryzysem bankowym wywołanym nadmierną akcją kredytową. Tempo wzrostu głównych kategorii kredytów – mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla przedsiębiorstw – nie zmieniło się istotnie od poprzedniej
edycji Raportu.

stóp procentowych jest ograniczona. Dlatego banki

W najbliższej przyszłości można oczekiwać umiar-

próbowały częściowo zneutralizować te skutki po-

kowanego wzrostu dynamiki akcji kredytowej, cze-
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mu będzie sprzyjać niski poziom stóp procento-

w wyniku zmiany wyceny pozycji walutowej jest ni-

wych. Niższe wagi ryzyka i wyższa zyskowność mogą

skie. Banki posiadają dużą bilansową długą pozycję

wspierać szybszy wzrost kredytów dla MSP i kredy-

walutową w związku z portfelem kredytów walu-

tów konsumpcyjnych. Ożywienie na rynku kredytów

towych. Jest ona jednak zabezpieczona przy użyciu

konsumpcyjnych z poprzednich kwartałów utrwali-

transakcji fx swap i CIRS. Szacunkowa wartość za-

ło się. W przypadku kredytów mieszkaniowych bar-

grożona z tytułu kursu walutowego, mimo zwiększo-

dziej prawdopodobne jest utrzymania tempa wzro-

nej zmienności jest w stosunku do kapitałów banków

stu. W strukturze portfela kredytowego obserwuje-

bardzo niska.

my nadal korzystne zmiany, przede wszystkim obniżała się – wyrażona w walutach obcych – wartość

Obecna struktura ﬁnansowania sektora bankowego

walutowych kredytów mieszkaniowych.

sprzyja jego stabilności. Świadczy o tym niska luka ﬁnansowania, wysoki udział depozytów gospo-

W ostatnich kwartałach wskaźnik kredytów zagrożo-

darstw domowych w pasywach i mała skala zależ-

nych dla sektora nieﬁnansowego ustabilizował się,

ności od potencjalnie mniej stabilnego ﬁnansowania

a wolumen kredytów z utratą wartości nieznacznie

rynkowego. W analizowanym okresie średnia luka ﬁ-

wzrósł. Relacja strat kredytowych do kredytów net-

nansowania nadal spadała. Po długim okresie spad-

to, która ukazuje obciążenie pracującej części port-

ku udziału ﬁnansowania od zagranicznych instytucji

fela nie zmieniła się jednak istotnie. Wśród kredytów

ﬁnansowych w bankach, wskaźnik ten zwiększył się;

dla gospodarstw domowych tendencje w zakresie

dotyczyło to jednak niewielkiej grupy banków, a po-

jakości były zróżnicowane: w przypadku kredytów

zyskane ﬁnansowanie miało charakter długotermi-

mieszkaniowych jakość powoli pogarszała się, głow-

nowy. Znaczenie krajowego rynku międzybankowe-

nie jako efekt „starzenia się” portfela, zaś w przypad-

go jako źródła ﬁnansowania pozostawało niewielkie

ku portfela kredytów konsumpcyjnych poprawiała

a transakcje tam zawierane służyły głównie zarzą-

się. Analiza dochodów i majątku gospodarstw do-

dzaniu krótkoterminową płynnością. Wszystkie ban-

mowych wskazuje, że odsetek zadłużonych gospo-

ki spełniały nadzorcze normy płynnościowe, zarów-

darstw domowych które charakteryzują się zarów-

no krótkoterminowe jak i długoterminowe. Proble-

no wysokim odsetkiem dochodów wydawanych na

my z wypełnieniem norm płynnościowych miały je-

obsługę zadłużenia, jak i niskimi buforami płynnych

dynie pojedyncze banki spółdzielcze. Wprowadze-

aktywów i wysokim zadłużeniem w relacji do ma-

nie przepisów CRDIV/CRR może stworzyć podob-

jątku jest niski. Po zanotowanym wcześniej spad-

ne wyzwania dla banków zrzeszających sektora ban-

ku, wskaźniki kredytów zagrożonych dla przedsię-

ków spółdzielczych.

biorstw oraz kredyty z utratą wartości w tym segmencie wzrosły. W szczególności dotyczyło to du-

Sytuacja

spółdzielczych

kas

oszczędnościowo-

żych przedsiębiorstw, w tym ﬁrm z branży górnictwa

kredytowych (SKOK) pozostaje trudna i wymaga

węgla kamiennego.

intensyﬁkacji procesów naprawczych. Skutkiem
dotychczas podjętych działań (głównie likwidacji

Ryzyko stopy procentowej w portfelach handlowych

i przejęć) było zmniejszenie się liczby kas do 50.

banków, jak też ryzyko związane z portfelem papie-

Wiele podmiotów nadal jednak wykazuje, będą-

rów wartościowych w księdze bankowej jest niewiel-

ce wynikiem wysokich strat kredytowych, współ-

kie i ograniczone głównie do stałokuponowych obli-

czynniki wypłacalności poniżej regulacyjnego mi-

gacji skarbowych. Ryzyko powstania znacznych strat

nimum, a niektóre z nich nawet ujemne kapitały.
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Straty kas w I kw. 2015 spowodowały spadek fundu-

nak dobra i nie stwarzała zagrożenia dla utrzyma-

szy własnych, co przełożyło się na dalsze obniżenie

nia ciągłości świadczenia usług ﬁnansowych. Ponad-

współczynników wypłacalności. Również tendencje

to w przypadku ewentualnych problemów poszcze-

w zakresie płynności kas nie są pozytywne, co m.in.

gólnych PTE lub TFI zarządzanie funduszami może

można wiązać z materializacją ryzyka reputacji w

przejąć inny podmiot. Również krajowy sektor ubez-

wyniku publicznej dyskusji nt. funkcjonowania kas.

pieczeń był w 2014 r. stabilny, a jego sytuacja ﬁnan-

Problemy sektora SKOK nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu ﬁnansowego z uwagi na wielkość sektora, możliwość
substytucji świadczonych przez niego usług oraz niewielkich powiązań z innymi instytucjami ﬁnansowymi, jednakże ma skutki pośrednie. Restrukturyzacja sektora wymaga zaangażowania środków ﬁnansowych instytucji sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego (Bankowego Fundusz Gwarancyjnego), przez

sowa nie stwarzała zagrożenia, choć wynik w dziale ubezpieczeń majątkowych uległ pewnemu pogorszeniu. Nadmierna konkurencja w segmencie ubezpieczeń samochodowych może być źródłem ryzyka.
W dziale ubezpieczeń na życie zanotowano wzrost
zarówno zysku technicznego i ﬁnansowego. Stres testy europejskie pokazały, że oba segmenty krajowego sektora ubezpieczeń charakteryzują się wysoką
odpornością.

co zmniejsza się, ceteris paribus, zasób środków moż-

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe nie kreowały

liwych do wykorzystania w przypadku ewentual-

ryzyka dla stabilności systemu ﬁnansowego rów-

nych problemów w kluczowym dla stabilności ﬁnan-

nież ze względu na tradycyjny charakter instrumen-

sowej sektorze bankowym. Zmniejszenie zasobów

tów podlegających obrotowi na rynkach ﬁnanso-

BFG może mieć skutki systemowe.

wych w Polsce (np. brak instrumentów sekuryty-

W analizowanym okresie sektor niekredytowych

zowanych), gdzie koncentrują się inwestycje NIF,

instytucji ﬁnansowych (NIF) rozwijał się szybciej

oraz specyﬁkę oferowanych usług. W przypadku pol-

niż sektor bankowy, głównie ze względu na napływ

skiego sektora ubezpieczeniowego, prowadzona tra-

netto środków do funduszy inwestycyjnych. Wpływ

dycyjna działalność nie generuje ryzyka systemowe-

NIF –- zakładów ubezpieczeń, powszechnych towa-

go. W sektorze ubezpieczeniowym nie występowały

rzystw emerytalnych, otwartych funduszy emerytal-

również na istotną skalę produkty mogące w okre-

nych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz fun-

ślonych sytuacjach (np. niskich stóp procentowych)

duszy inwestycyjnych – na sektor bankowy poprzez

generować ryzyko systemowe dla tego sektora, takie

kanał właścicielski, kredytowy oraz ﬁnansowania był

jak długoterminowe ubezpieczenia z gwarantowa-

ograniczony. Dodatkowo zakres powiązań sektora

ną wysokością świadczeń lub gwarantowaną stopą

ubezpieczeń z sektorem bankowym został zmniej-

zwrotu. Dobrą sytuację polskiego sektora ubezpie-

szony przez ograniczenie, na skutek działania KNF,

czeniowego potwierdziły również testy warunków

skali dystrybucji polisolokat.

skrajnych przeprowadzone przez EIOPA.

Sektor NIF może kreować ryzyko systemowe w sytu-

Potencjalny wpływ funduszy inwestycyjnych i eme-

acji zaprzestania świadczenia charakterystycznych

rytalnych na stabilność systemu ﬁnansowego pole-

dla poszczególnych typów NIF usług ﬁnansowych.

ga głównie na oddziaływaniu na wyceny instrumen-

Może to nastąpić wskutek zagrożenia ich sytuacji ﬁ-

tów ﬁnansowych. Wpływ ten może być szczególnie

nansowej. W 2014 r. sytuacja ﬁnansowa towarzystw

istotny jeśli wystąpiłby silny spadek płynności ryn-

funduszy inwestycyjnych i emerytalnych była jed-

ków. Ze względu na możliwość wycofania środków,
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zachowania klientów funduszy inwestycyjnych w sy-

walutowych oraz, w dłuższym okresie, tendencje do

tuacjach kryzysowych może wpływać na koniecz-

zwiększania koncentracji rynku i tworzenie instytu-

ność redukcji aktywów funduszy, podaż instrumen-

cji zbyt dużych aby upaść. Długookresowym wyzwa-

tów i ich ceny. W dotychczasowych doświadczeniach

niem o charakterze strukturalnym jest konieczność

polskiego systemu ﬁnansowego mechanizm ten nie

zmian w modelu bankowości spółdzielczej. Skala za-

odegrał jeszcze znaczącej roli.

grożeń związanych z portfelem kredytów waluto-

Podsumowując, system ﬁnansowy Polski charaktery-

wych stopniowo obniża się wraz ze spadkiem warto-

zuje się wysoką odpornością. Tym niemniej, można

ści tego portfela, a jakość portfela pozostaje dobra.

zidentyﬁkować szereg czynników i scenariuszy mo-

Wyniki testów warunków skrajnych prowadzonych

gących kreować ryzyko dla jego stabilności.

przez NBP wskazują, że deprecjacja złotego w rela-

Czynniki ryzyka o charakterze cyklicznym dotyczą
przede wszystkim rozwoju sytuacji w otoczeniu gospodarki polskiej, przede wszystkim krajach, będących głównymi partnerami handlowymi Polski. W
tym obszarze istotnym czynnikiem niepewności pozostaje rozwój sytuacji w Grecji. 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 ﬁnansowego.
Utrzymanie obecnego poziomu historycznie niskich
stóp procentowych nie powinno generować istotnego ryzyka dla stabilności banków komercyjnych, pomimo presji na spadek ich wyników ﬁnansowych.

cji do franka szwajcarskiego nawet o znacznej skali nie powinna zagrozić bezpieczeństwu funkcjonowania sektora bankowego. W tych warunkach, podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z portfelem kredytów walutowych z bilansów
banków powinno być poprzedzona wnikliwą analizą
korzyści i kosztów takich działań, zarówno w krótkim jak i długim okresie. Istotnym wyzwaniem w
krótkim i średnim okresie jest restrukturyzacja sektora skok.
Narodowy Bank Polski przedstawia szereg rekomendacji mających na celu dalsze umocnienie stabilności polskiego systemu ﬁnansowego oraz sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego. Rekomendacje te zostały
omówione w ostatnim rozdziale. Dotyczą one:

Potencjalne skutki istotnego wzrostu stóp procen-

uchwalenia regulacji powołujących nadzór

towych, po dłuższym okresie utrzymywania się na

makroostrożnościowy,

niskim poziomie, mogą stanowić pewne wyzwanie,
choć w ocenie NBP nie stworzą poważniejszego zagrożenia dla stabilności sektora.
Mimo że urzeczywistnienie opisanych powyżej
czynników ryzyka nie kreuje ryzyka systemowego,
może jednak stanowić istotne wyzwanie dla części

uchwalenia regulacji wprowadzających mechanizm działań naprawczych oraz przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do między
innymi banków i SKOK,
kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK.

instytucji ﬁnansowych. Istniejąca niepewność roz-

ściślejszej integracji sektora bankowości spół-

woju sytuacji na świecie sugeruje jednak koniecz-

dzielczej i wdrożenia systemów ochrony insty-

ność utrzymania wysokiej odporności przez banki.

tucjonalnej,

Do źródeł ryzyka o charakterze strukturalnym moż-

konieczności utrzymania wysokiego wyposa-

na zaliczyć: ryzyko związane z portfelem kredytów

żenia kapitałowego przez banki,
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unikania działań publicznych mogących skut-

nym oprocentowaniu, na wypadek wzrostu

kować istotnym ograniczeniem odporności

stóp procentowych,

sektora bankowego na zagrożenia,

ograniczania ryzyka związanego ze strukturą

zwiększenia bodźców ekonomicznych dla ban-

ﬁnansowania banków, w tym koncentracji,

ków w celu podjęcia przez nie samodziel-

szczególnie ostrożnej polityki kredytowej ban-

nych działań zmierzających do ograniczenia

ków w segmencie kredytowania nieruchomo-

ich portfeli walutowych kredytów mieszkanio-

ści komercyjnych,

wych,
działania na rzecz ograniczaniu ryzyka syste-

14

prowadzenia przez banki polityki kredytowej

mowego, które może generować działalność

zapewniającej posiadanie wystarczających bu-

CCP, w szczególności dotyczące stworzenia

forów dochodowych przez kredytobiorców za-

mechanizmu recovery and resolution dla tych

ciągających długoterminowe kredyty o zmien-

podmiotów,
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Rozdział 1.

Uwarunkowania działania instytucji
ﬁnansowych
1.1. Sytuacja makroekonomiczna
Od ostatniej edycji Raportu w gospodarce świa-

w III kw. 2014 r.). Poprawę wspierały m.in. niskie

towej utrwaliło się ożywienie, przy zachowaniu

ceny ropy naowej, ekspansywna polityka pienięż-

zróżnicowanych tendencji pomiędzy poszczegól-

na EBC (w tym luzowanie ilościowe), skutkująca

nymi krajami i regionami. W streﬁe euro nastę-

deprecjacją euro i neutralna polityka ﬁskalna. Na

powała stopniowa poprawa koniunktury, podczas

wzrost w streﬁe euro złożyło się ożywienie popy-

gdy w Stanach Zjednoczonych wzrost spowolnił w I

tu wewnętrznego, w tym przede wszystkim spoży-

kwartale, częściowo z powodu wystąpienia czyn-

cia indywidualnego, przy pewnych oznakach zwięk-

ników przejściowych (mroźna zima, strajki w por-

szenia dynamiki inwestycji. Przyśpieszenie wzrostu

tach), ale też z przyczyn strukturalnych (zmniejsze-

PKB nastąpiło w dużych krajach strefy euro, do-

nie wydobycia ropy z łupków oraz inwestycji w tym

świadczających w poprzednich kwartałach recesji

sektorze) oraz na skutek silnej aprecjacji dolara.

(Włochy), odnotowujących anemiczne tempo wzro-

Utrzymywało się znaczne zróżnicowania koniunktu-

stu (Francja) czy też realizujących trudne reformy

ry w głównych gospodarkach wschodzących, gdzie

strukturalne (Hiszpania). Natomiast w Niemczech

solidny, choć słabnący wzrost odnotowały Chiny,

wzrost gospodarczy w I kw. wyraźnie osłabł i wy-

szybko rozwijały się Indie, natomiast w Brazylii i Ro-

niósł 0,3% kw/kw wobec 0,7% kw/kw w poprzednim

sji utrzymywała się recesja.

kwartale. Wzrost PKB napędzał popyt wewnętrzny,
w tym zwiększenie nakładów inwestycyjnych, przy

Systematycznie poprawiała się sytuacja w najważ-

pewnym osłabieniu dynamiki eksportu.

niejszym z punktu widzenia polskiej gospodarki
obszarze, tj. streﬁe euro ((0,4% kw/kw wzrostu PKB

Pozytywne tendencje w streﬁe euro przyczyniły

w I kw. 2015 r. wobec 0,4% w IV kw. i 0,2% kw/kw

się do ugruntowania ożywienia w krajach Euro-
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py Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem krajów bał-

Inﬂacja w Polsce, mierzona roczną dynamiką cen

tyckich. Motorem wzrostu w Europie Środkowo-

towarów i usług konsumpcyjnych, utrzymywała się

Wschodniej był popyt krajowy, a zwłaszcza kon-

w kolejnym dziesiątym miesiącu na ujemnym po-

sumpcja prywatna, z rosnącą rolą inwestycji w nie-

ziomie (-1,1% r/r w kwietniu br.). Był to odczyt o 0,4

których krajach (np. Czechy, Polska). W krajach re-

punktu procentowego wyższy w stosunku do mar-

gionu wyraźnie zwiększyła się w I kwartale 2015 ro-

cowego, co świadczy o stopniowym słabnięciu pre-

ku dynamika eksportu.

sji deﬂacyjnej w polskiej gospodarce. Przyczynami

Najnowsze prognozy (w tym Komisji Europejskiej i OECD) wskazują na stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarkach rozwiniętych i Europie Środkowo-Wschodniej w najbliższych kwartałach, choć w niektórych ważnych gospodarkach
(np. USA) będzie to oznaczać obniżenie dotychczasowych prognoz. Spodziewane jest stopniowe obniżanie się dynamiki PKB w Chinach, utrzymanie
obecnego tempa wzrostu Indiach oraz stopniowe
przezwyciężanie recesji w Brazylii i Rosji.

były ceny energii i żywności, niska inﬂacja za granicą, w szczególności w streﬁe euro, oddziałująca
na poziom krajowej inﬂacji poprzez kanał dóbr handlowalnych. O braku presji popytowej w gospodarce krajowej świadczy niski poziom inﬂacji bazowej
(inﬂacja po wyłączeniu cen żywności i energii), która wyniosła 0,4% r/r w kwietniu br. i powoli rosła
(0,2% r/r w marcu br.). Utrzymywała się i pogłębiała
ujemna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, co oznacza, że nadal czynniki kosztowe nie wywierały presji na wzrost cen. Oczekiwania inﬂacyj-

W gospodarce polskiej umocniły się pozytywne

ne przedsiębiorstw i konsumentów znajdowały się

tendencje, obserwowane w poprzednich kwarta-

na historycznie niskich poziomach (bliskich zeru).

łach. W I kwartale 2015 r. PKB wzrósł realnie o 3,5%
sa, co oznacza przyspieszenie wzrostu w ujęciu kwar-

Ożywienie gospodarcze sprzyjało pozytywnym ten-

talnym do 1,0% w porównaniu z 0,8% w poprzednim

dencjom na rynku pracy. Według danych BA-

kwartale. Dane o PKB za I kwartał były wyższe za-

EL, liczba pracujących w gospodarce nadal szyb-

równo od oczekiwań rynkowych, jak i od pierwszego

ko zwiększała się w I kwartale (1,7% r/r wobec

szacunku GUS.

1,9% r/r w IV kwartale 2014 r.). Szczególnie szybko rosło zatrudnienie w przemyśle (3,5% r/r i 1,3%

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, głównym

kw/kw sa), zwłaszcza w przedsiębiorstwach ekspor-

motorem wzrostu był popyt krajowy, zarówno in-

tujących.Poza sektorem przemysłowym, zatrudnie-

westycje, jak i konsumpcja. Dobre wyniki w eks-

nie rosło w umiarkowanym tempie. Wyraźnie spa-

porcie, przy umiarkowanym wzroście importu, zło-

dła stopa bezrobocia wg BAEL (do 7,7% sa z 8,3%

żyły się na dodatni wpływ handlu zagranicznego

w IV kw sa), kontynuując tendencję obserwowaną

na wzrost PKB (1,1 pkt proc). Dynamika popytu kra-

od kilku kwartałów. Stopa bezrobocia rejestrowa-

jowego, w ujęciu rok do roku, była istotnie niższa niż

nego w ujęciu miesięcznym systematycznie chociaż

w poprzednim kwartale (2,6% wobec 5,0% w IV kw.

coraz wolniej spadała (10,9% w kwietniu br. wobec

2014 r.), ze względu na znaczny spadek zapasów i ni-

11,0% w marcu).

ską dynamikę spożycia zbiorowego. Utrzymało się
solidne tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw do-

Powyższe tendencje przekładały się na wyraźny

mowych (3,1% wobec 3,0% w IV kw. 2014). Znacznie

wzrost wynagrodzeń. W I kwartale 2015 r. tem-

wzrosła dynamika inwestycji (do 11,4% w porówna-

po wzrostu wynagrodzeń w gospodarce wyniosło

niu z 8,6% w poprzednim kwartale).

4,1% r/r, co oznacza istotne przyspieszenia w stosun-

16

Narodowy Bank Polski

Uwarunkowania działania instytucji ﬁnansowych

ku do poprzednich kwartałów. Wynagrodzenia ro-

w I kw. wyniosła 15,4% r/r wobec 20,5% r/r w IV kw.

sną szybko nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale

2014 r.), najszybciej w przedsiębiorstwach ekspor-

również w innych działach gospodarki, jak usługi,

tujących3 . Przedsiębiorstwa optymistycznie oceniają

sektor publiczny czy też ﬁnansowy. Według najnow-

perspektywę utrzymania wysokiej, zbliżonej do do-

2

szego raportu NBP tendencja wzrostu zatrudnienia

tychczasowej dynamiki inwestycji, co w szczególno-

i wynagrodzeń utrzyma się, co przełoży się pozytyw-

ści dotyczy dużych przedsiębiorstw przemysłowych,

nie na dynamikę popytu konsumpcyjnego w najbliż-

zorientowanych na eksport (z wyjątkiem prowadzą-

szej przyszłości, zgodnie z ostatnią projekcją makro-

cych handel z Rosją lub Ukrainą). Przeprowadzone

ekonomiczną NBP.

analizy wskazują na konieczność zachowania pewnej ostrożności przy prognozowaniu tak dobrej sytu-

Zadłużenie gospodarstw domowych w relacji

acji w sektorze przedsiębiorstw, bowiem decydują-

do dochodów do dyspozycji i PKB pozostawało

cy wpływ na inwestycje i wyniki brutto tego sektora

bez większych zmian, na umiarkowanym pozio-

mają często największe przedsiębiorstwa.

mie na tle krajów UE. Stopa oszczędności wyniosła
w IV kwartale 2014 r. 2,1% sa, tj. ukształtowała się

Wykres 1.1. Udział kredytu przedsiębiorstw potencjalnie za-

na poziomie zbliżonym do obserwowanego w ostat-

grożonych niewypłacalnością w kredycie całego sektora

nich kilku kwartałach, natomiast pozytywnie nale-

przedsiębiorstw nieﬁnansowych (SPN) w latach 2005-2014

ży ocenić wzrost stopy oszczędności dobrowolnych,
do poziomu 1,5% sa w IV kwartale 2014 r. wobec
0,5% w I kwartale ub.
Sytuacja sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych
była dobra i stabilna. W IV kw. ub. r. utrzymywa-

cały SPN

duże

MSP

0,24

0,22

0,20

0,18

ła się m.in. dodatnia dynamika wyniku na sprzedaży,
rentowność sprzedaży wzrosła o ok. 0,1 pkt. proc. r/r,
zaś odsetek ﬁrm rentownych zwiększył się r/r z poziomu 72,6% (sa) do poziomu 74,7% (sa). Wszyst-

0,16

0,14

0,12

kie wskaźniki płynności pozostawały w trendzie rosnącym, w większości osiągając historycznie wysokie poziomy. Wzrastała dynamika wyniku na podstawowej działalności i polepszała się rentowność

0,10
2005
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2008
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2014

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych z formularzy GUS
F01.

sprzedaży (w I kw. o 0,3 pkt. proc. r/r). Odsetek

Dobra kondycja całego sektora przedsiębiorstw

ﬁrm rentownych wzrósł w I kw. do historycznie naj-

nieﬁnansowych, w tym płynnościowa, wskazu-

wyższego poziomu 76,4% (sa). Nadal intensywnie

je na ich duży potencjał do obsługi zadłużenia.

przebiegały procesy inwestycyjne w sektorze przed-

W 2014 r. przedsiębiorstwa charakteryzujące się bez-

siębiorstw (dynamika inwestycji w ujęciu realnym

piecznym poziomem wskaźnika pokrycia odsetek 4 ,

2 Zob.

„Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2015 r oraz prognoz
na II kw. 2015 r., NBP, Nr 02/15 (kwiecień 2015 r.).
3 Zob. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2015 r oraz prognoz
na II kw. 2015 r., NBP, Nr 02/15 (kwiecień 2015 r.).
4 Wskaźnik ten deﬁniowany jest jako relacja EBIT (wynik brutto + koszty odsetkowe – przychody odsetkowe) do kosztów odsetkowych.
Im niższa jest wartość tego wskaźnika, tym silniej przedsiębiorstwo obciążone jest spłatą zadłużenia odsetkowego. Międzynarodowa
porównywalność tego wskaźnika jest ograniczona ze względu na różnice w metodach liczenia EBIT.
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mierzącego zdolność do obsługi zadłużenia odsetko-

W omawianym okresie kontynuowany był proces

wego z bieżących dochodów (EBIT), posiadały nieco

ograniczania deﬁcytu budżetowego. Redukcja deﬁ-

mniej niż 70% udziału w całym zadłużeniu banko-

cytu sektora instytucji rządowych i samorządowych

wym. Udział ten wzrósł nieznacznie od 2013 r., wcze-

w 2014 r. do 3,2% PKB (o 0,8 pkt. proc. r/r) skutkowa-

śniej systematycznie spadał od roku 2009.

ła zamknięciem przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deﬁcytu wobec Polski. Trwałość re-

W perspektywie 2015 r. zagrożenie niewypłacalno-

dukcji nadmiernego deﬁcytu potwierdzają zarówno

ścią w sektorze przedsiębiorstw, mierzone za po-

prognoza KE, jak i prognoza Ministerstwa Finansów

mocą modeli prognozowania zagrożenia ﬁnanso-

z przyjętego w kwietniu br programu konwergencji8 .

wego przedsiębiorstw 5 , nie jest znaczące. Na prze-

Stabilizująca reguła wydatkowa, powinna oddziały-

strzeni lat 2005-2014 zagrożenie niewypłacalnością

wać w kierunku dalszego ograniczania deﬁcytu ﬁ-

w sektorze zmieniało się w dużej mierze analogicz-

nansów publicznych.

nie do zmian koniunktury gospodarczej (zob. wykres 1.1)6 . Widać jednak, że małe i średnie przedsię-

W bilansie płatniczym w I kw. br., po raz pierw-

biorstwa są nieco bardziej podatne na szoki wystę-

szy od 1995 r., odnotowano nadwyżkę na rachun-

pujące w gospodarce, niż duże.

ku bieżącym w wysokości 6,9 mld PLN. Nadwyżka
w bilansie handlowym wynikała zarówno z czynni-

Dla oceny wpływu sytuacji przedsiębiorstw na ry-

ków koniunkturalnych (ożywienie w krajach strefy

zyko kredytowe istotne jest zidentyﬁkowanie dzia-

euro i Europy Środkowo-Wschodniej), jak i struktu-

łów „systemowo ważnych”, czyli takich, których

ralnych, przez co można oczekiwać dalszej popra-

udział w kredycie całego sektora jest najwyższy,

wy salda handlu zagranicznego. Zadłużenie zagra-

oraz które jednocześnie charakteryzuje silna kon-

niczne brutto Polski wyniosło w I kwartale 2015 r.

7

centracja kredytu w kilku przedsiębiorstwach .

1252,6 mld PLN, co oznacza wzrost o 8,1% w uję-

Działy te znajdują się obecnie w relatywnie dobrej

ciu rocznym. Wzrosły głównie zagraniczne zobowią-

kondycji. W branżach „systemowo ważnych”, w per-

zania sektora rządowego i w mniejszej skali sektora

spektywie 2015 r., nie należy spodziewać się istotne-

bankowego orazprzedsiębiorstw i gospodarstw do-

go pogorszenia wskaźników zagrożenia niewypłacal-

mowych. Relacja zadłużenia zagranicznego do PKB

nością.

wyniosła pozostawała stabilna na poziomie ok. 73%,

5 Modele

te pozwalają na ocenę zagrożenia upadłością/niewypłacalnością przedsiębiorstw w perspektywie roku, to znaczy, że wyniki
otrzymane z wykorzystaniem danych za 2014 r. stanowią predykcję na rok 2015. Do analiz wykorzystano model analizy dyskryminacyjnej G INE PAN (E. Mączyńska, ”Systemy wczesnego ostrzegania”, Nowe Życie Gospodarcze, nr 12/2004), oraz model logitowy
J.Kaczmarka wspólnie z innymi autorami (J. Kaczmarek, ”Branżowa analiza zagrożenia przedsiębiorstw upadłością”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2/2012, oraz K. Fijorek, J. Kaczmarek, K. Kolegowicz, P. Krzemiński, ”Raport z oceny stopnia zagrożenia
przedsiębiorstw upadłością – komponent mikroekonomiczny”, Kraków, 2011). Przedsiębiorstwa były uznawane za zagrożone niewypłacalnością jeżeli oba modele wskazywały na taki stan.
6 Udział kredytu zagrożonych przedsiębiorstw w kredycie całego sektora obliczony na podstawie wskazań modeli predykcji zagrożenia
ﬁnansowego może być różny od udziału kredytów zagrożonych widocznego w statystyce bankowej (NPL). Modele te służą bowiem
do oceny ogólnej kondycji przedsiębiorstw i, w tym kontekście, zagrożenia niewypłacalnością. Dla wielu przedsiębiorstw terminowe
regulowanie zobowiązań w stosunku do banków jest priorytetem. Z tego względu, przedsiębiorstwa, które są niewypłacalne, mogą
nadal regulować terminowo swoje zobowiązania kredytowe. Ponadto, wskazania modeli predykcji upadłości mają charakter wyprzedzający, to znaczy służą do oceny sytuacji w perspektywie roku, a nie na dany dzień.
7 W 2014 r. należały do nich działy obejmujące wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę, telekomunikację
i usługi pocztowe, oraz transportowe. Trzeba pamiętać, że poza działami „systemowo ważnymi” mogą istnieć także przedsiębiorstwa
„działowo ważne”, mogące w znaczący sposób wpływać na ryzyko kredytowe związane z danym działem, tym bardziej, że w polskim sektorze przedsiębiorstw nieﬁnansowych niektóre obszary działań przedsiębiorstw są silnie skoncentrowane. Obecnie brak jest
sygnałów o trudnej sytuacji w tej grupie przedsiębiorstw.
8 „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 zawierający Program konwergencji. Aktualizacja 2015”, Ministerstwo Finansów,
Warszawa, kwiecień 2015.
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co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w ujęciu

darce Polski, obserwowane w ostatnich kwartałach

rocznym.

i oczekiwane w najbliższych latach, przyczynią się

W porównaniu z poprzednią edycją Raportu poprawiły się perspektywy wzrostu gospodarczego
w Polsce. Według ścieżki centralnej projekcji NBP
przedstawionej w marcowym „Raporcie o inﬂacji”,

do zwiększenia odporności naszej gospodarki na negatywne wstrząsy płynące z gospodarki światowej
oraz będą korzystnie na warunki działania krajowego sektora ﬁnansowego.

średnie tempo wzrostu PKB w latach 2015-2017 będzie stabilne i wyniesie ok 3,5%. Zgodne z tym są prognozy Komisji Europejskiej z maja 2015 r.9 . Wskaźniki równowagi wewnętrznej (zawężająca się luka
popytowa, systematyczny spadek stopy bezrobocia,
ograniczony deﬁcyt ﬁskalny, strukturalnie stabili-

1.2. Sytuacja na rynkach
ﬁnansowych

zowany regułą wydatkową, zabezpieczającą przed
wzrostem długu publicznego)i zewnętrznej (niewielki deﬁcyt rachunku obrotów bieżących o bezpiecznej strukturze ﬁnansowania) powinny ulec dal-

1.2.1. Otoczenie międzynarodowe

szej poprawie.
Głównym ryzykiem dla tego pozytywnego scena-

W analizowanym okresie wzrosła zmienność

riusza makroekonomicznego dla Polski pozostaje

na globalnym rynku walutowym i obligacji skarbo-

powrót do niższej dynamiki wzrostu lub stagna-

wych (zob. wykres 1.2). Największy wpływ na zmia-

cji w streﬁe euro. Trudna do oceny jest też skala

ny kursów walut i cen papierów wartościowych mia-

negatywnego wpływu ewentualnego wyjścia Grecji

ły publikacje danych makroekonomicznych dla stre-

ze strefy euro, na wzrost gospodarczy i równowagę

fy euro i Stanów Zjednoczonych oraz działania naj-

makroekonomiczną w Polsce, zarówno bezpośred-

ważniejszych banków centralnych.

nio, jak i pośrednio. Przedłużająca się niepewność co
do rozwoju sytuacji w Grecji może zwiększać awer-

Na zachowanie rynków ﬁnansowych istotnie wpły-

sję do ryzyka, zarówno uczestników rynków ﬁnan-

wała niepewność co do momentu rozpoczęcia

sowych jak i przedsiębiorców. Istotnym źródłem ry-

przez Fed cyklu podwyżek stóp procentowych. Wy-

zyka może być sytuacja geopolityczna, w przypad-

nikała ona z publikacji różnych od oczekiwań da-

ku ewentualnego pogłębiania i

przedłużania się

nych dotyczących gospodarki Stanów Zjednoczo-

konﬂiktu pomiędzy Rosją a Ukrainą i związanego

nych10 . Oddalająca się perspektywa zaostrzenia poli-

z tym rozszerzenia sankcji gospodarczych nałożo-

tyki pieniężnej przez Fed przekładała się na wzrosty

nych na Rosję. Czynnikiem ryzyka może być również

indeksów giełd amerykańskich, które osiągały nowe

realizacja niektórych obietnic wyborczych (m.in. w

historyczne maksima (zob. wykres 1.3), oraz wspie-

zakresie podatków), prowadząca do wzrostu ryzy-

rała zjawisko search for yield i związane z nim zaan-

ka kraju i ograniczenia inwestycji. Procesy popra-

gażowanie globalnych inwestorów na rynkach obli-

wy równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w gospo-

gacji skarbowych emerging markets.

9 European

Economic Forecast Spring 2015, European Commission, May 2015.
obniżył prognozowane tempo wzrostu dla Stanów Zjednoczonych na 2015 r. do 3,1% z 3,6%, jednocześnie podwyższając prognozę dla strefy euro do 1,5% z 1,2%,„World Economic Outlook”, MFW, kwiecień 2015.

10 MFW

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015
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Wykres 1.2. Indeksy zmienności dla wybranych segmentów

globalnych rynków ﬁnansowych

punkty

VXEEM Index
MOVE Index
JPM EM Volatility Index

VIX Index
JPM G7 Volatility Index

których instrumentów ﬁnansowych12 oraz stanowiło
wyzwanie dla inwestorów deklarujących osiąganie
określonych stóp zwrotu, w szczególności dla części
europejskich zakładów ubezpieczeń na życie (zob.

150

ramka 5).

130

Wykres 1.3. Wybrane indeksy rynków akcji
WIG20
S&P500
MSCI EM
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Dla europejskich rynków ﬁnansowych duże znaczenie miały ogłoszenie i uruchomienie przez EBC
rozszerzonego programu skupu aktywów, odpowiednio, 22 stycznia i 9 marca 2015 r. Program ten
obejmuje zakup obligacji skarbowych krajów strefy euro na rynku wtórnym (PSPP)11 . Skala i realizacja programu zostały pozytywnie odebrane przez
uczestników rynku, co znalazło odzwierciedlenie
w obserwowanych do początku kwietnia 2015 r. silnych wzrostach europejskich indeksów giełdowych
(zob. wykres 1.3) oraz spadkach rentowności obligacji skarbowych krajów strefy euro (za wyjątkiem
Grecji) do historycznych minimów, np. 5-letnich ob-
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Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2014 r. Indeksy dotyczą odpowiednio: VXEEM oraz VIX – rynków akcji, JPM G7 oraz JPM EM – rynków walutowych, MOVE –
rynku obligacji.
Źródło: Bloomberg.
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Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt na 31 grudnia 2014 r.
Źródło: Thomson Reuters.

W połowie lutego i w połowie kwietnia 2015 r.
przejściowo wzrosła ocena ryzyka niewypłacalności niektórych krajów strefy euro, odzwierciedlona
w kwotowaniach transakcji CDS. Było to związane
z przedłużającymi się negocjacjami warunków kontynuacji programów pomocowych dla Grecji przez
KE, MFW i EBC oraz okresowo nasilającymi się obawami o możliwe konsekwencje ewentualnego ogłoszenia niewypłacalności i opuszczenia strefy euro
przez ten kraj (zob. wykres 1.5).

ligacji Niemiec do poziomu -0,15% (zob. wykres 1.4).

Na przełomie kwietnia i maja 2015 r. doszło

Działania EBC wzmocniły także popyt na papiery

do istotnego wzrostu rentowności obligacji kra-

skarbowe krajów spoza strefy euro o wyższych sto-

jów strefy euro oraz wzrostu zmienności ich cen

pach procentowych. Utrzymywanie się w streﬁe eu-

(zob. wykres 1.4). Silną wyprzedaż tych instrumen-

ro bardzo niskich długoterminowych stóp procen-

tów i zwiększenie nachylenia krzywej dochodowo-

towych rodziło obawy o przewartościowanie nie-

ści zapoczątkował wzrost oczekiwań inﬂacyjnych po

11 Rozszerzony

program skupu aktywów (EAPP – Expanded Asset Purchase Programme) składa się z zakupów obligacji skarbowych
krajów strefy euro na rynku wtórnym (PSPP – Public Sector Purchase Programme) oraz uruchomionych w 2014 r. programów skupu
listów zastawnych (CBPP3 – Covered Bond Purchase Programme) i ABS (ABSPP – Asset-Backed Securities Purchase Programme).
12 „Global Financial Stability Report – Navigating Monetary Policy Challenge and Managing Risks”, MFW, kwiecień 2015, s. ix
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publikacji lepszych niż prognozowano danych ma-

osiągnął 12-letnie minimum (poniżej 1,05). W kolej-

kroekonomicznych dla strefy euro. Ponadto niektó-

nych miesiącach euro umacniało się względem dola-

rzy inwestorzy w coraz większym stopniu dostrze-

ra amerykańskiego m.in. na skutek odsuwania w cza-

gali, że rekordowo niskie rentowności nie odzwier-

sie oczekiwań co do momentu rozpoczęcia przez Fed

ciedlają właściwie sytuacji gospodarczej emitentów

podwyżek stóp procentowych, wzrostu cen ropy naf-

i ryzyka inwestycyjnego. Skłaniało ich to do ogra-

towej oraz poprawy perspektyw rozwoju gospodar-

niczania skali spekulacji na dalszy wzrost cen pa-

czego w streﬁe euro.

pierów skarbowych. Wielu inwestorów przystąpiło
do realizacji zysków. Skutki ich działań wzmagała

Wykres 1.5. Kwotowania CDS na pięcioletnie obligacje skar-

ograniczona płynność na rynku wtórnym.

bowe wybranych krajów
Polska (lewa oś)
Włochy (lewa oś)
Portugalia (prawa oś)

Wykres 1.4. Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych
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Uwaga: prezentowane dane dotyczą kontraktów CDS na obligacje nominowane w euro.
Źródło: Thomson Reuters.

Wspomniane tendencje i zjawiska na rynkach ﬁUwaga: prezentowane dane dotyczą obligacji nominowanych
w walutach krajowych.
Źródło: Thomson Reuters.

Indeksy zmienności rynku walutowego wyraźnie
wzrosły, a euro osłabiło się do innych najważniejszych walut świata. Decyzja SNB z 15 stycznia
o zaprzestaniu utrzymywania minimalnego kursu
EUR/CHF na poziomie 1,2 spowodowała silną aprecjację franka szwajcarskiego do euro (w kolejnych

nansowych mogą wskazywać na wzrost ryzyka
rynkowego w światowym systemie ﬁnansowym.
Ponadto obrazują skutki niekorzystnych zmian
strukturalnych ograniczających płynność rynków,
m.in. zmniejszającej się aktywności ich animatorów,
oraz sugerują słabszą odporność rynków na negatywne sygnały, np. ze sfery realnej gospodarki lub
wydarzenia polityczne.

miesiącach kurs EUR/CHF kształtował się w pobliżu
1,05) i innych walut. Skłoniło to niektóre banki cen-

1.2.2. Rynek pieniężny

tralne do interwencji na rynku walutowym. Czynniki te przełożyły się na wyższą zmienność kursów wa-

Na posiedzeniu w dniach 3-4 marca 2015 r. RPP

lutowych. Z kolei dywergencja polityki pieniężnej

podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych

Fed i EBC przekładała się na dalszą aprecjację dola-

NBP do historycznie niskich poziomów (stopa re-

ra amerykańskiego do euro. 13 marca kurs EUR/USD

ferencyjna – 1,50%) i jednocześnie ogłosiła zakoń-
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czenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej13 . By-

niezabezpieczonych lokat międzybankowych, w któ-

ło to poprzedzone nasileniem się w styczniu oczeki-

rej nadal wyraźnie dominowały transakcje O/N (oko-

wań na obniżki stóp procentowych NBP, odzwier-

ło 85% wartości transakcji).

ciedlone w spadku kwotowań transakcji FRA oraz
stawek referencyjnych WIBOR (zob. wykres 1.6).

Wykres 1.6. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR

Podejmując decyzję, RPP brała pod uwagę wzrost

FRA 1x4

FRA 3x6

FRA 6x9

ryzyka pozostania inﬂacji poniżej celu w średnim

FRA 9x12

FRA 12x15

WIBOR 3M

okresie oraz uwarunkowania w otoczeniu międzynarodowym, w szczególności ogłoszenie przez EBC
uruchomienia rozszerzonego programu skupu akty-

3,00%
2,75%
2,50%
2,25%

wów. Działania RPP spowodowały wygaszenie ocze-

5-2015

4-2015

3-2015

2-2015

1-2015

12-2014

dukcji przemysłowej), wśród niektórych uczestni-

11-2014

1,25%

9-2014

Polski (m.in. danych o sprzedaży detalicznej, pro-

10-2014

1,50%

5-2014

wanych danych makroekonomicznych dotyczących

8-2014

1,75%

7-2014

końca kwietnia, po publikacji lepszych od prognozo-

2,00%

6-2014

kiwań na dalsze obniżki stóp procentowych NBP. Od

ków rynku pojawiły się oczekiwania na podwyżkę
stóp procentowych NBP już w I połowie 2016 r.

Źródło: Thomson Reuters.

Koszty zabezpieczania pozycji bilansowych w waKrajowy rynek pieniężny funkcjonował stabilnie,

lutach obcych przy wykorzystaniu transakcji swa-

przy nieco niższej niż w II połowie 2014 r. płyn-

powych pozostawały niskie. Na rynku operacji wy-

ności w segmencie transakcji lokacyjnych. Spread

miany złotego CIRS basis, poza przejściowymi zabu-

między stawką WIBOR 3M a kwotowaniami trans-

rzeniami związanymi z decyzją SNB, obserwowano

akcji OIS 3M utrzymywał się w przedziale 15-40 pkt

spadek marż do historycznie niskich poziomów. Bar-

bazowych, odzwierciedlając niskie postrzegane ry-

dzo niskie oprocentowanie euro na rynku pienięż-

zyko kredytowe na krajowym rynku niezabezpie-

nym oraz duży popyt na złotego spowodowały, że od

czonych lokat międzybankowych. Średnie dzienne

połowy lutego wspomniane marże po raz pierwszy

obroty na tym rynku w I połowie 2015 r. wynio-

były ujemne względem stawki referencyjnej EURI-

sły około 4 mld zł. Wspomniane niskie postrzega-

BOR.14

ne ryzyko kredytowe oraz zmieniające się w I połowie roku oczekiwania dotyczące wysokości stóp

1.2.3.

Rynek walutowy

procentowych NBP skłaniały niektóre banki krajowe do zawierania większej liczby transakcji lokacyj-

Wzrost zmienności na światowych rynkach ﬁnan-

nych o pierwotnych terminach zapadalności prze-

sowych przekładał się na umiarkowane zmiany

kraczających 1M. Operacje te nie spowodowały jed-

kursu EUR/PLN. Po obserwowanym w styczniu

nak istotnej zmiany struktury terminowej na rynku

przejściowym wzroście tego kursu i jego zmienności,

13 Komunikat

z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 marca 2015 r.,
http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/ﬁles/rpp_2015_03_04.pdf
14 W rezultacie banki krajowe, które poprzez transakcje na rynku operacji CIRS basis EUR/PLN ograniczają ryzyko rynkowe, zmniejszając niedopasowanie struktury aktywów i pasywów bilansowych, otrzymywały od banków zagranicznych płatności odsetkowe z tytułu
ujemnej w analizowanym okresie stawki referencyjnej dla stóp procentowych w euro powiększonej o wartość bezwzględną marży
oraz płatności naliczane według stawki referencyjnej WIBOR.
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będących wynikiem decyzji SNB, złoty stopniowo

kim z dywergencji polityki pieniężnej EBC i Fed.

umacniał się, przekraczając w II połowie kwietnia
poziom 4 złotych za euro (zob. wykres 1.7). Do aprecjacji złotego przyczyniały się dobre dane makroekonomiczne oraz działania najważniejszych banków

1.2.4. Rynek obligacji

centralnych. Tendencja ta odwróciła się wraz z napływem lepszych od oczekiwań danych makroeko-

Krajowy rynek obligacji skarbowych pozostawał pod

nomicznych dla strefy euro oraz związanym z nimi

wpływem pozytywnego rozwoju sytuacji gospodar-

gwałtownym wzrostem rentowności obligacji kra-

czej i ﬁskalnej Polski oraz tendencji w otoczeniu

jów strefy euro o najwyższej wiarygodności. Rynkom

międzynarodowym, w szczególności sytuacji na ryn-

walut gospodarek wschodzących nie sprzyjały tak-

ku ﬁnansowym strefy euro.

że nasilające się obawy o brak porozumienia Grecji
z jej wierzycielami i o ogłoszenie niewypłacalności

Wykres 1.8. Rentowność krajowych obligacji skarbowych

przez ten kraj. W rezultacie od końca kwietnia zło-

oraz spread pomiędzy rentownością obligacji skarbowych

ty stopniowo osłabiał się względem euro. Na koniec

Polski i Niemiec

mie około 4,10.
4,5%

Rentowność obligacji 2-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 5-letnich (lewa oś)
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Spread 10-letnich obligacji polskich do niemieckich (prawa oś)
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120
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8-2014

7-2014

6-2014
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Źródło: Thomson Reuters.
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18%

6-2014

270

5-2014

4,0%

Wykres 1.7. Kurs złotego i jego zmienność

pkt bazowe

maja 2015 r. kurs EUR/PLN kształtował się na pozio-

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

Pod koniec stycznia zakończył się trwający od początku lutego 2014 r. długotrwały trend spadkowy
rentowności polskich obligacji skarbowych. Osią-

Silna deprecjacja euro względem franka szwajcar-

gnęły one wówczas historyczne minima (2Y – 1,52%;

skiego w połowie stycznia 2015 r., zniwelowana tyl-

5Y – 1,68%; 10Y – 2,00%). W styczniu, w okresie

ko w pewnym stopniu w kolejnych dniach, przeło-

nasilających się oczekiwań na obniżki stóp procen-

żyła się automatycznie na wyraźne osłabienie zło-

towych NBP, inwestorzy zagraniczni, głównie ban-

tego do franka szwajcarskiego. W okresie od lute-

ki komercyjne oraz fundusze inwestycyjne poszuku-

go do maja kurs CHF/PLN wahał się w przedziale

jące atrakcyjnych stóp zwrotu, zwiększyli o około

3,80-4,00. Kurs USD/PLN był determinowany zmia-

7 mld zł swoje zaangażowanie w krajowe obligacje

nami relacji EUR/USD, wynikającymi przede wszyst-

skarbowe.
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Wykres 1.9. Struktura inwestorów na krajowym rynku obli-

gacji skarbowych

mld zł

wych obligacji skarbowych, w szczególności o najdłuższych terminach zapadalności, miała wspomnia-

Zakłady ubezpieczeń
Fundusze inwestycyjne
Inwestorzy zagraniczni

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

kwietnia i maja negatywny wpływ na ceny krajo-

na wyprzedaż obligacji krajów strefy euro o najwyższej wiarygodności. Na koniec maja 2015 r. rentow-
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43%

ności krajowych obligacji skarbowych były wyższe
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w porównaniu z historycznymi minimami z końca
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stycznia 2015 r. o 26, 78 i 95 pkt bazowych, odpo-
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Rynek obligacji skarbowych w Polsce charaktery-
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zował się dużą płynnością oraz stabilną i zdywer-

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

syﬁkowaną bazą inwestorów. Największą grupą nabywców tych instrumentów pozostawały banki krajowe (wartość ich portfela na koniec maja 2015 r. była wyższa o ponad 13 mld zł w porównaniu z końcem
2014 r., zob. wykres 1.9). Wzrostom rentowności ob-

Następnie aż do końca omawianego okresu ren-

ligacji na rynkach europejskich nie towarzyszyła wy-

towności krajowych obligacji skarbowych rosły,

przedaż krajowych papierów skarbowych przez nie-

szczególnie na środku i dłuższym końcu krzywej

rezydentów15 . Stabilnemu zaangażowaniu podmio-

dochodowości. Lepsze od oczekiwań dane makro-

tów zagranicznych sprzyjały korzystne perspektywy

ekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki, wspar-

wzrostu PKB i dobra sytuacja ﬁskalna Polski oraz

te wyższymi prognozami wzrostu gospodarczego

atrakcyjna dochodowość tych instrumentów wzglę-

Polski opublikowanymi przez KE na początku lute-

dem ryzyka kredytowego. W styczniu i lutym kwoto-

go 2015 r. (tj. 3,2% na 2015 r. i 3,4% na 2016 r.),

wania transakcji CDS na obligacje Polski nieznacz-

oraz wzrost rentowności obligacji Stanów Zjedno-

nie spadły, a w kolejnych miesiącach kształtowały się

czonych, zmniejszający atrakcyjność krajowych ob-

na poziomie około 60 pkt bazowych. Informacje naj-

ligacji dla inwestorów ﬁnansujących się w dolarach

ważniejszych agencji ratingowych potwierdzały sta-

amerykańskich, ograniczyły oczekiwania na dalsze

bilność ocen wiarygodności kredytowej Polski. Pozy-

spadki długoterminowych stóp procentowych. Skło-

tywnie oddziaływała także rekomendacja KE dla Ra-

niło to niektórych uczestników krajowego rynku ob-

dy UE dotycząca zamknięcia procedury nadmierne-

ligacji skarbowych do realizacji zysków. W rezulta-

go deﬁcytu wobec Polski. Nieprzerwanie od kwiet-

cie rentowności tych instrumentów stopniowo rosły,

nia 2014 r. na krajowym rynku obligacji skarbowych

a krzywa dochodowości stawała się bardziej stroma

rosło zaangażowanie zagranicznych banków central-

(zob. wykres 1.8). Trend ten wzmacniały zapowiedź

nych i instytucji publicznych, głównie z Azji (zob.

RPP z marca 2015 r. o zakończeniu cyklu obniżek

wykres 1.10). W pierwszych pięciu miesiącach 2015 r.

stóp procentowych NBP oraz kolejne lepsze progno-

zwiększyło się ono o prawie 8 mld zł. W rezultacie

zy rozwoju gospodarczego dla Polski. Na przełomie

struktura inwestorów na krajowym rynku obligacji

15 Przejściowy

spadek zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych na przełomie kwietnia i maja wynikał
z wykupu będących w ich posiadaniu obligacji serii PS0415 o dużej wartości oraz odwołania przez Ministerstwo Finansów przetargu
zaplanowanego na 7 maja 2015 r.
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skarbowych stała się bardziej zdywersyﬁkowana, co

do akcyjnych funduszy inwestycyjnych, w szczegól-

zwiększa odporność tego rynku na zaburzenia spo-

ności lokujących aktywa w instrumenty udziałowe

wodowane przepływami kapitału na rynkach mię-

emitowane przez małe i średnie spółki.

dzynarodowych.

Niższy w porównaniu do głównych giełd strefy eu-

Wykres 1.10. Struktura inwestorów zagranicznych na krajo-

w dużej mierze ze zmian wyceny banków krajo-

wym rynku obligacji skarbowych
Banki

Banki centralne i instyt. publ.

Zakłady ubezpieczeń

Fundusze emerytalne

Fundusze inw. i hedgingowe

Inne podmioty zagraniczne

wych, które mają istotny udział w indeksach WIG
i WIG20. Na spadki i podwyższoną zmienność cen
akcji banków, w szczególności posiadających duże

Rachunki zbiorcze

mld zł

ro wzrost cen akcji notowanych na GPW wynikał
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Źródło: Ministerstwo Finansów.

1.2.5. Rynek akcji

spodarstw domowych.

1.3. Sytuacja na rynku
nieruchomości

Indeksy GPW, podobnie jak indeksy rynków ak-

W analizowanym okresie rynek nieruchomości

cji innych gospodarek wschodzących, podąża-

mieszkaniowych pozostawał zrównoważony16 . Jed-

ły za tendencjami wzrostowymi obserwowanymi

nocześnie na rynku nieruchomości komercyjnych,

na rynkach kapitałowych krajów rozwiniętych. Od

zwłaszcza biurowych, nadal utrzymywała się nie-

stycznia do maja 2015 r. indeksy WIG 20 i WIG wzro-

równowaga pomiędzy popytem na przestrzeń

sły, odpowiednio, o 5,6% i 8,1%, jednak skala ich

i obiekty, a nadwyżkową i nadal zwiększającą się

zmian była wyraźnie niższa niż w przypadku głów-

podażą, wynikającą z realizacji nowych projektów

nych indeksów akcji strefy euro (zob. wykres 1.2).

inwestycyjnych.

Wzrostom cen akcji notowanych na GPW sprzyjało stabilne zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku instrumentów udziałowych (ich udział

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

w kapitalizacji wynosił około 45%). Na wyższe wyce-

Średnie ceny transakcyjne mieszkań na rynkach

ny akcji wpływały także czynniki o charakterze lo-

pierwotnych pozostawały stabilne (dane dotyczą 17

kalnym, m.in. poprawa perspektyw wzrostu gospo-

największych miast). W warunkach deﬂacji realne

darczego Polski, publikacja lepszych od oczekiwań

średnie ceny transakcyjne m kw. mieszkania (de-

danych makroekonomicznych oraz napływ środków

ﬂowane CPI) wykazywały niewielki wzrost zarów-

16 Szerszy

opis procesów zachodzących na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w kwartalnych opracowaniach z 2014
i 2015 r. oraz rocznym opracowaniu „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.”
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no w segmencie rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

kwartale 2007 r. Popyt mieszkaniowy wspierany był

Jednocześnie ceny w relacji do względnie wysokiej

przez rządowy program dopłat do kredytów miesz-

dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw

kaniowych Mieszkanie dla młodych (MDM). Limity

wykazywały stagnację. Na rynkach wtórnych ceny

maksymalnych cen m kw. mieszkań dopuszczonych

mieszkań również pozostały stabilne, jedynie w War-

do programu MDM zostały podwyższone we Wro-

szawie obserwowano nieznaczny ich spadek. Wyni-

cławiu, Krakowie i Poznaniu, pozostały bez zmian

kało to ze sprzedaży większej liczby mieszkań o słab-

w Warszawie, natomiast w Łodzi i Gdańsku zostały

szej jakości lub lokalizacji. Potwierdza to analiza cen

obniżone.

hedonicznych17 na rynku wtórnym w Warszawie.
Czynsze najmu, po ok. 6 letnim okresie stabilizacji

Wykres 1.12. Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pier-

wykazywały nieznaczny wzrost, z wyjątkiem War-

wotnym (RP) i wtórnym (RW) w Polsce

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

Uwaga: 6 miast obejmuje Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań,
Wrocław a 10 miast obejmuje Białystok, Bydgoszcz, Katowice,
Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zieloną Górę.
Źródło: NBP.

W analizowanym okresie można było obserwować

Źródło: NBP.

wzrost podaży na rynku nieruchomości mieszka-

Wzrosła szacowana dostępność kredytów miesz-

niowych. Rosła liczba wniosków i wydanych nowych

kaniowych oraz kredytowa dostępność mieszka-

pozwoleń na budowę mieszkań oraz liczba miesz-

nia, co przełożyło się na wzrost popytu. Wpły-

kań, których produkcja się rozpoczęła. Wzrostowi

nęły na to stabilne ceny nieruchomości, niewiel-

podaży, poza ww. czynnikiem regulacyjnym, sprzyja

kie spadki nominalnych stóp procentowych kredy-

także utrzymująca się wysoka rentowność mieszka-

tów mieszkaniowych oraz wzrost dochodów nomi-

niowych projektów deweloperskich, która jest zwią-

nalnych. Średnia dostępność mieszkania w najwięk-

zana z nadal relatywnie wysokim poziomem cen

szych miastach pod koniec I kwartału br. wzrosła

mieszkań w warunkach obserwowanego od kilku lat

do poziomu 0,85 m kw. za przeciętne miesięczne

spadku kosztów materiałów i robót budowlanych.

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, tj. by-

Szacowana rentowność projektów deweloperskich

ła większa o 0,36 m kw. względem minimum w III

w budownictwie mieszkaniowym pod koniec I kwar-

17 Indeks

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.
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tału br. wyniosła ok. 15 – 18%18 . Znalazło to swoje po-

bec prac nad zmianami ustawy o ochronie praw

twierdzenie w rozpoczynaniu i wprowadzaniu na ry-

nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-

nek kolejnych projektów inwestycyjnych. Obserwo-

dzinnego19 .

wano także malejącą liczbę bankructw w branży deweloperskiej.

Sprzedaż mieszkań w sześciu największych miastach

Wykres 1.13. Dostępny kredyt mieszkaniowy oraz skumulo-

wany indeks zmian kryteriów polityki kredytowej banków
odnośnie do kredytów mieszkanio-wych
Kraków
Warszawa

160

2

transakcji, natomiast ceny mieszkań pozostały sta-

1

bilne. Istniejąca skala niedopasowania nie stanowi

0

zagrożenia dla równowagi rynkowej.

-1
-2

100

80

-3

Czas sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym po-

-4

został stabilny, co świadczy o tym, że sytuacja ta

-5

nie tworzy ryzyka istotnego spadku cen. Sektor de-

-6
-7
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60

niu do 7-8 tys. poprzednio). Przyrost podaży mieszsprzedanych mieszkań zwiększył się. Wzrosła liczba

140

120

ziomie (ok. 10 tys. mieszkań kwartalnie w porównakań był większy niż popytu i w efekcie zasób nie-

Łódź
Wrocław

ZKPK Indeks

liczba wynagrodzeń

Gdańsk
Poznań
ZKPK Indeks

od 2014 r. kształtowała się na nowym, wyższym po-

weloperski charakteryzuje się wysoką elastycznością
działania20 , co powinno sprzyjać korekcie po stronie
dynamiki podaży mieszkań.

Uwaga: deﬁnicja dostępnego kredytu mieszkaniowego w Słowniczku.
Źródło: NBP, GUS.

Zmiany limitów cen mieszkań dostępnych w rządo-

Rynek nieruchomości komercyjnych

wym programie MDM zmieniły nieco szacunek rocznej stopy zwrotu z projektów deweloperskich sprzedawanych w ramach tego programu z 5% do 8%
w przypadku Krakowa, z 10% do 11% dla Wrocławia, utrzymały w Warszawie na poziomie ok. 12%,
natomiast w przypadku Gdańska obniżyły ją z 14%
do 13%.

Na

rynkach

powierzchni

biurowych

oraz

handlowo-usługowych kontynuowany był proces
narastania nierównowagi wynikającej z nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia. Dostępność
ﬁnansowania zagranicznego dla deweloperów przyczyniała się do szybkiego przyrostu majątku trwałe-

Podaż mieszkań deweloperskich oczekujących

go. Zjawisko to w decydującej mierze można łączyć

na sprzedaż na sześciu największych rynkach by-

z niskim poziomem stóp procentowych na rynkach

ła wysoka, co było w pewnym stopniu związane

światowych, w relacji do którego stopy zwrotu, po-

z wyprzedzającymi działaniami deweloperów wo-

mimo spadku, pozostają atrakcyjne.

18 Dane

ﬁnansowe ﬁrm deweloperskich z reguły wykazują niską rentowność ich działalności, odzwierciedloną również w słabych notowaniach giełdowych największych spółek z branży. Wynika to z różnych czynników, w tym specyﬁki ksiąg deweloperskich (sprzedaż
kontraktu na budowę nie jest przychodem; przychód rozliczany jest dopiero, gdy budynek zostanie oddany do użytku), obciążeń
historycznych ﬁrm wynikających ze złych decyzji lub optymalizacji podatkowej.”
19 Ustawa z dnia 16 września 2011 r., Dz.U.z 2011 r. Nr 232, poz.1377.”
20 Elastyczność działania deweloperów wiąże się z możliwością zmiany przeznaczenia powierzchni użytkowej budynku oraz uruchomienia kolejnych etapów inwestycji.
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Wykres 1.14. ROE z projektów inwestycyjnych w sześciu

miastach a rzeczywista stopa zwrotu dużych ﬁrm deweloperskich (DFD)

nów i na spadek czynszów. W 2014 r. największa
część inwestycji ulokowana była w transakcjach kupna i sprzedaży budynków biurowych. Historycznie
duży udział uzyskały ponadto inwestycje w obiek-

Gdańsk

Kraków

Łódź

Poznań

Warszawa

Wrocław

ty magazynowe. Potwierdzeniem tych tendencji ryn-

DFD

kowych są spadające wyceny tytułów uczestnictwa

25%

zamkniętych funduszy inwestycyjnych lokujących
20%

środki w nieruchomości komercyjne. Pomimo spadku czynszów deweloperzy planują oddawać kolejne

15%

powierzchnie.
10%

Wykres 1.16. Wskaźnik produkcji mieszkań w Polsce
5%
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0%

Źródło: NBP, Sekocenbud, GUS.

pozwolenia na budowę mieszkań

300 000
250 000
200 000
150 000

Wykres 1.15. Liczba mieszkań wprowadzanych na rynek,
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sprzedanych i znajdujących się w ofercie w sześciu naj-
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Uwaga: deﬁnicja wskaźnika produkcji mieszkań w Słowniczku.
Źródło: GUS.
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Sektor nieruchomości komercyjnych jest ﬁnansowany przez banki krajowe w niewielkim stopniu,

20 000

przez co rosnąca nierównowaga nie tworzy zagro-

3-2015
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9-2013

3-2013
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3-2012

9-2011

3-2011
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3-2010
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wego. Jeżeli nieruchomości te zostały nabyte przez
3-2008

0
9-2007

żenia dla stabilności krajowego systemu banko3-2007

10 000

Uwaga: sześć największych rynków obejmuje: Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawę, Wrocław.
Źródło: REAS.

zamknięte fundusze inwestycyjne, zarządzający nimi mogą mieć problemy ze sprzedażą nieruchomości za oczekiwaną cenę lub w planowanym terminie. System bankowy, uwzględniając negatywne

Na rynku transakcji nieruchomościami komercyj-

i kosztowne doświadczenia innych państw z rynkiem

nymi obserwowano silną aktywność inwestorów,

nieruchomości komercyjnych, powinien szczególnie

głównie międzynarodowych. W wyniku rosnącej

ostrożnie badać jakość zabezpieczenia kredytu oraz

podaży powierzchni komercyjnych nasila się konku-

możliwość dokonywania spłat z dochodów kredyto-

rencja, co przekłada się na wzrost stopy pustosta-

biorcy, które te nieruchomości mogą generować.
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Wykres 1.17. Wskaźniki wyceny funduszy inwestycyjnych

Wykres 1.18. Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku

zamkniętych rynku nieruchomości komercyjnych

nieruchomości komercyjnych

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

160

Biura

Handlowe

Pozostałe

Magazyny

5,0
4,5
4,0

140

3,5
3,0

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

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015

2014

03-2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1997

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

3-2010

9-2009

3-2009

9-2008

3-2008

0,0

9-2007

0
3-2007

0,5
9-2006

1,0

20
3-2006

1,5

40

9-2005

2,0

60

2000

2,5

80

1999

100

1998

mld euro

120

Źródło: Comparables.pl.

29

Sektor bankowy

Rozdział 2.

Sektor bankowy
Charakter i struktura systemu ﬁnansowego w Polsce21 powodują, że poziom zagrożeń dla stabilności systemu ﬁnansowego jest w decydującej mierze

Wykres 2.1. Tempo wzrostu nominalnego PKB i kredytów

dla sektora nieﬁnansowego, r/r
PKB

determinowany przez sytuację w sektorze bankowym. Z kolei ryzyko kredytowe jest najbardziej istot-

40%

nym rodzajem ryzyka podejmowanego przez sektor

35%

bankowy w Polsce (zob. wykres 2.37).

30%

Kredyty*

Kredyty**

25%
20%

2.1. Akcja kredytowa

15%
10%
5%

dłem ﬁnansowania gospodarki i jednocześnie
w dużej mierze kształtuje zyskowność i wypłacalność sektora bankowego. Z uwagi na koncentrację na tradycyjnym modelu usług, wyniki odsetkowe banków stanowią jedno z podstawowych

0%
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6-2008
12-2008
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12-2009
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12-2010
6-2011
12-2011
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12-2012
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12-2013
6-2014
12-2014

Działalność kredytowa banków jest ważnym źró-

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

źródeł wyniku z działalności bankowej, wpływając
na możliwości zwiększania kapitału. Ryzyko zwią-

Obecne tempo wzrostu22 akcji kredytowej, zbliżo-

zane z kredytami, z kolei, w największym stopniu

ne do nominalnego tempa wzrostu PKB (zob. wy-

wpływa na wysokość wymogu kapitałowego banków

kres 2.1), nie powinno prowadzić do narasta-

i wyznaczenie minimalnych poziomów ich funduszy

nia nierównowag, zagrażać stabilności ﬁnansowej

własnych.

(zob. ramka 1), ani stanowić przeszkody dla roz-

21 Zob.

„Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2013 r.’’, rozdział 1.2, www.nbp.pl.
nie zaznaczono inaczej, przytaczane w rozdziale 2.1. zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu
wpływu zmian kursów walutowych.

22 Jeżeli
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woju gospodarki. Jednocześnie pozwala ono ban-

W analizowanym okresie23 dynamika akcji kredy-

kom na osiąganie wysokich wyników ﬁnansowych

towej była zbliżona we wszystkich głównych seg-

(zob. rozdział 2.5.). Banki działające w Polsce nie by-

mentach rynku (zob. wykres 2.3), przez co nie do-

ły zmuszone do ograniczania kreacji kredytu w ce-

szło do istotnych zmian w strukturze portfela kre-

lu poprawy współczynników kapitałowych, tak jak

dytowego. Nadal dominowały kredyty dla gospo-

to miało miejsce w części krajów Unii Europejskiej

darstw domowych, a udział kredytów dla przedsię-

(zob. wykres 2.2).

biorstw był relatywnie niski (zob. wykres 2.4). Pozytywnym zjawiskiem jest malejący udział waluto-

Wykres 2.2. Przyrost kredytów dla sektora nieﬁnansowego

w okresie grudzień 2008 r. – marzec 2015 r.

wych kredytów mieszkaniowych. Wartość portfela
tych kredytów obniża się w tempie około 6% rocznie,

60%

co w dłuższym okresie przyczynia się do ogranicze40%

nia związanego z nimi ryzyka24 .

20%

Wykres 2.4. Struktura kredytów dla sektora nieﬁnansowego
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych EBC.
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Wykres 2.3. Roczne tempo wzrostu wybranych kredytów
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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.

50%
40%

Zmiany w polityce kredytowej banków w róż30%

ny sposób oddziaływały na kształtowanie się ak-

20%

cji kredytowej w zależności od segmentu rynku

10%

(zob. wykres 2.5). W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw sprzyjały one wzrostowi podaży kredy-

0%

tów: banki deklarowały niewielkie złagodzenie kry-

Źródło: NBP.

12-2014

12-2013

12-2012

12-2011

12-2010

12-2009

12-2008

-10%

teriów i obniżenie marż kredytowych. Zmiany polityki kredytowej w segmencie kredytów dla gospodarstw domowych wynikały w istotnym stop-

23 W

rozdziale trzecim „analizowany okres”, o ile nie zaznaczono inaczej, oznacza okres od 30 września 2014 r. do 31 marca 2015 r.
opis czynników ryzyka związanych z kredytami walutowymi zawarto w „Raporcie o stabilności systemu ﬁnansowego.
Grudzień 2011 r.”, ramka 3.

24 Szczegółowy
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niu z ograniczeń regulacyjnych. W przypadku kre-

ło ograniczone. Mimo zwiększenia wartości umów,

dytów konsumpcyjnych spadek maksymalnego li-

udział kredytów udzielonych w ramach programu

25

mitu oprocentowania

doprowadził do obniżenia

w całej akcji kredytowej w okresie jego obowiązywa-

marż kredytowych, co banki próbowały kompenso-

nia wynosił dotychczas tylko około 7,4%27 . Do końca

wać podwyższając pozaodsetkowe koszty kredytu.

marca 2015 r. zostało wykorzystane około 8% z oko-

Z kolei dla kredytów mieszkaniowych obowiązywa-

ło 3,5 mld zł środków przeznaczonych na realizację

nie niższego limitu dla maksymalnego wskaźnika

programu w latach 2014–2018.

26

LtV

przełożyło się na dalsze zaostrzenie polityki

kredytowej banków w I kwartale 2015 r.

Kontynuowane było ożywienie na rynku kredytów
konsumpcyjnych. Od sierpnia 2013 r. roczne tem-

Roczne tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych

po wzrostu kredytów konsumpcyjnych jest dodatnie

stopniowo się zmniejszało (zob. wykres 2.3). Było

(4,8% na koniec marca 2015 r.). W ostatnich mie-

to efektem dynamicznego, choć malejącego, wzro-

siącach dynamika nieznacznie spadła, ale w dużym

stu kredytów złotowych i stopniowego zmniejszania

stopniu można to wiązać z tzw. efektem bazy. Da-

się – od początku 2012 r. – stanu kredytów walu-

ne Biura Informacji Kredytowej28 wskazują, że w IV

towych (odpowiednio o 13,2% i -6,1% r/r). Znacze-

kwartale 2014 r. wartość nowo udzielonych kredy-

nie rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”

tów konsumpcyjnych była wyższa niż w analogicz-

dla dynamiki kredytów mieszkaniowych pozostawa-

nym okresie poprzedniego roku.

Wykres 2.5. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków – kredyty dla gospodarstw domowych

(lewy panel) i kredyty dla przedsiębiorstw (prawy panel)
Duże przedsiębiorstwa, kredyty krótkoterminowe
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IV kw. 2010
II kw. 2011
IV kw. 2011
II kw. 2012
IV kw. 2012
II kw. 2013
IV kw. 2013
II kw. 2014
IV kw. 2014

procent netto

procent netto

Kredyty konsumpcyjne

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

25 Zgodnie

z art. 359 Kodeksu Cywilnego, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
26 Zgodnie z zapisami Rekomendacji S od początku 2015 r. minimalna wartość wkładu własnego kredytobiorcy musi wynosić 10%.
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).
27 Zob. „Raport AMRON–SARFiN 1/2015. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”,
maj 2015 r., ZBP.
28 Zob. „Kredyt trendy. Raport Biura Informacji kredytowej”, marzec 2015 r., BIK, s. 4–8.
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Wykres 2.6. Roczne tempo wzrostu kredytów inwestycyj-

nych i obrotowych dla przedsiębiorstw

wskazują na utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie około 3,5%, dalszą poprawę

Kredyty obrotowe - duże przedsiębiorstwa
Kredyty inwestycyjne - duże przedsiębiorstwa
Kredyty obrotowe - MSP
Kredyty inwestycyjne - MSP

70%

go wzrostu dynamiki akcji kredytowej. Prognozy

na rynku pracy oraz wzrost spożycia indywidualnego przy jedynie niewielkim wzroście stopy oszczęd-

60%

ności. Czynnikiem wspierającym wzrost akcji kre-

50%

dytowej może być również środowisko historycznie

40%
30%

niskich stóp procentowych. Dążenie do utrzymania

20%

zwrotu z kapitału oraz wskaźników rynkowych (jak

10%

np. cena/zysk czy cena do wartości księgowej) przy

0%

możliwej niższej dochodowości aktywów (zob. roz-

-10%

dział 2.5.) będzie wywierać presję na zwiększanie

-30%

dźwigni ﬁnansowej banków.

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
12-2014
3-2015

-20%

Źródło: NBP.

W warunkach niskich stóp procentowych można
spodziewać się modyﬁkacji strategii banków w kie-

Kredyty dla przedsiębiorstw rosły w stabilnym tem-

runku zwiększenia sprzedaży produktów bardziej

pie (około 5% r/r). Kredyty inwestycyjne wzrasta-

dochodowych, a jednocześnie generujących rela-

ły przy tym ponad dwukrotnie szybciej niż kredy-

tywnie niskie wymogi kapitałowe. Może to prowa-

ty obrotowe. Tempo wzrostu kredytów ogółem dla

dzić do zwiększenia tempa wzrostu (i udziału w port-

dużych przedsiębiorstw i MSP było zbliżone. Jed-

felu kredytowym) kredytów konsumpcyjnych i kre-

nocześnie występowały istotne różnice pod wzglę-

dytów dla MSP.

dem jego struktury. Wzrost kredytów inwestycyjnych był skoncentrowany głównie w dużych przed-

Kredyty konsumpcyjne cechują się najwyższą sza-

siębiorstwach, natomiast za przyrost kredytów obro-

cunkową zyskownością (zob. rozdział 2.5.) przy re-

towych odpowiadały MSP (zob. wykres 2.6). Wspar-

latywnie niskich wymogach kapitałowych. Ustawo-

ciem dla wzrostu kredytów obrotowych dla MSP

we powiązanie oprocentowania kredytów konsump-

i mikro przedsiębiorstw była Portfelowa Linia Gwa-

cyjnych ze stopą lombardową NBP w praktyce nie

29

rancyjna de minimis uruchomiona w marcu 2013 r. ,

wydaje się znaczącym ograniczeniem dla ich zy-

a w listopadzie 2013 r. rozszerzona o kredyty inwe-

skowności ze względu na znaczne koszty nieodset-

stycyjne.

kowe związane z tymi kredytami, które do pewnego stopnia mogą kompensować obniżkę oprocen-

Perspektywy

towania. Czynnikiem regulacyjnym wspierającym
wzrost kredytów konsumpcyjnych jest możliwość

W horyzoncie projekcji makroekonomicznej NBP

udzielania kredytów na podstawie uproszczonych

można spodziewać się dalszego umiarkowane-

zasad oceny zdolności kredytowej. Wzrost kredytów

29 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).
30 Zob. „Plany ﬁnansowe banków na 2015 r.”, KNF, http://www.knf.gov.pl/Images/Plany_ﬁnansowe_bankow_2015_tcm75-41114.pdf.
Porównanie planów banków odnośnie do wzrostu kredytów i faktycznego wykonania w poprzednich latach wskazuje, że wykonania istotnie różnią się od zamierzeń banków. Niemniej, same proporcje wzrostu poszczególnych kategorii kredytów przewidziane
na 2015 r. sugerują większe zainteresowanie banków kredytami konsumpcyjnymi.
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konsumpcyjnych przewidują także plany banków
30

niemal wyłącznie kredytów złotowych, a portfel wa-

na 2015 r.

lutowy będzie stopniowo spłacany. W konsekwen-

Wzrost kredytów dla MSP będzie wspierany przez

cji można spodziewać się kontynuacji stopniowego

rządowy program gwarancji de minimis31 oraz ob-

spadku udziału kredytów w walutowych w portfelu

niżony wymóg kapitałowy poprzez zastosowanie

kredytów mieszkaniowych.

tzw. współczynnika wsparcia32 . Zwiększenie tempa
wzrostu kredytów dla MSP (i w konsekwencji dla
ogółu przedsiębiorstw) powinno nastąpić mimo relatywnie niskiej szacunkowej zyskowności tych kredytów (zob. rozdział 2.5.).

Przewidywania banków odnośnie do zmian polityki kredytowej (ankieta nt. sytuacji na rynku kredytowym) wspierają tezę o wzroście kredytów, pomimo że horyzont objęty ankietą jest krótki. Kierunek oczekiwanych zmian kryteriów polityki kre-

W przypadku kredytów mieszkaniowych można

dytowej dotychczas dobrze odzwierciedlał przyszłe

spodziewać się utrzymania tempa wzrostu zbli-

zmiany dynamiki akcji kredytowej.

żonego do obecnego. Czynnikiem wspierającym
wzrost będzie oczekiwana poprawa na rynku pracy

Źródłem niepewności dla perspektyw akcji kre-

i wzrost płac oraz stabilizacja cen na rynku nierucho-

dytowej, i szerzej dla przyszłej działalności sekto-

mości mieszkaniowych. Wraz z niskimi stopami pro-

ra bankowego, są podnoszone od pewnego czasu

centowymi będą one ponownie sprzyjać wzrostowi

w debacie publicznej kwestie wprowadzenia po-

dostępności kredytowej mieszkań, obecnie najwyż-

datku bankowego i obowiązkowego przewaluto-

szej od 2007 r. Do wzrostu popytu powinien przyczy-

wania na złote kredytów mieszkaniowych. Ewen-

nić się również rządowy program „Mieszkanie dla

tualne wprowadzenie tych rozwiązań, wraz z likwi-

Młodych”, którego nowelizacja (korzystna dla poten-

dacją bankowego tytułu egzekucyjnego i zmianą wy-

cjalnych beneﬁcjentów) jest obecnie przedmiotem

sokości składek na fundusze BFG, może negatywnie

33

prac w Sejmie . Podobnie jak w ostatnich latach

wpłynąć na popyt na kredyt w sytuacji przeniesienia

wzrost kredytów mieszkaniowych będzie dotyczył

na klientów kosztów tych rozwiązań.

Ramka 1. Metoda identyﬁkacji ryzyka nadmiernej akcji kredytowej
Niniejsza ramka zawiera podsumowanie wstępnych badań nad ryzykiem nadmiernej akcji kredytowej. Komitet Bazylejski1 rekomenduje by mierzyć to ryzyko odchyleniem od trendu wskaźnika kredytu w relacji do PKB
(tzw. luka kredytowa). Wybór tej zmiennej podyktowany jest jej zdolnością do generowania trafnych sygnałów
o wystąpieniu kryzysów w horyzoncie od roku do nawet pięciu lat2 . Właściwości prognostyczne luki kredytowej
zostały potwierdzone w szeregu badań3 . Wiele krajów stosuje także zmodyﬁkowane podejścia, wykorzystując
szerszy zbiór informacji.

31 Zakończenie

programu zaplanowano na 31 grudnia 2015 r., zob. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U. 2014 poz. 790). BGK
prowadzi przygotowania do kontynuacji programu w nieco zmienionej formie,
zob. http://deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/wazne-informacje/.
32 Pakiet regulacji CRDIV/CRR wprowadza tzw. współczynnik wsparcia (wynoszący 0,7619), przez który należy pomnożyć wartość wymogu kapitałowego wynikającego z niektórych ekspozycji kredytowych wobec MSP. Współczynnik jest obecnie wykorzystywany w większej skali przez banki spółdzielcze niż komercyjne – zob. rozdział 2.6.
33 Projekt
ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-11-15.
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Celem niniejszej analizy jest wskazanie zmiennych, które mają (na bazie doświadczeń międzynarodowych)
największą zdolność do generowania trafnych sygnałów o narastającym zagrożeniu kryzysem związanym
z nadmierną akcją kredytową, a następnie wykorzystanie ich do oceny bieżącej sytuacji w Polsce. Ocena
potencjalnych zmiennych została wykonana z wykorzystaniem horyzontu od 16 do 5 kwartałów przed rozpoczęciem kryzysów, ponieważ sygnał ostrzegający o kryzysie za 4 lata lub więcej mógłby być zignorowany, natomiast
sygnalizowanie kryzysu na rok przed lub krócej daje zbyt mało czasu na reakcję ze strony szeroko pojętej
polityki gospodarczej. Istnieje przynajmniej kilka opracowań związanych z datowaniem okresów kryzysowych.
W opisywanym badaniu punktem odniesienia jest opracowanie, które jest efektem prac w ramach grupy ESBC
Heads of Research4 .

Zbiór potencjalnych wskaźników wyprzedzających (11 zmiennych) został przeanalizowany na danych z 47 krajów
obejmujących lata 1970–2014 . Poszczególne zmienne analizowano zarówno na poziomach, dynamikach, jak
i cyklicznych odchyleniach od trendu. Długość cyklu ﬁnansowego identyﬁkowano dla każdego kraju z osobna
w oparciu o periodogram uzyskany z analizy dynamiki zmiennych5 . W pierwszym kroku oszacowano szereg
modeli logitowych z pojedynczymi zmiennymi objaśniającymi i wybrano te o najlepszych właściwościach prognostycznych6 . Następnie, oszacowano modele logitowe wykorzystujące jako zmienne objaśniające te zmienne,
które w poprzednim kroku miały największe zdolności prognostyczne. Podsumowując, przeprowadzona analiza
pozwoliła na zidentyﬁkowanie trzech zmiennych, które okazały się w najbardziej trafny sposób generować sygnały
o nadchodzących kryzysach na badanej grupie krajów.

Przeprowadzona analiza nie wskazuje na symptomy nadmiernej akcji kredytowej w Polsce, a prawdopodobieństwo kryzysu z nią związanego jest bardzo małe. Na wykresie poniżej (rys. 1) przedstawiono wartości dla Polski
zbioru wytypowanych zmiennych oraz prawdopodobieństwo kryzysu w Polsce wynikające z modelu logitowego.
Zmienne znormalizowano w ten sposób, że przekroczenie zera należy odczytać jako sygnał o rosnącym ryzyku
kryzysu, natomiast wartości poniżej zera jako brak takiego sygnału.
Wykres 1. Zmienne o najwyższych zdolnościach prognostycznych i prawdopodobieństwo kryzysu
Luka kredytowa HP 12 k skorygowana o kurs walutowy

Wzrost kredytu zmiana 4-letnia skorygowana o kurs walutowy

Wzrost DSR, zmiana 4-letnia

Prawdopodobieństwo kryzysu (p.oś)

2015
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0
2008

-6
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0,1
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-4

2003

0,15
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-3

2001

0,2
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0,25

-2
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-1
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0,3
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0

1996

0,35
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1

Uwaga: Zmienne znormalizowane (z-score) z odjętą stałą równą progowi generującemu sygnał o kryzysie dla modelu bez efektów
krajowych (ustalając próg założono, że koszt błędów II rodzaju jest dwukrotnie wyższy niż I rodzaju). Luka – odchylenie relacji
kredyt bankowy do PKB od trendu wyznaczonego na podstawie ﬁltru Hodricka-Prescotta z parametrem wygładzania równym
12.000, po uwzględnieniu zmian kursu walutowego. DSR – wskaźnik obsługi zadłużenia (debt service ratio). Prawdopodobieństwo
kryzysu - implikowane z oszacowanego modelu
Źródło: NBP
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1

Basel Committee on Banking Supervision (2010), „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital
buﬀer”
2 C. Detken i in. „Operationalising the countercyclical capital buﬀer: indicator selection, threshold identiﬁcation and calibration
options.” ESRB Occasional Paper Series (2014).
3 E. Jokivuolle, J. Pesola, M. Viren. „Why is credit-to-GDP a good measure for setting countercyclical capital buﬀers?.” Journal
of Financial Stability 18 (2015): 117-126.
4 J. Babecký, T. Havránek, J. Matějů, M. Rusnák, K. Šmídková, B. Vašíček (2014). „Banking, debt, and currency crises in
developed countries: Stylized facts and early warning indicators,” Journal of Financial Stability, Elsevier, vol. 15(C), pages 1-17.
5 D. Comin D., M. Gertler, (2006), „Medium-Term Business Cycles, „ American Economic Review, American Economic
Association, vol. 96(3), pages 523-551, June.
6 Metodologia zastosowana do oceny jakości zmiennych to pole pod krzywą ROC (ang. Area Under the Receiver Operating
Characteristic Curve, AUROC). Krzywa ROC obrazuje wymienność pomiędzy błędami I rodzaju (błędny sygnał o kryzysie
pomimo braku kryzysu, oznaczony jako „0”) i II rodzaju (błędny sygnał o braku kryzysu i następujący po nim kryzys, oznaczony
jako „1”). Wartość AUROC obrazuje jakość modelu i informuje o tym jak często stosowany model sklasyﬁkuje obserwacje
przedkryzysowe wyżej niż te niepoprzedzające kryzysów.

Wykres 2.7. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora

nieﬁnansowego
Odstęp międzykwartylowy

nie zmieniły się istotnie (zob. wykres 2.7). Wartość
kredytów ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła je-

Średnia

Mediana

wego kosztami materializacji ryzyka kredytowego,

dynie nieznacznie, m.in. w wyniku wprowadzenia

16%

przez banki zaleceń UKNF sformułowanych na pod-

14%

stawie wyników przeglądu jakości aktywów (AQR)

12%

przeprowadzonych według metodyki EBC w 2014 r.
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8%

2.2.1. Ryzyko portfela kredytów dla
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Uwaga: wykresy rozproszenia w rozdziale 2. dotyczą banków komercyjnych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Źródło: NBP.

Kredyty mieszkaniowe
Kontynuowany był proces stopniowego pogarszania się jakości kredytów mieszkaniowych. Wartość kredytów mieszkaniowych z utratą wartości
i wskaźnik kredytów zagrożonych nieznacznie wzro-

2.2. Ryzyko kredytowe
W kilku ostatnich kwartałach poziom kosztów ryzyka kredytowego był stabilny. Wskaźnik kredytów
zagrożonych dla sektora nieﬁnansowego oraz rela-

sły (zob. wykres 2.8). Oprócz „starzenia się” portfela, w największym stopniu wpłynęło na to częstsze
rozpoznawanie utraty wartości kredytów nieprzeterminowanych lub jedynie z krótkimi opóźnieniami w spłacie35 .

cja strat kredytowych34 do kredytów netto, obrazu-

Potencjalnie negatywny wpływ aprecjacji fran-

jąca obciążenie pracującej części portfela kredyto-

ka szwajcarskiego w I kwartale 2015 r. na ja-

34 Pod

pojęciem strat kredytowych rozumie się odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów dla sektora nieﬁnansowego.
to widoczne przede wszystkim w przypadku jednego z dużych banków, gdzie poszerzono katalog przesłanek utraty wartości,
w tym o przesłanki jakościowe.
36 Dominująca część kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim to kredyty o zmiennej stopie procentowej,
oprocentowanych według stawki LIBOR CHF powiększonej o stałą marżę.
35 Było
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kość kredytów mieszkaniowych został zniwelowa36

nio, 29% i 9%. Dodatkowo, na skutek zmian w polity-

ny przez spadek stawek LIBOR CHF . Wysokość

ce kredytowej banków związanych m.in. z wprowa-

rat kredytów wzrosła jedynie nieznacznie (zob. wy-

dzeniem w życie znowelizowanej Rekomendacji S,

kres 2.9). Na sytuację kredytobiorców korzystnie

udział kredytów złotowych o wskaźniku LtV powy-

wpływał również wzrost płac, który miał miejsce od

żej 100% obniżył się w okresie ostatnich dwóch lat.

momentu udzielenia tych kredytów (szczególnie dotyczy to kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty

Wykres 2.9. Procentowy wzrost wartości raty kredytów

przed końcem 2007 r.).

mieszkaniowych we franku szwajcarskim w stosunku
do raty w miesiącu udzielenia kredytu na tle zadłużenia
z tytułu tych kredytów oraz wzrostu płac w sektorze przed-

darstw domowych

siębiorstw
Zadłużenie (prawa oś)
Wzrost raty na koniec grudnia 2014 r.
Wzrost raty na koniec maja 2015 r.
Wzrost płac do kwietnia 2015 r.

Mieszkaniowe (prawa oś)

Uwaga: wartość poszczególnych kategorii kredytów na koniec
marca 2015 r. wyniosła (w mld zł): kredyty w karcie kredytowej
– 12,3, pozostałe kredyty konsumpcyjne – 119,5, kredyty mieszkaniowe – 367,9, inne kredyty – 103,6.
Źródło: NBP.

Aprecjacja franka szwajcarskiego spowodowała
jednak pogorszenie stopnia zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych. Wzrost wskaźnika LtV kredytu wpływa niekorzystnie na poziom odzysku w razie
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16%

12-2012
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4,1%

3-2012

20%

1-2008

Razem

7-2007

Pozostałe konsumpcyjne

Inne

1-2007

W karcie kredytowej

Zadłużenie na koniec maja 2015 r. z tytułu
kredytów zaciągniętych w kolejnych miesiącach
(mld zł)

Wykres 2.8. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla gospo-

Miesiąc udzielenia kredytu

Założenia: kredyt mieszkaniowy nominowany we franku szwajcarskim zaciągnięty na 25 lat, spłacany w równych ratach łącznych, rata obliczona na podstawie kursu franka szwajcarskiego
i stawki LIBOR 3M odpowiednio z 31.12.2014 r. i 29.05.2015 r. oraz
średniej marży dla kredytów nominowanych we franku szwajcarskim w momencie udzielenia kredytu.
Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia
kredytu. Słupki przedstawiają wartość w złotych (na koniec maja 2015 r.) kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku
szwajcarskim, które zostały zaciągnięte w danym miesiącu wskazanym na osi poziomej.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych BIK.

jego windykacji, zwiększając tym samym straty kre-

Wzrost wskaźników LtV, poza negatywnym wpły-

dytowe. Można szacować, że na koniec I kwartału

wem na banki w postaci zmniejszonego odzysku,

2015 r. udziały kredytów o wskaźnikach LtV powyżej

oddziałuje niekorzystnie na sytuację kredytobior-

90% i 100% w portfelu kredytów nominowanych we

ców. Sytuacja, w której wartość kredytu przewyższa

franku szwajcarskim wzrosły odpowiednio do około

lub jest zbliżona do wartości nieruchomości, utrud-
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60% i 50% z 53% i 44% na koniec 2014 r. W przypad-

nia sprzedaż lub zamianę mieszkania. Zgodnie z de-

ku kredytów złotowych udziały te ukształtowały się

klaracją dziesięciu banków o znacznych portfelach

na znacznie niższym poziomie i wynosiły, odpowied-

walutowych kredytów mieszkaniowych, mają one

37 Zob.

„Raport o sytuacji banków w 2014 r.”, 2015 r., UKNF.
„ Deklaracja w sprawie udzielenia przez banki wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe”, http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2015/konf/PODPISANA_DEKLARACJA_25_05_2015.pdf

38 Zob.
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wprowadzić rozwiązania ułatwiające takie transak38

cje .

tości wyniósł -0,9 mld zł, podczas gdy w poprzednich latach było to -0,3 mld zł w 2013 r. i -0,1 mld zł

Na wartość kredytów z utratą wartości korzystnie
wpłynęło zwiększenie wartości transakcji sprzedaży wierzytelności mieszkaniowych i kredytów przeniesionych do ewidencji pozabilansowej (po cał39

w 2012 r. Łącznie, operacje te obniżyły przyrost kredytów mieszkaniowych z utratą wartości o około
dwie trzecie.
Pomimo pogorszenia jakości kredytów mieszka-

kowitym odpisaniu kredytu w straty) . W 2014 r.

niowych, straty kredytowe i ich relacja do warto-

łączny wpływ obu wspomnianych operacji na zmia-

ści kredytów nie zmieniły się istotnie (zob. wykres

nę wartości kredytów mieszkaniowych z utratą war-

2.10 i 2.11).

Wykres 2.10. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

Wykres 2.11. Relacja odpisów netto z tytułu utraty wartości

ści kredytów dla gospodarstw domowych

kredytów dla gospodarstw domowych do wartości netto
tych kredytów

Konsumpcyjne

Mieszkaniowe

Inne
Konsumpcyjne

Mieszkaniowe (prawa oś)

Inne

2,0
1,8

5%

0,5%

4%
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0,3%
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0,2%

1%

0,1%

0%

0,0%

1,6

mld zł

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
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0,2
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12-2014

9-2014

6-2014

3-2014
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9-2013

6-2013
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12-2012

6-2012
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Źródło: NBP.

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

0,0

Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.

Ramka 2. Dylematy związane z redukcją portfela kredytów walutowych
W ocenie przedstawionej w w styczniowej edycji „Raportu o stabilności systemu ﬁnansowego’’ NBP wskazał,
że zmiany polityki kursowej Narodowego Banku Szwajcarii nie będą zagrożeniem dla stabilności polskiego
systemu bankowego. Efektem tej zmiany była aprecjacja franka szwajcarskiego do innych walut, w tym złotego.
Jednak w połączeniu ze spadkiem stóp procentowych w Szwajcarii oraz istotnymi buforami, zarówno po stronie
banków jak i kredytobiorców, wzrost kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim nie powinien zagrozić stabilności polskiego systemu bankowego.
Walutowe kredyty mieszkaniowe, nominowane głównie (82% wartości) we franku szwajcarskim, stanowią istotną, choć nie dominującą, część aktywów polskiego sektora bankowego. Na koniec kwietnia 2015 r. walutowe

39 Wcześniej

kredyty mieszkaniowe stosunkowo rzadko były przedmiotem transakcji sprzedaży wierzytelności.
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kredyty mieszkaniowe stanowiły 10,8% aktywów sektora bankowego, 19,4% należności banków od sektora nieﬁnansowego i 46,3% kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. W relacji do gospodarki wartość tych
kredytów była również umiarkowana –- stanowiły one równowartość 9,7% PKB.
Wartość portfela walutowych kredytów mieszkaniowych (wyrażona w walucie kredytu) obniża się stopniowo
wraz ze spłatą kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych przez kredytobiorców, choć w wolnym tempie. W kwietniu
2015 r. tempo tego spadku wyniosło około 6% w skali roku. Nowe kredyty walutowe praktycznie nie są udzielane.
Ponieważ największa część (wartościowo około 75% kredytów) ma rezydualny termin zapadalności powyżej 20 lat,
znaczna redukcja portfela kredytów walutowych nastąpi dopiero za około 15-20 lat.
Aprecjacja franka szwajcarskiego zwiększyła intensywność debaty publicznej nad celowością i sposobem ewentualnych działań mających na celu redukcję ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych. W toku debaty i będących jej konsekwencją propozycjach działań i wdrożonych działaniach starano się
odnieść zarówno do aspektów stabilności systemu ﬁnansowego, jak i ochrony konsumenta usług ﬁnansowych.
NBP analizuje kwestię kredytów walutowych i możliwe ewentualne działania ich dotyczące z punktu widzenia
stabilności systemu ﬁnansowego. Taką perspektywę narzucają zadania ustawowe NBP (określone m.in. w art. 3
ust. 2 pkt 1, 6 i 6a ustawy o NBP). Cel ochrony konsumenta jest zadaniem innych podmiotów publicznych.
Walutowe kredyty mieszkaniowe są niewątpliwie wrażliwym punktem krajowego systemu bankowego. NBP
wielokrotnie analizował ryzyko związane z tym portfelem1 . Z tym portfelem wiąże się podwyższone ryzyko kredytowe (wynikające z podejmowania ryzyka rynkowego przez kredytobiorców), rynkowe (związane z koniecznością
zabezpieczania pozycji walutowej przez banki), płynności (związane z potrzebami płynnościowymi generowanymi
przez transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe) i ﬁnansowania2 .
Analizując kwestię kredytów walutowych należy rozważyć dwa pytania. Po pierwsze, czy należy podjąć działania
eliminujące ten słaby punkt systemu bankowego. Po drugie, jeśli podjęcie takich działań byłoby uzasadnione, to
w jaki sposób powinny być one przeprowadzone, mając na uwadze korzyści i koszty tych działań.
Odnosząc się do pierwszego aspektu, w ocenie NBP obecnie portfel kredytów walutowych nie stwarza zagrożenia systemowego. Wynika to z szeregu czynników:
sytuacja dochodowa gospodarstw domowych spłacających kredyty walutowe jest przeciętnie lepsza niż kredytobiorców złotowych3 , a istotny wzrost płac, który nastąpił od momentu udzielenia większości kredytów
walutowych4 , stanowi dodatkowy bufor pozwalający kredytobiorcom na zaabsorbowanie efektów deprecjacji złotego,
obniżki stóp procentowych w Szwajcarii kompensują częściowo wzrost kosztów obsługi walutowych kredytów mieszkaniowych wynikający z aprecjacji franka szwajcarskiego (zob. wykres 2.9),
wysokie wyposażenie banków w kapitał daje im możliwość zaabsorbowania kosztów pogorszenia jakości
kredytów,
jakość walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje dobra.
Dla porównania, zagrożenia dla stabilności systemu ﬁnansowego na Wegrzech (które podjęły kompleksowe
działania, w tym administracyjne, eliminujące portfel kredytów walutowych) generowane przez kredyty walutowe były nieporównanie wyższe. Wartość kredytów walutowych udzielonych gospodarstwom domowym na Węgrzech była istotnie wyższa niż w Polsce (w 2011 r. wyniosła 20% PKB). Banki działające na Węgrzech nie uwzględniały spadków stóp procentowych w Szwajcarii, stosując formułę oprocentowania ustalanego decyzją banku, co
przyczyniło się do silnego wzrostu odsetka niespłacanych kredytów (zob. tabela 1)5 .
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Tabela 1. Portfel kredytów walutowych na Wegrzech i w Polsce

Maksymalna wartość portfela w relacji do PKB
Średnie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w CHF w latach 2008-2014
Udział kredytów zagrożonych

Węgry

Polska

20% (2011 r.)

12,5% (2011 r.)

6,1%

2,3%

20,7% (2011 r.), 42% (2014 r.)

3,1% (2014 r.)

Źródło: NBP, MNB.

Pomimo istnienia buforów po stronie kredytobiorców i banków w Polsce, umożliwiających zaabsorbowanie
nawet znacznych zmian kursu walutowego, nie można wykluczyć wystąpienia aprecjacji franka szwajcarskiego
w skali skutkującej istotnym pogorszeniem jakości tego portfela. Taka sytuacja jest jednak mało prawdopodobna, a wśród czynników które mogłyby ją potencjalnie wywołać można wskazać zaburzenia geopolityczne, które
mogłyby wznowić tendencje do napływu kapitału do krajów uznawanych za stabilne i oferujące bezpieczną lokatę
środków, a jednocześnie dysponujących wysoko rozwiniętym systemem ﬁnansowym. Do takich krajów tradycyjnie zaliczana jest Szwajcaria, z tego względu w przypadku materializacji opisanego scenariusza mogłaby wystąpić
istotna aprecjacja franka szwajcarskiego w relacji do innych walut.
Ewentualna decyzja o podjęciu działań redukujących portfel walutowych kredytów mieszkaniowych musi brać
pod uwagę koszty tych działań. Takim kosztem byłby spadek odporności systemu bankowego na inne zagrożenia
nie związane z portfelem CHF, których realizacja jest bardziej prawdopodobna niż bardzo silna aprecjacja CHF.
W szczególności, konwersja kredytów we franku szwajcarskim na kredyty w złotym po kursie z dnia udzielenia
kredytu musiałaby skutkować stratami istotnej grupy banków, co obniżyłoby ich bufory kapitałowe. Mogłoby to
doprowadzić do sytuacji, w której wystąpienie szoków niezwiązanych z rynkiem walutowym, na przykład długotrwałego spowolnienia gospodarczego w otoczeniu polskiej gospodarki, zagroziłoby bezpieczeństwu funkcjonowania banków, jak również bezpieczeństwu depozytów powierzonych im przez oszczędzających. Innym kosztem
mógłby być spadek odporności całej gospodarki na zagrożenia związane z kursem walutowym w skutek spadku
rezerw walutowych związanego z zamknięciem otwartych pozycji walutowych banków. Obecnie portfel kredytów
mieszkaniowych we franku szwajcarskim ma wartość około 140 mld zł (jest to równowartość około 37% rezerw
walutowych Polski). Generowana przez ten portfel otwarta pozycja walutowa jest domykana zobowiązaniami walutowymi lub transakcjami pozabilansowymi, w których banki krajowe zobowiązują się dostarczyć kontrahentom
waluty obce w zamian za złote. Przewalutowanie portfela kredytów walutowych na złote zmusiłoby banki do zamknięcia tych transakcji zabezpieczających, poprzez dostarczenie kontrahentom walut, lub do zakupu aktywów
walutowych, np. szwajcarskich obligacji skarbowych. Takie działania skutkowałyby silnym wzrostem popytu na waluty obce i presją w kierunku deprecjacji złotego. W takiej sytuacji NBP, mając na uwadze stabilność gospodarki,
mógłby zostać zmuszony do interwencji zmniejszającej rezerwy walutowe.
Nakreślony powyżej obraz sytuacji wskazuje, że istnieje istotny dylemat co do tego czy należy podejmować
odgórne działania o charakterze systemowym mające na celu redukcję wartości kredytów walutowych. Takie
działanie pozwoliłoby ograniczyć wrażliwość systemu ﬁnansowego i gospodarki realnej na mało prawdopodobne
ekstremalne szoki z rynków ﬁnansowych. Wymagałaby jednocześnie poniesienia istotnych kosztów, wynikających
z osłabienia odporności sektora bankowego na inne zagrożenia.
Zakładając, że mimo wymienionych wyżej kosztów, decyzja o podjęciu działań mających na celu redukcję stanu
zadłużenia walutowego zostałaby podjęta, można wskazać trzy ogólne zasady, które w opinii NBP powinny być
przestrzegane przy projektowaniu takiego rozwiązania.
Podejmowane działania nie powinny doprowadzić do destabilizacji systemu bankowego, w szczególności
do istotnego osłabienia jego wyposażenia w kapitał i zdolności do absorbowania szoków. Takie osłabienie
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mogłoby wystąpić w sytuacji poniesienia przez sektor bankowy wysokich kosztów skoncentrowanych w czasie.
Podejmowane działania nie powinny generować w przyszłości zachowań podmiotów prowadzących do wzrostu ryzyka systemowego, w szczególności poprzez bodźce stymulujące pokusę nadużycia (moral hazard). Pokusę nadużycia w tym kontekście można rozpatrywać w dwóch aspektach:
po stronie kredytodawców (banków) – jeśli koszty wynikające z rozwiązania kwestii portfela kredytów
walutowych zostaną w istotnej części poniesione przez inne podmioty, w szczególności państwo, to
będzie to stanowiło zachętę do promowania produktów ﬁnansowych obciążonych podwyższonym ryzykiem (również o innym charakterze) w przyszłości, ze względu na oczekiwania, że ponownie problem
zostanie rozwiązany niskim kosztem dla podmiotów wprowadzających produkty na rynek
po stronie kredytobiorców - jeśli koszty wynikające z rozwiązania kwestii portfela kredytów walutowych zostaną w całości poniesione przez inne podmioty (banki lub państwo), będzie to stanowiło zachętę do podejmowania przez gospodarstwa domowe nadmiernego ryzyka ﬁnansowego w zakresie
zadłużenia (a być może także innych aktywności ﬁnansowych) ze względu na na oczekiwania, że ewentualny problem zostanie rozwiązany kosztem innych podmiotów.
Działania o charakterze pomocowym powinny być właściwie kierowane. Ich beneﬁcjentami powinni być kredytobiorcy o trudnej sytuacji ﬁnansowej – niskich dochodach i niskim majątku ﬁnansowym, którzy wskutek
niekorzystnych okoliczności mają problemy z obsługą kredytów. Takie działania powinny również zapewnić
równe traktowanie kredytobiorców i być dostępne zarówno dla tych zadłużonych w złotym jak i w walutach
obcych.
NBP wskazuje ponadto, że drogą do redukcji portfeli kredytów walutowych może być stworzenie bodźców
ekonomicznych dla banków w celu podjęcia przez nie samodzielnych działań zmierzających do ograniczenia
ich portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych w drodze przygotowania indywidualnej oferty dla klientów.
Bodźce te mogą mieć postać np. wyższych wag ryzyka, lub dodatkowych wymogów kapitałowych.

1

Zob. m.in. „Przegląd stabilności systemu ﬁnansowego – czerwiec 2007 r.” oraz edycje „Raportu o stabilności systemu
ﬁnansowego” z grudnia 2010 r., lipca i grudnia 2011 r. i lipca 2013 r.
2 Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Grudzień 2011 r.”, ramka 3.
3 Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2013 r.”, ramka 4.
4 Zob. „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Styczeń 2015 r.”, ramka 1.
5 Zob. również: P. Gąsiorowski, „Gorzkawy posmak bankowego tokaju”, artykuł w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 26 maja
2015 r.

ników, tj. sprzedaż wierzytelności i przeniesienia
Kredyty konsumpcyjne

kredytów do ewidencji pozabilansowej (w ostatnich
trzech latach wartość tych operacji wynosiła po oko-

Jakość kredytów konsumpcyjnych nadal się po-

ło 5,5 mld zł rocznie40 ). Poprawie jakości sprzyjało

prawiała. Spadek wskaźnika kredytów zagrożonych

także polepszenie sytuacji na rynku pracy oraz re-

(zob. wykres 2.8) wynikał zarówno spadku warto-

latywnie dobra jakość nowo udzielonych kredytów

ści kredytów z utratą wartości, jak i wzrostu war-

(zob. wykres 2.12).

tości portfela kredytowego. Duży wpływ na spadek
wartości kredytów z utratą wartości miały czynniki

Ryzyko kredytów udzielonych przy zastosowaniu

niezwiązane z poprawą sytuacji ekonomicznej dłuż-

uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej

40 Zob.
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było zbliżone do ryzyka pozostałych kredytów konsumpcyjnych (zob. wykres 2.13). Przypuszczalnie
wysoki udział wśród tych kredytów mają kredyty udzielone klientom, z którymi bank pozostaje w dłuższych relacjach. Doświadczenia z okresu
znacznego wzrostu strat kredytowych w latach 20092011 wskazują, że kredyty takie charakteryzują się
znacznie lepszą jakością niż kredyty udzielone klientom niekorzystającym wcześniej z produktów ban-

Wykres 2.13. Udział kredytów opóźnionych w spłacie o wię-

cej niż 30 dni w kredytach konsumpcyjnych udzielonych
po wdrożeniu w życie znowelizowanej rekomendacji T
Pozostałe kredyty

Uproszczony tryb
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%

ku.

0,6%
0,4%

Wykres 2.12. Odsetek kredytów konsumpcyjnych opóźnio-

0,2%

nych w spłacie o więcej niż 30 dni po sześciu miesiącach

0,0%
31 - 90 dni

od udzielenia kredytu

91 - 180 dni

181 dni - 1 rok

>1 rok

Przedział opóźnienia w spłacie kredytu
6%

Uwaga: dane na koniec 2014 r. na podstawie ankiety NBP przeprowadzonej na próbie banków mających 83% udział w kredytach konsumpcyjnych. W szacunkach nie uwzględniono banków,
które zadeklarowały, że nie udzielają kredytów konsumpcyjnych
z zastosowaniem uproszczonego trybu oceny zdolności kredytowej.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.14. Pokrycia kredytów dla gospodarstw domo-
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Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Źródło: BIK.
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na tym produkcie (zob. wykres 2.32). Znaczną część

40%
12-2012

szczególnie biorąc pod uwagę przychody osiągane

45%
9-2012

pozostała stosunkowo niska (zob. wykres 2.11),

50%

6-2012

dytowych do wartości kredytów konsumpcyjnych

55%

3-2012

Pomimo niewielkiego wzrostu, relacja strat kre-

przychodów związanych z kredytami konsumpcyj-

Źródło: NBP.

nymi stanowią przychody pozaodsetkowe nieobjęte

Średnie pokrycie kredytów z utratą wartości odpi-

ustawowym limitem oprocentowania, ale nie moż-

sami, zarówno konsumpcyjnych, jak i mieszkanio-

na wykluczyć, że w przypadku utrzymania się obec-

wych, obniżyło się w ostatnich miesiącach (zob. wy-

nego niskiego poziomu stóp procentowych, zyskow-

kresy 2.14). Zjawisko to wystąpiło głównie w ban-

ność tych kredytów obniży się.

kach, w których częściej rozpoznawano utratę war-
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tości kredytów nieprzeterminowanych lub z niewiel-

wielkości strat w kredytach dla gospodarstw do-

kimi opóźnieniami oraz w bankach, w których mia-

mowych. Sprzyjać temu będą prognozowana dal-

ły miejsce duże transakcje sprzedaży wierzytelno-

sza poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost docho-

ści (ich przedmiotem są głównie wierzytelności ze

dów z pracy na własny rachunek. Korzystny wpływ

znaczną utratą wartości, pokryte jednocześnie rezer-

na zdolność kredytobiorców do obsługi kredytów

wami w stopniu wyższym niż średni).

złotowych będzie miał również niski poziom stóp
procentowych. Czynnik ten ma największe znacze-

Wykres 2.15. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

nie w przypadku kredytów mieszkaniowych, gdzie

ści innych kredytów dla gospodarstw domowych

dominująca część kredytów oprocentowana jest we-

Kredyty dla przedsiebiorców indywidualnych
Kredyty dla rolników indywidualnych
Pozostałe kredyty

dług stawki rynku międzybankowego powiększonej
o stałą marżę, a udział raty odsetkowej w łącznej ra-

0,5

cie kredytu jest najwyższy w związku z ich długą za-

0,4

padalnością.
Do podstawowych czynników ryzyka należy zali0,2

czyć nadal duży udział w portfelach banków walu-

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014
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12-2013

deprecjacji złotego oraz wzrostu zagranicznych stóp
6-2013

-0,1
3-2013

którzy zaciągnęli te kredyty narażeni są na ryzyko
12-2012

0,0

9-2012

towych kredytów mieszkaniowych. Kredytobiorcy,

6-2012

0,1

3-2012

mld zł

0,3

procentowych.
Innym czynnikiem ryzyka jest akceptowanie

Źródło: NBP.

Inne kredyty dla gospodarstw domowych
Jakość innych kredytów dla gospodarstw domowych41 nie zmieniła się istotnie, a straty kredytowe
i ich relacja do kredytów obniżyły się nieznacznie
(zob. wykresy 2.8 i 2.15). Zmniejszeniu się strat kredytowych sprzyjała dobra koniunktura gospodarcza
oraz widoczna w badaniach poprawa sytuacji mikroprzedsiębiorstw, w tym ich sytuacji płynnościowej42 .

w procesie oceny zdolności kredytowej klienta
niskich poziomów minimalnych buforów dochodowych na wypadek wzrostu stóp procentowych.
Znaczna część banków utrzymuje te bufory na poziomie odpowiadającym wzrostowi stóp procentowych o jedynie 1—2 pkt. proc.43 , czyli mniejszym niż
łączna skala spadku stóp procentowych w ostatnim
cyklu ich obniżek. Przy wzroście stóp procentowych
do poziomów sprzed tego cyklu, kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt ostatnio i których dochód spełniał tylko minimalne wymogi, mogą mieć trudności

Perspektywy

z terminową obsługą kredytów.

Przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicz-

Zmiany prawne związane z orzeczeniem Trybuna-

nej pozwala oczekiwać, że w najbliższych kwar-

łu Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją

tałach nastąpi stabilizacja lub niewielki spadek

przepisów dotyczących Bankowego Tytułu Egzeku-

41 Na

koniec marca 2015 r. kredyty te stanowiły około 15% kredytów dla gospodarstw domowych. Złożyły się na nie: kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych (63%), rolników (28%) i inne niż mieszkaniowe i konsumpcyjne kredyty dla osób prywatnych (9%).
42 Zob. „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury”
-– edycje z 2014 i 2015 r., NBP.
43 Źródło: wyniki badania KNF portfela kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2014 r.
44 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 559).
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cyjnego (BTE)44 oraz z nowymi uregulowaniami
45

ku roku zmiany w zakresie upadłości konsumenc-

w zakresie upadłości konsumenckiej mogą skut-

kiej ułatwiają ogłoszenie upadłości osoby ﬁzycznej

kować wzrostem strat kredytowych. W przypadku

nieprowadzącej działalności gospodarczej (liberali-

istniejącego portfela wynikiem likwidacji BTE może

zacja warunków umożliwiających ogłoszenie upa-

być spadek odzysku z kredytów z utratą wartości i,

dłości) oraz poprawiają pozycję konsumenta w tym

w konsekwencji, wzrost strat kredytowych. Ponadto,

postępowaniu46 . Wpływ tych zmian na straty kredy-

stosowanie aktu notarialnego z poddaniem się eg-

towe banków będzie zależeć od stopnia korzystania

zekucji przez kredytobiorcę lub innej formy umowy

przez konsumentów z tego instrumentu, ale można

mającej zastąpić BTE, wpłynie najprawdopodobniej

się spodziewać, że będzie znacznie wyższy niż do-

na wzrost kosztów związanych z udzieleniem kredy-

tychczas.

tu dla klientów banków. Wprowadzone od począt-

Ramka 3. Ryzyko ﬁnansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe: pierwsze wnioski z pilotażowego Badania Zasobności Gospodarstw Domowych w Polsce (2014 r.)
Niniejsza analiza prezentuje pierwsze wnioski dotyczące skali obciążenia gospodarstw domowych długiem oraz
towarzyszącej mu wielkości posiadanych buforów oszczędnościowych. Opiera się ono na pilotażowym Badaniu
Zasobności Gospodarstw Domowych (BZGD) zrealizowanym w 2014 r. przez Narodowy Bank Polski we współpracy
z Głównym Urzędem Statystycznym na reprezentatywnej próbie 3,5 tys. gospodarstw domowych zamieszkałych
w Polsce1 . BZGD jest polskim odpowiednikiem badania The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey (HFCS) koordynowanego przez Europejski Bank Centralny2 . Dostarcza ono unikalnych informacji na temat
wielkości i struktury majątku oraz zadłużenia polskich gospodarstw domowych. Tym samym umożliwia pełniejszą
niż inne dostępne badania analizę sytuacji ﬁnansowej gospodarstw domowych, poprzez uwzględnienie nie tylko
dochodów i wydatków związanych z zadłużeniem, ale także wpływu buforów płynnościowych i innych składowych
majątku oraz charakterystyki długu.
Z BZGD (2014) wynika, że 37,0% gospodarstw domowych w Polsce jest zadłużonych, z czego 12,5% ma kredyty hipoteczne, a 29,0% kredyty inne niż hipoteczne3 . Polscy kredytobiorcy przeznaczają na obsługę zaciągniętego kredytu przeciętnie (licząc medianą) ok. 10% swojego miesięcznego dochodu brutto (Debt-Service-To-Income –
DSTI)4 i ok. 14,1% dochodu netto. W przypadku kredytobiorców z długiem hipotecznym, mediana relacji ich miesięcznych wydatków związanych z obsługą długu do ich wynagrodzenia w kategoriach brutto wynosi 14,0% i 21,2%
w kategoriach netto. Na tle krajów strefy euro, statystyki obrazujące skalę zadłużenia polskich gospodarstw domowych wypadają korzystnie, kształtując się znacząco poniżej mediany dla tej grupy, odpowiednio na poziomie 43,7%
(odsetek zadłużonych), 13,9% (DSTI brutto dla kredytów ogółem) i 15,9% (DSTI brutto dla kredytów hipotecznych)
(zob. Tabela 1).

45 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1306).
zmiany, które w zamyśle prawodawcy mają zapewnić większą dostępność do upadłości konsumenckiej polegają na umożliwieniu rozpoczęcia procedury nawet w przypadku posiadania tylko jednego wierzyciela i opłacenia kwoty 30 zł. Sąd oddali wniosek
tylko w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do niewypłacalności poprzez swoje umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa
(poprzednio ogłoszenie upadłości było możliwe tylko w przypadku wyjątkowych i niezależnych okoliczności). Po przeprowadzeniu
likwidacji majątku (w tym nieruchomości) i wykonaniu planu spłaty wierzycieli (maksymalnie 36 miesięcy) pozostała część długu
zostaje umorzona. W latach 2009-2013 na 3035 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ogłoszono ją tylko 88 razy. Nowe
przepisy najprawdopodobniej odmienią te statystyki.

46 Główne

Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. Lipiec 2015

45

Rozdział 2.

Tabela 1. Odsetek zadłużonych gospodarstw domowych i skala obciążenia kosztami obsługi długu w Polsce na tle
krajów strefy euro
PL

BE

DE

GR

ES

FR

IT

CY

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

EA

zadłużenie ogółem

37,0

44,8

47,4

36,6

50,0

46,9

25,2

65,4

58,3

34,1

65,7

35,6

37,7

44,5

26,8

59,8

43,7

zadłużenie kredytem hipotecznym

12,5

30,5

21,5

17,5

32,5

24,4

10,8

44,8

38,8

15,6

44,7

18,4

26,7

14,1

9,6

b.d.

23,1

zadłużenie kredytem innym niż kredyt hipoteczny

29,0

24,2

34,6

26,1

30,7

32,8

17,8

47,9

36,9

25,2

37,3

21,4

18,3

38,9

19,9

b.d.

29,3

wskaźnik DSTI kredyty ogółem

9,8

15,1

10,9

14,7

19,9

14,7

13,2

25,0

16,6

11,5

14,5

5,6

17,3

15,8

12,5

b.d.

13,9

wskaźnik DSTI kredyty hipoteczne

14,0

14,8

12,8

16,4

20,5

17,4

15,5

25,3

16,3

12,8

14,2

4,6

16,7

11,7

20,4

b.d.

15,9

% gospodarstw domowych

mediana w %

Uwagi: Kategoria kredyty ogółem nie uwzględnia kredytów w formie linii kredytowej, kredytów na karcie kredytowej oraz na rachunku bieżącym. Wskaźnik DSTI odniesiono do dochodu podanego w kategoriach brutto.
Oznaczenia: PL - Polska, BE - Belgia, DE - Niemcy, GR - Grecja, ES - Hiszpania, FR - Francja, IT - Włochy, CY - Cypr, LU - Luksemburg, MT - Malta, NL - Holandia, AT - Austria, PT - Portugalia, SI - Słowenia, SK - Słowacja, FI - Finlandia, EA - strefa euro
Źródło: NBP, EBC (2013).

Analizując bardziej szczegółowo skalę obciążenia gospodarstw domowych długiem, 90% polskich kredytobiorców przeznacza na jego obsługę nie więcej niż 40% swojego miesięcznego rozporządzalnego dochodu. Gospodarstw domowych ze wskaźnikiem DSTI na bazie dochodu netto powyżej granicy 40% (często przyjmowanej w literaturze jako próg nadmiernego zadłużenia), jest w Polsce 10% (zob. Wykres 1 lewy panel), a ze wskaźnikiem DSTI
na bazie dochodu brutto 4,8% co jest udziałem około dwukrotnie niższym od otrzymanego dla krajów strefy euro
(9%).
Wykres 1. Rozkład wskaźnika Debt-Service-To-Income dla kredytów ogółem w populacji zadłużonych gospodarstw
domowych w Polsce (%) (lewy panel); Płynne aktywa ﬁnansowe w relacji do rocznego dochodu netto względem
grup dochodowych w populacji zadłużonych i niezadłużonych gospodarstw domowych w Polsce (%) (prawy panel).

6,0%

10%

4,1%

Debt-Service-To-Income

60%+

40-60%

20-40%

0%

15%

60%

10%

40%

5%

20%

0%

0%

90-100%

20%

80%

80-90%

23,0%

20%

60-80%

30%

100%

40-60%

40%

25%

20-40%

50%

0-20%

60%

Mediana relacji płynnych aktywów do
rocznego dochodu netto

66,9%

0-20%

% zadłużonych gospodarstw domowcyh

70%

zadłużeni
niezadłużeni
posiadający płynne aktywa w grupie zadłużonych oś P
posiadający płynne aktywa w grupie niezadłużonych oś P
30%
120%

Grupy dochodowe gospodarstw domowych

Uwaga: Kategoria kredyty ogółem nie uwzględnia kredytów w formie linii kredytowej, kredytów na karcie kredytowej oraz na rachunku bieżącym. DSTI policzone zostało na podstawie dochodu netto.
Źródło: NBP.

Wysoki poziom obciążenia miesięcznych wydatków długiem jest sygnałem ostrzegawczym, ale może być sytuacją akceptowalną, jeśli pozostała część dochodu znacznie przekracza podstawowe wydatki lub gospodarstwo
domowe posiada płynne aktywa ﬁnansowe5 . Te ostatnie stanowią bufor na wypadek nagłego wzrostu kosztów
obsługi długu (co może mieć miejsce przede wszystkim w przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową lub
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walutowych) lub na wypadek spadku dochodów (np. w wyniku utraty pracy).
Ponad połowa zadłużonych gospodarstw domowych (55,1%) deklaruje fakt gromadzenia oszczędności (16,8%
- regularnie, 38,3% - nieregularnie). Prawdopodobieństwo posiadania jakichkolwiek płynnych aktywów ﬁnansowych oraz ich wartość rosną wraz z poziomem dochodu. Wartość płynnych aktywów ﬁnansowych zwykle nie przekracza jednak dwumiesięcznych dochodów wśród niezadłużonych gospodarstw, a wśród zadłużonych jest jeszcze
niższa (zob. Wykres 1 prawy panel).
Gospodarstwo domowe może być narażone na ryzyko ﬁnansowe z uwagi na wysoki poziom DSTI, zwłaszcza jeśli
towarzyszy mu niski poziom, w tym brak płynnych aktywów lub wysoki wskaźnik Loan-to-Value (LTV). W Polsce
ok. 16,8% zadłużonych gospodarstw domowych wydaje więcej niż 30% swego dochodu na obsługę długu, ok. 8,8%
gospodarstw domowych posiadających kredyt hipoteczny jest zadłużona na ponad 90% wartości nieruchomości
stanowiącej jego zabezpieczenie, a płynne aktywa dla 69,8% (58,5%) zadłużonych gospodarstw domowych są niższe
niż dwumiesięczny (miesięczny) dochód.
Powyższe statystyki nie informują o tym, jak dużo gospodarstw domowych wykazuje jednocześnie wysokie DSTI,
wysokie LTV i niskie bufory płynnościowe. Odpowiedź na to pytanie jest celem przedstawionej poniżej analizy.
Gospodarstwa wydające najwięcej na obsługę długu mają bufory płynnościowe w podobnej wysokości co pozostali zadłużeni, tj. ok. 9,9% rocznego dochodu (mediana) wobec 8,4% w całej grupie zadłużonych. Odsetek
gospodarstw domowych, które mają jednocześnie DSTI przekraczające 30% dochodu i płynne aktywa niższe niż
dwumiesięczny (miesięczny) dochód to 11,2% (9,8%) wszystkich zadłużonych. Znaczna część zadłużonych gospodarstw posiada zatem pewne bufory płynnościowe. Wyjątkiem są tu gospodarstwa domowe o najniższym poziomie
dochodów (dolny kwintyl rozkładu) posiadające kredyt konsumpcyjny – w tej grupie relatywnie więcej (tj. ok. 32%)
gospodarstw deklaruje, że nie posiada żadnych płynnych aktywów. Z punktu widzenia gospodarstwa domowego,
ryzyko związane z kredytem konsumpcyjnym jest jednak zwykle mniejsze niż w przypadku kredytów hipotecznych, te drugie wiążą się bowiem dodatkowo z ryzykiem stopy procentowej lub kursowym. Wniosek ten wydaje
się potwierdzać również brak istotnej zależności pomiędzy obciążeniem kredytowym, a odczuciami kredytobiorców w zakresie ich sytuacji ﬁnansowej, którą gospodarstwa domowe indywidualnie oceniały w ankiecie, w ramach
10—stopniowej skali. Tym niemniej relatywnie niska wartość posiadanych płynnych aktywów (zwykle nie przekracza dwumiesięcznych dochodów) sprawia, że zabezpieczają one przede wszystkim przed małymi lub krótkotrwałymi wzrostami kosztów obsługi długu czy spadkiem dochodu.
Kolejnym elementem, który wpływa na sytuację gospodarstw domowych posiadających kredyty mieszkaniowe
jest możliwość sprzedaży nieruchomości w celu całkowitej spłaty długu. Jest to możliwe wtedy, gdy wartość nieruchomości jest wyższa niż bieżąca wartość długu, co można ocenić poprzez współczynnik Loan-to-Value (LTV)6 .
Odsetek gospodarstw domowych, które mają jednocześnie DSTI przekraczające 30% i LTV wyższe niż 90% to jedynie 2,6% wszystkich gospodarstw posiadających kredyt hipoteczny.
Podsumowując, 9,8% zadłużonych gospodarstw ma jednocześnie wysokie DSTI i niskie bufory płynnościowe,
a 2,6% wysokie DSTI i wysokie LTV. Z kolei jedynie 0,9% zadłużonych gospodarstw znajduje się w szczególnie
trudnej sytuacji, słabo wypadając we wszystkich tych wskaźnikach jednocześnie – mają wysokie DSTI, niskie bufory płynnościowe (poniżej miesięcznych dochodów) i wysokie LTV. Powyższe statystyki dotyczą wszystkich zadłużonych, niezależnie od poziomu ich dochodu. Wnioski nie ulegają jednak istotnym zmianom, kiedy analizę
ograniczymy do gospodarstw domowych z pierwszych dziewięciu decyli (wg całkowitych dochodów, jak i dochodów ekwiwalentnych). W tej grupie odsetek zadłużonych gospodarstw o DSTI przekraczającym 30% wzrasta do ok.
18%, a odsetek gospodarstw, które charakteryzują się jednocześnie wysokim DSTI, niskimi buforami płynnościowymi i wysokim LTV wynosi 1,3%.

1
2

Na potrzeby badania ankietowano ok. 7 tys. gospodarstw domowych, z czego 3,5 tys. udzieliło odpowiedzi.
EBC (2013), The Eurosystem Household Finance And Consumption Survey. Results from the ﬁrst wave, Statistics Paper Series No
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2.

3 Kategoria kredyt inny niż kredyt hipoteczny obejmuje inne formy zadłużenia, takie jak kredyty konsumpcyjne, inne kredyty
dotyczące nieruchomości, kredyty na karcie kredytowej, kredyty w formie linii kredytowej oraz kredyty w rachunku bieżącym.
4 Wskaźnik Debt-Service-To-Income zdeﬁniowano jako relację miesięcznej raty kredytowej do miesięcznego dochodu brutto
lub netto gospodarstwa domowego. Na potrzeby porównania międzynarodowego w Tabeli 1 zastosowano wskaźnik brutto,
a w pozostałej części tekstu wskaźnik netto tj. dochód rozporządzalny. Określa jaka część miesięcznego wynagrodzenia
przeznaczana jest przez kredytobiorcę na obsługę swojego zadłużenia.
5 Przez płynne aktywa ﬁnansowe rozumie się depozyty w bankach, udziały w funduszach inwestycyjnych, obligacje i akcje.
6 Wskaźnik Loan-To-Value zdeﬁniowano jako relację wartości kredytu pozostałej do spłaty do bieżącej wartości nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu. Wartość nieruchomości oszacowano w momencie przeprowadzenia ankiety.

Wykres 2.16. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora przedsiębiorstw w bankach komercyjnych (lewy panel) i spół-

dzielczych (prawy panel)
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8%
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8%

6-2013

12%

10%

3-2013

12%

12-2012

14%

9-2012

16%

14%

6-2012

18%

16%

3-2012

18%

12-2012

Odstęp międzykwartylowy
20%

9-2012

Średnia

Mediana

6-2012

Odstęp międzykwartylowy
20%

Źródło: NBP.

2.2.2. Ryzyko portfela kredytów

go wyniku UKNF wystosował do banków zalecenia

dla przedsiębiorstw

dotyczące zmiany klasyﬁkacji niektórych kredytów.
Spadek jakości kredytów dla przedsiębiorstw dotyczył również banków spółdzielczych, w szczególno-

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw
Jakość kredytów dla przedsiębiorstw pogorszyła
się, ale dotyczyło to relatywnie niewielkiej części
tego portfela. Wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych oraz wartości kredytów z utratą wartości
(zob. wykres 2.16) dotyczył bowiem głównie dużych
przedsiębiorstw (zob. wykres 2.17), w tym w szcze-

ści niektórych średnich i dużych banków (zob. prawy panel wykresu 2.16). Z reguły banki te miały niski wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami. Wysoki poziom krótkich opóźnień w spłacie
wskazuje na ryzyko dalszego pogarszania się jakości
portfela, co może mieć negatywny wpływ na sytuację ﬁnansową i wypłacalność kilku banków.

gólności przedsiębiorstw z branży górnictwa węgla

Straty kredytowe na kredytach dla przedsiębiorstw

kamiennego. Poza czynnikami związanymi ze zmia-

w ostatnich kilku kwartałach nieznacznie się

nami sytuacji ekonomicznej dłużników, na wzrost

zmniejszyły (zob. wykres 2.18). Było to głównie

kredytów z utratą wartości w ostatnich kwartałach

związane z tym, że wzrost ekspozycji z utratą war-

wpływ miał również przegląd jakości aktywów. W je-

tości wynikał w dużej części z przesłanek jako-
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ściowych, niezwiązanych z opóźnieniem w spła-

rynku nieruchomości komercyjnych pozostawała

cie. W konsekwencji spadło również średnie pokry-

dobra, pomimo rosnącej nierównowagi w tym seg-

cie kredytów z utratą wartości odpisami (zob. wy-

mencie (zob. rozdział 2.3). W szczególności, wskaź-

kres 2.19).

nik kredytów zagrożonych i straty kredytowe w kredytach na nieruchomości biurowe były nadal ni-

Wykres 2.17. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla przedsię-

skie w porównaniu do pozostałych kredytów dla

biorstw

przedsiębiorstw (wynosiły, odpowiednio, około 5%
Duże przedsiębiorstwa

MSP

i 0,55%). Ponadto, kredyty na nieruchomości biuro-

Razem

we stanowiły niewielką – i zmniejszającą się ostat15%

nio – część portfela kredytów dla przedsiębiorstw

14%

(3,5%).

13%
12%
11%

Wykres 2.19. Pokrycie kredytów dla przedsiębiorstw z utra-

10%

tą wartości odpisami
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8%

Przedsiębiorstwa razem

7%

Duże przedsiębiorstwa

MSP

70%

6%
65%
3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012
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55%

Uwaga: na koniec marca 2015 r. wartość kredytów dla dużych
przedsiębiorstw wyniosła 130 mld zł, a dla MSP – 178 mld zł.
Źródło: NBP.
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ści kredytów dla przedsiębiorstw oraz ich relacja do war-

30%

6-2012

Wykres 2.18. Kwartalne odpisy netto z tytułu utraty warto-

Źródło: NBP.
2,0%
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Jakość kredytów dla przedsiębiorstw według sekcji
gospodarki narodowej47

1,5%

mld zł

1,5

Wśród sekcji gospodarki narodowej uwagę zwraca
1,0

1,0%

0,5

0,5%

0,0

0,0%

pogorszenie jakości kredytów dla przedsiębiorstw
z branży górnictwa węgla kamiennego. Spowodowało to obniżenie jakości kredytów całej sekcji górnic-

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

3-2012

twa (zob. tabela 2.1). Kredyty dla przedsiębiorstw
z tej branży nie miały opóźnień w spłacie, a rozpoznanie utraty wartości nastąpiło na podstawie kryte-

Uwaga: relacja – dane annualizowane.
Źródło: NBP.

riów jakościowych. Poza tym brak było innych istot-

Jakość kredytów ﬁnansujących przedsięwzięcia na

sekcji gospodarki.

47 Analiza

nych zmian jakości kredytów dla poszczególnych

na podstawie tzw. dużych zaangażowań.
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Tabela 2.1. Jakość należności wobec sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych na koniec marca 2015 r., według sekcji go-

spodarki (w %)
Struktura
Sekcje

Struktura należności

Wskaźnik

należności

o stwierdzonej

kredytów

ogółem

utracie wartości

zagrożonych

A – Rolnictwo

3,7 (3,6)

2,1 (2,1)

5,9 (6,1)

B – Górnictwo

2,6 (2,5)

6,5 (2,8)

26,7 (11,3)

C – Przetwórstwo przemysłowe

22,9 (22,8)

22,6 (22,9)

10,4 (10,2)

- Produkcja artykułów spożywczych

4,7 (4,7)

3,9 (4,0)

8,9 (8,6)

- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

1,1 (1,3)

0,4 (0,4)

4,1 (2,9)

- Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

1,8 (1,8)

1,2 (1,3)

6,8 (7,4)

- Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych

1,4 (1,3)

2,1 (2,2)

16,5 (17,9)

- Produkcja metalowych wyrobów gotowych (bez maszyn i urządzeń)

2,2 (2,1)

2,1 (2,4)

10,3 (11,7)

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

4,2 (4,5)

0,5 (0,3)

1,3 (0,7)

E – Dostawy wody, ścieki i odpady

1,2 (1,1)

0,6 (0,5)

5,3 (4,7)

F – Budownictwo

10,3 (10,6)

23,7 (24,3)

24,3 (23,3)

G – Handel i naprawy

20,0 (19,9)

14,1 (15,4)

7,5 (7,9)

H – Transport i gosp. magazynowa

4,2 (3,7)

2,3 (1,8)

5,9 (5,0)

I – Hotele i restauracje

3,1 (3,0)

6,0 (6,9)

20,6 (23,6)

J – Informacja i komunikacja

3,6 (3,6)

0,8 (0,7)

2,3 (1,9)

L – Obsługa nieruchomości

13,9 (14,5)

13,5 (14,1)

10,3 (9,9)

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

3,4 (3,8)

4,3 (5,2)

13,3 (14,1)

N – Administrowanie

4,0 (3,8)

0,8 (0,8)

2,1 (2,1)

P – Edukacja

0,4 (0,4)

0,4 (0,4)

12,2 (9,6)

Q – Opieka zdrowotna

1,6 (1,5)

1,0 (1,1)

6,5 (7,3)

R – Kultura, rekreacja i rozrywka

0,5 (0,5)

0,3 (0,3)

6,6 (6,3)

S – Usługi pozostałe

0,3 (0,3)

0,4 (0,5)

13,5 (14,7)

100,0

100,0

10,6

Razem

Uwagi:
W nawiasach dane na koniec września 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.

Konﬂikt rosyjsko-ukraiński nie miał istotnego

Na zmiany jakości kredytów w branżach silniej za-

wpływu na poziom kosztów ryzyka kredytowe-

angażowanych w eksport do Rosji wpływ miała re-

go. Zmiany jakości kredytów dla przedsiębiorstw

latywnie dobra sytuacja większości tych branż i, jak

z branż najbardziej zaangażowanych w eksport

dotychczas, ograniczony wpływ sankcji na ich sytu-

do Rosji były niewielkie i różnokierunkowe. W szcze-

ację ﬁnansową48 . Bezpośrednie ekspozycje banków

gólności jakość kredytów w sekcji „rolnictwo”

na podmioty rosyjskie są niskie (na koniec I kwarta-

nieznacznie poprawiła się, a w dziale „przemysł

łu 2015 r. – około 1 mld zł) i za wyjątkiem jednego

spożywczy” uległa nieznacznemu pogorszeniu.

bardzo małego oddziału instytucji kredytowej dla

48 Zob.

„Sytuacja ﬁnansowa sektora przedsiębiorstw” oraz „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw” ze
szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury –- edycje z 2014 r. i 2015 r.
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żadnego z banków nie przekraczały 0,6% ich akty-

że mieć także likwidacja instytucji BTE.

wów.

Perspektywy

2.3. Ryzyko rynkowe

Poziom kosztów realizacji ryzyka kredytowego po-

W portfelach papierów wartościowych zakupio-

winien się ustabilizować, ale możliwy jest również

nych przez polskie banki dominują krajowe papie-

niewielki spadek strat kredytowych. Sprzyjać temu

ry skarbowe i bony pieniężne NBP (zob. tabela 2.2).

będzie utrzymywanie się stabilnego tempa wzrostu

Banki w ograniczonym stopniu inwestują w papiery

gospodarczego oraz stosunkowo niskie koszty ob-

o podwyższonym ryzyku. Z kolei papiery wyemito-

sługi kredytów spowodowane obniżeniem poziomu

wane przez nierezydentów stanowiły na koniec mar-

stóp procentowych. Wpływ wyników badania AQR

ca 2015 r. około 2% całego portfela instrumentów

na straty kredytowe w kolejnych miesiącach powi-

dłużnych.

nien być niewielki.
Wykres 2.20. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka stopy

Sytuacja przedsiębiorstw z branży górnictwa wę-

procentowej w portfelu handlowym

glowego, pomimo stosunkowo niskiej ekspozycji

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

banków, może jeszcze przez pewien czas wywierać negatywny wpływ na jakość ich portfela kre-

4,0%

dytowego. Wiąże się to trudną sytuacją branży, nie-

3,5%

rozpoznaniem utraty wartości w przypadku części

3,0%

tych kredytów oraz niewielkim pokryciem kredytów

2,5%

z utratą wartości odpisami. Wzrost należności z utra-

2,0%

tą wartości w początkowym okresie wpływa przy

1,5%

tym silniej na rentowność banków, ponieważ rezer-

1,0%

dalsze zaostrzenie konﬂiktu rosyjsko-ukraińskiego.
Oceny NBP wskazują jednak, że nawet w przypadku realizacji skrajnie negatywnego scenariusza bardzo istotnego pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw
z branż o znacznym eksporcie do Rosji lub na Ukrainę, lub inwestujących w tych krajach, wpływ na wypłacalność banków byłby niewielki.

3-2015

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

Do czynników ryzyka można zaliczyć możliwe

0,0%
6-2012

rzenia stanowią koszt uzyskania przychodu49 .

0,5%

3-2012

wy celowe dopiero po pewnym czasie od ich utwo-

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 niekończących
kwartał użyto danych o funduszach własnych według stanu na koniec ostatniego miesiąca kończącego kwartał.
Źródło: NBP.

Ryzyko związane z działalnością handlową banków jest niewielkie ze względu na jej małą skalę50 . Wartość skarbowych papierów wartościowych
przeznaczonych do obrotu wzrosła w ostatnim okre-

Tak jak w przypadku kredytów dla gospodarstw do-

sie, ale nadal pozostaje niska. Zdecydowana więk-

mowych, na wysokość strat kredytowych wpływ mo-

szość nieskarbowych papierów wartościowych rów-

49 Zob.

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2014 r., poz. 851.
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 na koniec marca 2015 r. wynosił 4,3%.

50 Dostępne
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nież nie była klasyﬁkowana do tego portfela (zob. ta-

centowanie aktywów reaguje szybciej na zmiany

bela 2.2). W konsekwencji wartość zagrożona (me-

rynkowych stóp procentowych niż oprocentowanie

diana) dla ryzyka stopy procentowej portfela han-

pasywów. W rezultacie w krótkim terminie (około

dlowego banków nie przekracza 1% ich funduszy

dwóch kwartałów), spadek rynkowych stóp procen-

własnych (zob. wykres 2.20).

towych przyczynia się, ceteris paribus, do spadku wyników odsetkowych banków. Można się więc spo-

Banki są w większym stopniu narażone na ry-

dziewać, że obniżenie stóp procentowych w mar-

zyko stopy procentowej w portfelu bankowym,

cu 2015 r. (i w mniejszym stopniu w październiku

co wynika z niedopasowania terminów przesza-

2014 r.) będzie w najbliższych kwartałach oddziały-

cowania złotowych aktywów i pasywów odsetko-

wać w kierunku spadku wyników odsetkowych ban-

wych (zob. wykres 2.21). W większości banków opro-

ków (zob. rozdział 2.5.).

Tabela 2.2. Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych według emitenta i klasyﬁkacji według MSSF (mld zł)
Przeznaczone
do
obrotu

Wyceniane
według
wartości godziwej

Dostępne
do
sprzedaży

Utrzymywane
do terminu
wymagalności

Kredyty
i inne
należności

Banki centralne

10,7

19,5

53,4

6,6

0,0

90,1

Instytucje rządowe szczebla centralnego

22,0

2,0

149,1

13,6

3,8

190,4

Instytucje samorządowe

0,1

0,3

7,1

0,3

10,3

18,1

Sektor finansowy

0,9

0,0

9,8

2,7

1,1

14,5

Sektor niefinansowy

0,3

0,0

8,3

0,3

15,2

24,2

33,9

21,7

227,7

23,6

30,4

337,4

Razem

Razem

Uwaga: stan na koniec marca 2015 r.; udział papierów wyemitowanych przez nierezydentów wyniósł: banki centralne 0%, instytucje
rządowe szczebla centralnego 3%, instytucje samorządowe 0%, sektor ﬁnansowy 10%, sektor nieﬁnansowy 0%.
Źródło: NBP.
Wykres 2.21. Kontraktowa luka stopy procentowej w portfelu bankowym w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach

spółdzielczych (prawy panel)
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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.
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Ryzyko powstania znacznych strat w wyniku

nościowych przy znacznej skali deprecjacji złote-

zmian wyceny pozycji walutowej jest niskie. Mimo,

go. W wyniku osłabienia złotego względem franka

że banki posiadają znaczną długą bilansową pozy-

szwajcarskiego w styczniu 2015 r. ujemna wycena

cję walutową (związaną głównie z portfelem walu-

transakcji CIRS wzrosła o około 7 mld zł (zob. wy-

towych kredytów mieszkaniowych), to zabezpiecza-

kres 2.23). Banki zaangażowane w te transakcje mu-

ją ją przy użyciu transakcji typu fx swap i CIRS. Sza-

siały więc pozyskać płynne środki (lub wykorzystać

cunkowa wartość zagrożona z tytułu ryzyka waluto-

część już posiadanych) w celu uzupełnienia depo-

wego wzrosła w ostatnim okresie z uwagi na większą

zytów zabezpieczających. Wyniki testów warunków

zmienność kursu walutowego, ale nadal jest niska.

skrajnych (zob. rozdział 2.7.2.) wskazują, że więk-

Mediana VaR w bankach komercyjnych nie przekra-

szość banków byłaby w stanie zaabsorbować nawet

cza 0,05% funduszy własnych (zob. wykres 2.22).

znacznie silniejszą deprecjację złotego.

Deprecjacja złotego wpływa jednak na wzrost wartości środków potrzebnych do zabezpieczenia bi-

Wykres 2.23. Wartość bilansowa transakcji CIRS
0

lansowej pozycji walutowej. Osłabienie i wzrost
zmienności kursu złotego pociągają za sobą wezwa-

-2

nia do uzupełnienia depozytów zabezpieczających
-4

wienia transakcji oznaczają konieczność zaangażowania większej wartości środków wyrażonych w zło-

mld zł

(ang. margin calls), a w przypadku potrzeby odno-

-6

-8

tych.
Wykres 2.22. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka waluto-

wego

-10
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Mediana

6-2012

Odstęp międzykwartylowy

3-2012

-12

Uwagi: różnica między wartością bilansową należności i zobowiązań z tytułu transakcji CIRS klasyﬁkowanych jako zabezpieczające i przeznaczone do obrotu.
Źródło: NBP.
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2.4. Struktura ﬁnansowania
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Uwagi: zob. uwagi do wykresu 2.20.
Źródło: NBP.

Struktura ﬁnansowania banków nadal się poprawiała. Szybki wzrost depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (zob. wykres 2.24), mimo
historycznie niskiego poziomu stóp procentowych,

Większość banków posiada bufory płynnych ak-

umożliwił kontynuację trendu spadku średniej luki

tywów wystarczające do pokrycia potrzeb płyn-

ﬁnansowania (zob. wykres 2.25) .
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Wykres 2.24. Roczne tempo wzrostu depozytów

Wykres 2.25. Luka ﬁnansowania

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe
Sektor niefinansowy razem

60%

Odstęp międzykwartylowy

Mediana

Średnia

Średnia (stały kurs)

15%
50%
13%
10%

40%

8%

30%

5%

20%

3%

10%

0%

Uwaga: dane dla rezydentów po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursu walutowego.
Źródło: NBP.

Wykres 2.26. Relacja zobowiązań wobec zagranicznych in-

stytucji ﬁnansowych do sumy bilansowej
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3-2014
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6-2013

3-2013
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Uwaga: w celu wyeliminowania wpływu różnic kursowych na wartość luki ﬁnansowania, wartości należności i zobowiązań w walutach obcych dla zmiennej średnia (stały kurs) przeliczono na złote
po stałym kursie walutowym z końca marca 2012 r.
Źródło: NBP.

rze ﬁnansowania banków zahamowała (zob. wykres 2.26). Wzrost tych zobowiązań dotyczył jednak
niewielkiej grupy banków51 , a pozyskane przez nie

Oddziały instytucji kredytowych (prawa oś)
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ﬁnansowanie miało charakter długoterminowy.
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zań zagranicznych związana jest w dużym stop-

18%

9-2012

63%

12-2012

W dłuższym okresie tendencja spadku zobowią-

19%

6-2012

65%

3-2012

20%

niu z mniejszym zapotrzebowaniem na ﬁnansowanie walutowe na skutek stopniowej spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie
zmniejsza się udział środków pozyskiwanych od
podmiotów dominujących na rzecz emisji obligacji52
i kredytów od międzynarodowych instytucji ﬁnansowych. Wpływ na spadek zobowiązań wewnątrzgrupowych mają też procesy konsolidacyjne53 . Ta-

Źródło: NBP.

ka zmiana w strukturze ﬁnansowania zagraniczne-

Spadkowa tendencja udziału zobowiązań wobec

go ogranicza ryzyko koncentracji i zależności od

zagranicznych instytucji ﬁnansowych w struktu-

sytuacji zagranicznych podmiotów dominujących.

51 W

pewnym stopniu za wzrost zobowiązań w skali całego sektora odpowiadała deprecjacja złotego wobec franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.
52 Ze względów podatkowych polskie banki przeprowadzają emisje euroobligacji za pośrednictwem specjalnie do tego powołanych
zagranicznych spółek. W sprawozdaniu jednostkowym banku te środki wykazywane są więc nie jako zobowiązanie z tytułu emisji
obligacji, ale jako zobowiązanie wobec zagranicznej instytucji ﬁnansowej.
53 W kilku przypadkach zagraniczny podmiot dominujący sprzedający polską spółkę zobowiązał się do utrzymania ﬁnansowania jej
portfela kredytów walutowych. Takie ﬁnansowanie nie jest już jednak wykazywane przez bank-nabywcę jako zobowiązanie wewnątrzgrupowe.
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Z drugiej strony, ryzyko rolowania zapadających zobowiązań może być wyższe niż w przypadku transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Wykres 2.28. Udział krajowych skarbowych papierów war-

tościowych w aktywach banków
Odstęp międzykwartylowy
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Mediana
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Wykres 2.27. Efektywne oprocentowanie zobowiązań
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Źródło: NBP.
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Uwagi: efektywne oprocentowanie – relacja annualizowanych
kosztów odsetkowych do średniorocznej wartości bilansowej zobowiązań. Obliczenia uwzględniają zobowiązania złotowe i walutowe.
Źródło: NBP.

Sytuacja banków w zakresie płynności krótkoterminowej pozostawała korzystna i nie zmieniła się
istotnie. Udział bonów pieniężnych NBP w aktywach banków spadł, natomiast wzrósł udział portfela obligacji skarbowych, pomimo znacznej sprzedaży papierów z portfela „dostępne do sprzeda-

Wzrósł średni koszt ﬁnansowania banków w rela-

ży” w celu realizacji zysków z tytułu wzrostu ich

cji do stawek rynku międzybankowego (zob. wy-

cen (zob. rozdział 2.5.). Większość banków, które

kres 2.27). Koszty odsetkowe ponoszone przez banki

sprzedawały obligacje, reinwestowały środki kupu-

nie dostosowały się jeszcze do obniżek stóp procen-

jąc nowe papiery. Utrzymała się wysoka koncentra-

towych z marca 2015 r. i, w mniejszym stopniu, z paź-

cja i istotne zróżnicowanie banków pod względem

dziernika 2014 r. Wynikało to głównie ze struktu-

wartości aktywów płynnych (zob. wykres 2.28).

ry terminów przeszacowania oprocentowania zobowiązań (zob. rozdział 2.3.). Dostosowania kosztów

Dobrą sytuację płynnościową krajowych banków

odsetkowych do niższych rynkowych stóp procento-

komercyjnych potwierdzają poziomy nadzorczych

wych można oczekiwać do końca 2015 r. Możliwość

wskaźników płynności54 . Rezerwy płynności prze-

pełnego przełożenia spadku stóp procentowych bę-

wyższały poziom środków obcych niestabilnych we

dzie jednak ograniczona, ponieważ oprocentowanie

wszystkich bankach komercyjnych (wskaźnik płyn-

depozytów bieżących jest już obecnie zbliżone do ze-

ności M2 był wyższy od regulacyjnego minimum

ra. Nastąpił również wyraźny spadek marży osiąga-

1,00). Dla wszystkich banków komercyjnych środki

nej przez banki na nowych terminowych depozytach

obce stabilne i fundusze własne były również więk-

gospodarstw domowych (w stosunku do stawek WI-

sze od aktywów niepłynnych i tych o ograniczonej

BOR).

płynności (wskaźnik płynności M4 był wyższy od re-

54 Zob.

Uchwała Nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Szerzej na temat nadzorczych norm płynności
KNF w: „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego – grudzień 2009 r.”, 2009 r., NBP, ramka 2.
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gulacyjnego minimum 1,00). Problemy z wypełnia-

szłości duży wpływ będzie miał wybór modelu zrze-

niem norm płynności miały pojedyncze banki spół-

szenia (zob. ramka 4).

dzielcze. Na sytuację banków spółdzielczych w przyRamka 4. Wprowadzenie pakietu regulacji CRDIV/CRR a wyzwania dla bankowości spółdzielczej
Podstawowym celem wprowadzenia pakietu regulacji CRDIV/CRR1 było wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności europejskiego systemu ﬁnansowego. W tym celu przebudowano i zaostrzono regulacje działalności bankowej, głównie w obszarze adekwatności kapitałowej, jakości kapitału i płynności.
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce ma specyﬁczną strukturę cechującą się istotnymi powiązaniami i
wzajemnymi ekspozycjami banków zrzeszających i zrzeszonych banków spółdzielczych. Struktura ta wynika
z uwarunkowań historycznych, zmian właścicielskich oraz krajowych przepisów prawnych. Rezultatem tych procesów jest również kształt obecnego modelu biznesowo-organizacyjnego. Polskie banki spółdzielcze funkcjonują
w ramach zrzeszeń, zorganizowanych obecnie wokół dwóch banków zrzeszających. Banki zrzeszające wykonują
określone zadania operacyjne na rzecz banków spółdzielczych, będących ich akcjonariuszami, między innymi zapewniają im dostęp do systemów płatności. Ponadto banki zrzeszające, we współpracy z UKNF, wykonują pewne
funkcje nadzorcze i kontrolne w stosunku do banków spółdzielczych. W obecnie funkcjonującym modelu biznesowym większość z banków spółdzielczych utrzymuje istotne środki na swoich rachunkach w bankach zrzeszających.
Są to zarówno depozyty bieżące służące do rozliczeń, jak i lokaty nadwyżek płynności. Korzystne oprocentowanie lokat w bankach zrzeszających powodowało, że począwszy od 2010 r. wraz ze wzrostem depozytów sektora
nieﬁnansowego w bankach spółdzielczych rosła także wartość lokat złożonych w bankach zrzeszających. Wysoki
poziom lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających powodował silną koncentrację źródeł przychodów
odsetkowych banków spółdzielczych i w rezultacie podwyższenie wrażliwości wyniku ﬁnansowego na poziom oprocentowania lokat oferowanych przez banki zrzeszające2 .
Dotychczasowy model bankowości spółdzielczej znalazł się w obliczu wyzwań związanych z koniecznością dostosowania się do przepisów CRDIV/CRR. Najważniejsze z nich dotyczą składników kapitału założycielskiego,
funduszy własnych podstawowych oraz norm płynności krótkoterminowej i długoterminowej. Wejście w życie
rozporządzenia CRR będzie oznaczało obowiązek spełnienia przez wszystkie banki sektora spółdzielczego normy płynności krótkoterminowej (ang. Liquidity Coverage Requirement, LCR3 ) oraz normy płynności długoterminowej (ang. Net Stable Funding Requirement, NSFR4 ). Wstępne symulacje przeprowadzone przez UKNF już w
2011 r. wykazały, że sektor nie będzie w stanie, przy obowiązującym sposobie zorganizowania gospodarki ﬁnansowej w zrzeszeniach, spełnić przyszłej normy LCR5 . Problem z przestrzeganiem LCR, zarówno przez część banków
spółdzielczych jak i przez dwa banki zrzeszające wynika z faktu, że nie będzie możliwości zaliczania do aktywów
płynnych banków spółdzielczych lokat składanych przez nie w bankach zrzeszających oraz uznawania tych środków przez banki zrzeszające za stabilne źródło ﬁnansowania ich aktywów. W wyniku obniżenia oprocentowania
przez banki zrzeszające nastąpiło wprawdzie zmniejszenie stanu złożonych przez banki spółdzielcze depozytów (z
32,4 mld zł notowanych na początek I kwartału 2013 r. do 26,9 mld zł na koniec marca 2015 r. czyli o prawie 17%,
ale wciąż wysoki stan lokat uniemożliwia bankom zrzeszającym przestrzeganie przyszłych wymogów. W ramach
obecnych przepisów i w ograniczonym czasie nie jest możliwa przebudowa struktury bilansów tych podmiotów.
Przepisy CRDIV/CRR przewidują możliwość utworzenia instytucji Systemu Ochrony Instytucjonalnej (ang. Institutional Protection Scheme, IPS), który pozwala funkcjonować strukturom podobnym do polskiego sektora
bankowości spółdzielczej w nowych wymogach regulacyjnych. Istotą IPS jest wzajemne gwarantowanie płynności i wypłacalności każdego uczestnika tego systemu, jak również monitorowanie ryzyka uczestników systemu
i przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka6 . Aby dana struktura została uznana za IPS, musi być zaakceptowana przez organ nadzoru. Utworzenie IPS pozwoli na zaliczanie lokat banków spółdzielczych w bankach
zrzeszających do aktywów płynnych oraz na uznawanie za stabilne środków przyjętych od banków spółdzielczych
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przez banki zrzeszające. Dodatkowo spełnienie normy LCR będzie wymagane na poziomie grupy. Wdrożenie IPS
pozwoli także bankom zrzeszającym i bankom spółdzielczym stosować 0% wagę ryzyka kredytowego w odniesieniu do wzajemnych ekspozycji oraz powiększyć limit zaangażowania kapitałowego wobec podmiotów tworzących
IPS.

Odpowiedzią na wyzwania wynikające z regulacji UE są uchwalone przez Sejm zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Nowe przepisy mają umożliwić bankom
spółdzielczym i zrzeszającym dostosowanie się we wszystkich obszarach, które są krytyczne dla całego sektora
bankowości spółdzielczej (w szczególności: funduszy własnych oraz norm płynności). W pierwotnej wersji projektu ustawy przesłanej do Sejmu RP zaproponowano, aby budowę nowej architektury bankowości spółdzielczej
w Polsce oprzeć wyłącznie na podstawie systemów ochrony oraz przedstawiono szczegółowe rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące funkcjonowania takiego systemu. Projekt był rezultatem kilkuletniej, wielostronnej
współpracy oraz ustaleń dokonanych pomiędzy instytucjami sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego oraz przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej. Na tym etapie rozwiązanie to zostało poparte przez dwa funkcjonujące
zrzeszenia w czasie ich Walnych Zgromadzeń.

W trakcie prac legislacyjnych nad ustawą, postanowiono wprowadzić do projektu zapis umożliwiający stworzenie instytucji alternatywnej do systemu ochrony - tj. zrzeszenia zintegrowanego. Celem tej zmiany było umożliwienia bankom spółdzielczym (w szczególności dużym podmiotom) wyboru formy integracji. O ile jednak celem
tworzenia systemu ochrony jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego jego uczestnika, to cel utworzenia zrzeszenia zintegrowanego nie został określony. Ponadto konstrukcja systemu ochrony zapewnia mechanizmy
kontroli ryzyka podejmowanego przez uczestniczące w nim banki, poprzez powołanie jednostki zarządzającej o
uprawnieniach do kontroli ich działalności oraz do przeciwdziałania podejmowaniu nadmiernego ryzyka. Proponowana konstrukcja zrzeszenia zintegrowanego nie zawiera, na poziomie ustawy, takich rozwiązań.
Zdaniem KNF7 proponowana konstrukcja zrzeszenia zintegrowanego nie spełnia wymogów europejskich stawianych IPS. W rezultacie, utworzenie przez banki spółdzielcze zrzeszenia zintegrowanego nie umożliwi osiągnięcia korzyści regulacyjnych tak jak w przypadku IPS. Skutkiem tego będzie niespełnienie norm ostrożnościowych i
konieczność istotnej przebudowy bilansów tych banków. Stworzy to istotne wyzwanie dla stabilności sektora bankowości spółdzielczej, szczególnie zaś dla banków zrzeszających.

NBP zainteresowany długoterminową stabilnością systemu ﬁnansowego, w tym sektora spółdzielczego konsekwentnie wyrażał poparcie dla koncepcji zrzeszenia z systemem ochrony, jako optymalnego rozwiązania dla
sektora spółdzielczego 8 . Utworzenie systemu ochrony może zainicjować głębszą integrację sektora banków spółdzielczych. Umożliwiłoby to bankom spółdzielczym, charakteryzującym się niskimi wskaźnikami efektywności i
wysoką kosztochłonnością, bardziej efektywne konkurowanie z innymi instytucjami ﬁnansowymi na rynku ogólnokrajowym, przy wykorzystaniu swoich silnych stron, przede wszystkim znajomości rynków lokalnym. Podejmując
decyzje dotyczące przyszłych form współpracy, banki spółdzielcze powinny wziąć pod uwagę nie tylko krótkookresowy interes własny jako indywidualnej instytucji, lecz również bezpieczeństwo całego sektora i długofalowy
interes wspólny.

NBP uważa, że wdrożenie systemów ochrony w sektorze bankowości spółdzielczej jest konieczne dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Silna pozycja dobrze zarządzanej bankowości spółdzielczej będzie czynnikiem pozytywnie wpływającym na stabilność krajowego systemu
ﬁnansowego.
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Tabela 1. System ochrony a zrzeszenie zintegrowane
System
ochrony

Obszar
Cel tworzenia

• Zapewnienie płynności i wypłacalności każdego

Zrzeszenie
zintegrowane
• Brak sformułowanego explicite celu tworzenia

uczestnika na zasadach określonych w ustawie i w
umowie systemu ochrony
Podmioty tworzące

• Banki zrzeszające

• Bank zrzeszający oraz zrzeszone z nim banki
lub

• Banki spółdzielcze

spółdzielcze

lub
• Bank zrzeszający oraz zrzeszone z nim banki
spółdzielcze
Zarządzający

• Bank zrzeszający

• Brak określonego explicite podmiotu

lub
• Jednostka zarządzająca systemem ochrony,

zarządzającego

utworzona w tym celu przez uczestników systemu
ochrony
Mechanizmy wsparcia dla

• Fundusz pomocowy na wsparcie wypłacalności

• Fundusz pomocowy na wsparcie wypłacalności

uczestników

finansowany z wpłat uczestników systemu

finansowany z wpłat uczestników zrzeszenia

ochrony nie niższych niż równowartość połowy

zintegrowanego wnoszonych w wysokości i na

opłaty rocznej na BFG oraz całości opłaty

zasadach określonych w umowie zrzeszenia

ostrożnościowej, a także z innych źródeł

zintegrowanego, a także z innych źródeł

przewidzianych w umowie systemu ochrony

przewidzianych w tej umowie

• Mechanizmy pomocy płynnościowej określone w

• Mechanizm wsparcia płynności określony w

umowie systemu ochrony

umowie (w szczególności ustawowy wymóg
utrzymywania depozytów obowiązkowych w
banku zrzeszającym)

Główne uprawnienia orga-

• Kontrola wewnętrzna wśród uczestników

nu zarządzającego

systemu

• Określone w umowie

• Nakazy zaprzestania działań naruszających
prawo lub umowę, wezwania do usunięcia
uchybień, wystąpienie do właściwego organu
uczestnika systemu o odwołanie członka jego
zarządu lub rady nadzorczej
• Występowanie do KNF o ustanowienie u
uczestnika systemu: kuratora, zarządu
komisarycznego

Źródło: NBP

1

Na pakiet składają się: 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, zmieniając Dyrektywę 2002/87/WE i uchylając Dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (ang. Capital
Requirements Directive IV, CRD IV) oraz 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 (ang. Capital Requirements Regulation, CRR)
2 Szerzej na ten temat: patrz Raport o stabilności systemu ﬁnansowego. NBP. Grudzień 2013 r.
3 Norma LCR wejdzie w życie w październiku 2015 r.
4 Norma NSFR zacznie obowiązywać prawdopodobnie od 2018 r.
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5

Banki zrzeszające mogą również napotkać problemy ze spełnieniem normy NSFR, ze względu na duży udział zobowiązań
wobec banków spółdzielczych w swoim bilansie. Precyzyjna ocena skali tego wyzwania jest utrudniona ze względu na brak
ostatecznej formuły wymogu NSFR.
6 Zob. art. 113(7) Rozporządzenia CRR.
7 Pismo z dnia 28 maja 2015 r. znak: DBS/DBS_W5/7111/4/24/2015/MW
www.senat.gov.pl/gfx/senat/userﬁles/_public/k8/komisje/2015/kbfp/materialy/908_knf.pdf
8 Szerzej patrz: Raport o stabilności systemu ﬁnansowego (edycja z lipca 2014 r. oraz stycznia 2015 r.)

wego zmniejszyły się w analizowanym okresie

2.5. Wyniki ﬁnansowe

(zob. wykres 2.29 i tabela 2.3). Jednocześnie nie

W Polsce zyski banków stanowią główne źródło ich
kapitałów (od 2007 r. odpowiadały za blisko 70%
wzrostu funduszy własnych). Z tego powodu bieżący i przyszły poziom wyników ﬁnansowych jest istotny dla oceny odporności systemu bankowego na wy-

zmieniła się liczba podmiotów o ujemnej zyskowności (19) ani ich udział w aktywach sektora bankowego (1,7%), choć skład tej grupy uległ częściowej modyﬁkacji55 . Straty większości tych instytucji były niskie w zestawieniu ze skalą prowadzonej przez nie działalności i wartością fundu-

padek materializacji zagrożeń.

szy własnych. W dwóch bankach doprowadziły jedWykres 2.29. Kwartalny wynik ﬁnansowy sektora bankowe-

nak do problemów z utrzymaniem współczynni-

go

ków kapitałowych powyżej regulacyjnych minimów
Zyski

Straty

(zob. rozdział 2.6.).

Wynik finansowy netto

5

Główną przyczyną pogorszenia zyskowności sekto-

mld zł

4

ra bankowego był spadek marży odsetkowej net-

3

to. Wpływ tego czynnika został częściowo zniwelo-

2

wany przez wzrost marży nieodsetkowej oraz pew-

1

ne zwiększenie dźwigni ﬁnansowej. Natomiast obciążenie wyniku kosztami operacyjnymi i kosztami

0

realizacji ryzyka kredytowego pozostawało stabilne

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

3-2013

9-2012

12-2012

6-2012

3-2012

9-2011

szych składek na BFG i wdrażania przez banki za-

12-2011

-2
6-2011

(zob. tabela 2.3). Działo się tak mimo istotnie wyż3-2011

-1

leceń nadzoru będących skutkiem przeglądu jakości
aktywów (AQR).

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.

centowanie aktywów dostosowywało się do zmian

Wyniki ﬁnansowe i zyskowność sektora banko-

rynkowych stóp procentowych szybciej niż opro-

Spadek marży odsetkowej netto wynikał przede
wszystkim z obniżek stóp procentowych. Opro-

55 Ujemne

wskaźniki zyskowności na koniec analizowanego okresu wykazywały trzy banki komercyjne (udział 1,5% w aktywach sektora), osiem oddziałów instytucji kredytowych (0,1%) i osiem banków spółdzielczych (0,05%), wobec odpowiednio dwóch (1,4%), ośmiu
(0,3%) i dziewięciu (0,05%) na koniec września 2014 r.
56 Dodatnia luka stopy procentowej w okresie do 1 roku, występująca w większości polskich banków (zob. rozdział 2.3.), oznacza, że ceteris paribus w pierwszych miesiącach po spadku stóp procentowych oprocentowanie aktywów zmniejsza się szybciej niż oprocentowanie
zobowiązań, przez co wyniki odsetkowe się zmniejszają. Z doświadczeń historycznych wynika, że po około dwóch kwartałach, sytuacja się odwraca, tj. oprocentowanie aktywów stabilizuje się lub spada wolniej, a oprocentowanie pasywów spada szybciej i marża
odsetkowa netto rośnie. Po około roku od pierwotnego impulsu marża odsetkowa netto stabilizuje się na niższym poziomie niż przed
spadkami, ale na wyższym niż początkowe minimum w procesie dostosowań.
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centowanie pasywów56 (zob. wykres 2.30). Ponad-

również, ale w mniejszym stopniu, wzrost odpisów

to, możliwość dalszego obniżania oprocentowania

z tytułu utraty wartości (zob. rozdział 2.2.).

niektórych kategorii zobowiązań była ograniczona
(zob. rozdział 2.4.).

Zwiększenie przez banki marży nieodsetkowej

W konsekwencji zmniejszyła się szacunkowa zy-

w analizowanym okresie było wynikiem sprzedaży

skowność prawie wszystkich analizowanych pro-

aktywów ﬁnansowych. Dotyczyło to obligacji skar-

duktów kredytowych (zob. wykresy 2.32–2.35). Je-

bowych z portfela „dostępne do sprzedaży” oraz in-

dynie w przypadku kredytów dla MSP wskaźnik sko-

nych instrumentów, takich jak akcje instytucji ﬁnan-

rygowanej marży odsetkowej netto pozostał stabil-

sowych.Największy komponent wyniku nieodsetko-

ny, dzięki niższemu obciążeniu kosztami realizacji

wego, tj. wynik z tytułu opłat i prowizji, zmniejszył

ryzyka kredytowego. Najsilniejszy spadek szacunko-

się mimo stopniowego podnoszenia przez banki wy-

wej zyskowności miał miejsce w przypadku kredy-

sokości dotychczasowych i nakładania nowych pro-

tów konsumpcyjnych (najbardziej zyskownego pro-

wizji i opłat (zob. wykres 2.31). Wydaje się, że przy-

duktu), co było skutkiem przede wszystkim szyb-

najmniej niektórych prowizji i opłat klienci mogli

kiego spadku efektywnego oprocentowania kredy-

uniknąć rezygnując z objętych nimi usług lub ograni-

tów związanego z obniżeniem maksymalnego do-

czając korzystanie z nich. Przychody banków z tego

puszczalnego poziomu nominalnego oprocentowa-

tytułu ograniczyło też kolejne obniżenie opłaty inter-

nia kredytów z 16% do 10% (poziom ten wyznacza

change57 oraz zakończenie dostosowania działalno-

czterokrotność stopy lombardowej NBP). Za spadek

ści do zapisów Rekomendacji U dotyczącej dobrych

zyskowności kredytów konsumpcyjnych odpowiadał

praktyk w zakresie bancassurance58 .

Wykres 2.30. Przychody i koszty odsetkowe

Wykres 2.31. Źródła i rozdysponowanie wyniku działalności

Marża odsetkowa netto
Koszty odsetkowe do aktywów
Przychody odsetkowe do aktywów (prawa oś)
WIBOR3M (prawa oś)

bankowej
7,0%

14

5,0%

6,5%

12

4,5%

6,0%

10

4,0%

5,5%

5,5%

Pozostałe zyski i straty
oraz podatek

16

6

5,0%

3,0%

4,5%

2,5%

4,0%

2,0%

3,5%

-2

1,5%

3,0%

-4

1,0%

2,5%

-6

0,5%

2,0%

0,0%

1,5%

Odpisy - kredyty
mieszkaniowe

mld zł

4
2

Koszty operacyjne

0

Pozostałe składniki
wyniku działalności
bankowej
Wynik z tytułu opłat i
prowizji

-8
-10
-12

Wynik z tytułu odsetek

-14

3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

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
12-2014
3-2015

Odpisy - kredyty
konsumpcyjne

8

3,5%

Uwaga: dane dot. wskaźników przychodów/kosztów/marży – annualizowane.
Źródło: NBP.

Odpisy - kredyty dla
przedsiębiorstw

Wynik finansowy netto

Uwaga: dane kwartalne.
Źródło: NBP.

57 Zob.

ustawa z dnia z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1916. Ustawa przewiduje trzy
miesiące od momentu wejścia w życie (29.01.2015) na dostosowanie do jej zapisów.
58 Dostosowanie to miało się zakończyć w I kw. 2015 r. Zob. Uchwała Nr 183/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca
2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance (Dz. Urz. KNF z 2014 r., poz. 12).
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Tabela 2.3. Wybrane wskaźniki operacyjne sektora bankowego
2013
III 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)

2,44
1,62
4,06
2,19
0,54
1,36
1,10

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
54,0
13,3
33,4
27,1

Wynik finansowy brutto4
Wynik finansowy netto (ROE)4

14,7
11,9

2014
II kw.
III kw.
Procent aktywów1
2,49
2,53
2,59
2,61
1,49
1,43
1,39
1,37
3,98
3,96
3,98
3,98
2,16
2,14
2,12
2,08
0,55
0,56
0,57
0,56
1,34
1,32
1,35
1,39
1,09
1,07
1,09
1,12
Procent wyniku z działalności bankowej1
62,5
63,9
65,1
65,6
37,5
36,1
34,9
34,4
100,0
100,0
100,0
100,0
54,4
54,1
53,3
52,1
13,9
14,1
14,3
14,0
33,8
33,3
34,0
34,9
27,3
26,9
27,4
28,0
Procent kapitału Tier I1,3
14,5
14,4
14,9
15,5
11,8
11,5
11,8
12,2

IV kw.

I kw.

IV kw.

2015
I kw.

2,50
1,38
3,89
2,02
0,54
1,35
1,08

2,41
1,42
3,83
2,00
0,53
1,32
1,06

64,4
35,6
100,0
51,8
14,0
34,7
27,8

63,0
37,0
100,0
52,1
13,8
34,6
27,7

15,2
11,9

15,1
11,8

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.
Źródło: NBP.
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Wykres 2.32. 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%

3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

-6%
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

-6%
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

-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 2.33. 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%
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

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%
3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

(8%-12%>

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

(4%-8%>

3-2012
6-2012
9-2012
12-2012
3-2013
6-2013
9-2013
12-2013
3-2014
6-2014
9-2014
12-2014
3-2015

(0%-4%>

100%

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
mieszkaniowych sektora bankowego

<=0
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Wykres 2.34. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych (lewy panel) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (prawy

panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.32.
Źródło: NBP.

Wykres 2.35. 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)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 2.32.
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atrakcyjności lokowania środków bezpośredPerspektywy
W nadchodzących kwartałach można oczekiwać
dalszego spadku zyskowności polskiego sektora
bankowego (mierzonej wskaźnikami ROA i ROE).
Wpływ na to będą miały:

nio na rynkach ﬁnansowych lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych może przyczyniać się do złagodzenia procesu podwyżek
opłat związanych z depozytami. Niektóre banki mogą próbować podnieść wyniki nieodsetkowe przez sprzedaż instrumentów ﬁnanso-

Spadek marży odsetkowej netto. Zgodnie

wych, ale możliwość takich działań ograniczy

z opisanym wcześniej mechanizmem dosto-

obserwowany w ostatnim okresie spadek cen

sowania oprocentowania aktywów i zobowią-

obligacji skarbowych (zob. rozdział 1.2.).

zań do zmian rynkowych stóp procentowych,
spadek marży odsetkowej netto wywołany
marcową decyzją RPP powinien trwać jeszcze przez kilka miesięcy. Wyhamowania (lub
nawet częściowego odwrócenia) tego trendu
można się spodziewać dopiero na przełomie
2015 i 2016 r. Uczestnicy rynków ﬁnansowych nie oczekują w najbliższym okresie dalszych spadków stóp procentowych (zob. rozdział 1.2.). Skalę spadku marży odsetkowej
może zmniejszyć ewentualna zmiana struktury akcji kredytowej polegająca na zwiększeniu udziału bardziej zyskownych produktów
w portfelach banków (zob. rozdział 2.1.).

Wzrost

opłat

wnoszonych

przez

banki

na rzecz BFG związany z podniesieniem stawek opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej
na 2015 r.59 , a w dłuższej perspektywie również
z planowanymi zmianami w systemie gwarantowania depozytów oraz wprowadzeniem postępowania przymusowej restrukturyzacji60 .
Stabilizacja lub spadek obciążenia wyników
odpisami z tytułu utraty wartości kredytów
dzięki relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej
i spadkowi oprocentowania kredytów. W przeciwnym kierunku może oddziaływać wprowadzanie przez banki do końca 2015 r. zaleceń

Spadek marży nieodsetkowej. W dalszym cią-

nadzorczych związanych z AQR, w tym doty-

gu negatywnie na wyniki będą wpływać inter-

czących bardziej konserwatywnego traktowa-

wencje regulacyjne, takie jak ustawowe ogra-

nia kredytów restrukturyzowanych oraz w za-

niczenie opłaty interchange czy ograniczenia

kresie modeli używanych do szacowania odpi-

w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

sów z tytułu utraty wartości kredytów i odpi-

i inwestycyjnych. Zapowiadane przez banki

sów IBNR. Wpływ tego czynnika nie powinien

podnoszenie opłat i prowizji prawdopodob-

być jednak istotny. Do obniżenia wyników czę-

nie co najwyżej ograniczy spadek przychodów

ści banków mogłaby się też przyczynić ewentu-

z tego tytułu. Ponadto konkurencja o środki

alna restrukturyzacja lub inne działania zwią-

klientów w warunkach relatywnego wzrostu

zane z kredytami frankowymi (zob. ramka 2).

59 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.
60 Zob. projekt z dnia 26 lutego 2015 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji dostępny w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji.

64

Narodowy Bank Polski

Sektor bankowy

Mimo przewidywanego spadku wskaźniki zyskow-

Choć poziom stóp procentowych w Polsce jest

ności pozostaną na stosunkowo wysokich pozio-

historycznie niski, to w porównaniu do innych

mach, a zdecydowana większość banków będzie

państw Unii Europejskiej cały czas pozostawia

nadal zyskowna. Sytuacja kapitałowa większości

większą przestrzeń na osiąganie dodatnich marż

banków pozwoli im również ograniczać spadek ROE

depozytowych przy zachowaniu dodatniego opro-

dzięki zwiększaniu dźwigni ﬁnansowej.

centowania depozytów dla klientów. Utrzymywanie się niskiej inﬂacji i utrzymanie stóp procento-

Perspektywy zyskowności może zmienić ewentual-

wych na obecnym poziomie w dłuższym okresie nie

ne wprowadzenie w życie obecnych w debacie pu-

powinno mieć więc bardzo negatywnego wpływu

blicznej rozwiązań dotyczących nałożenia podat-

na wyniki ﬁnansowe banków. Po dostosowaniu się

ku bankowego i obowiązkowego przewalutowania

do ostatnich obniżek stóp procentowych, marża od-

kredytów mieszkaniowych na złote, zwłaszcza po

setkowa netto powinna się ustabilizować. Głównym

kursie istotnie niższym niż bieżący rynkowy. Wpro-

czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza może być

wadzenie rozwiązań znacznie ograniczających zyski

ewentualna intensyﬁkacja konkurencji o depozyty

banków wpłynęłoby negatywnie na ich zdolność do

sektora nieﬁnansowego skutkująca podniesieniem

zwiększenia kapitałów, i w konsekwencji prowadze-

ich oprocentowania, w tym oferowania oprocento-

nia akcji kredytowej.

wania lokat z ujemną marżą depozytową.

Ramka 5. Ocena wpływu utrzymania historycznie niskiego poziomu nominalnych stóp procentowych na stabilność sektora banków komercyjnych w Polsce
Nominalne stopy procentowe w gospodarce światowej wykazują sekularny trend malejący i obecnie w wielu
krajach są na historycznie niskich poziomach. W grupie 90 najważniejszych gospodarek światowych w niemal połowie przypadków główne stopy procentowe banków centralnych obecnie nie przekraczają 2%, zaś w kilku krajach
europejskich stopy procentowe są wręcz ujemne. Zarówno w USA, jak i streﬁe euro stopy procentowe są bliskie
zera.
Istnieje szereg przyczyn tego stanu rzeczy, ale często wskazuje się m.in. na1 : strukturalne uwarunkowania słabszego wzrostu gospodarczego, wysokie oszczędności (choć nierównomiernie rozłożone – głównie w części krajów z grupy tzw. emerging markets), wysokie ryzyko gospodarcze i niskie inwestycje. Szereg banków centralnych prowadzi politykę pieniężną, której jednym z celów jest łagodzenie negatywnych skutków tych uwarunkowań. W szczególności, wysokie zadłużenie wielu gospodarek, obejmujące różne grupy dłużników może być jedną z przesłanek prowadzenia polityki niskich stóp procentowych. Czynniki te powodują, że choć istnieją procesy
mogące podwyższać obecne stopy procentowe – np. poprawa ogólnego klimatu gospodarczego – światowe stopy
procentowe nadal mogą być relatywnie niskie przez dłuższy jeszcze czas2 . Międzynarodowe przepływy kapitałowe
mogą być bodźcem zmniejszającym różnice w poziomie stóp pomiędzy krajami. Ponieważ istotne różnice w poziomie nominalnych stóp procentowym mogą prowadzić do napływu kapitału spekulacyjnego, niektóre kraje, które
nie doświadczają problemów gospodarczych, mogą również utrzymywać niskie stopy procentowe.
Obecny poziom nominalnych stóp procentowych w Polsce jest w perspektywie historycznej nie tylko niski,
ale także najniższy. Choć Polska należy obecnie do grupy krajów o niskich nominalnych stopach procentowych,
ich przyczyny są pod wieloma względami odmienne niż w wielu krajach rozwiniętych. W szczególności, nie są
nimi ani niska stopa wzrostu gospodarczego, ani wynikające z problemów sektora ﬁnansowego działania sanacyjne banków centralnych – wzrost gospodarczy jest w naszym kraju jednym z najwyższych w Europie, a sytuacja
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sektora ﬁnansowego oceniana jako wzorcowa3 . Niski poziom tych stóp w naszym kraju w dużej mierze wynika
z efektów niskiej, w znacznym stopniu, „importowanej”, inﬂacji. Jest to w naszej gospodarce również nowa, wciąż
krótkotrwała sytuacja, której skutki w stosunkowo małym jeszcze stopniu ujawniają się w bieżących procesach
ekonomicznych. Z tego, między innymi, powodu ważna jest analiza antycypacyjna jej konsekwencji dla polskiej
gospodarki, w tym dla sektora bankowego, bazująca tak na doświadczeniach międzynarodowych, jak i badaniach
scenariuszowo-symulacyjnych.
Zarówno literatura, jak i doświadczenia międzynarodowe pokazują, że kanały oddziaływania środowiska niskich stóp procentowych na sektor bankowy mogą być różnorodne . Mogą one działać zarówno bezpośrednio,
jak i pośrednio – kształtując sytuację ekonomiczną interesariuszy systemu bankowego. Za najważniejsze kanały
należy uznać:
kanał bilansowy, obejmujący dostosowania po stronie podaży i popytu na środki ﬁnansowe, oraz działania
optymalizujące koszty regulacyjne funkcjonowania banków (efekt zombie, evergreening, etc.),
kanał percepcji ryzyka i ryzykownych zachowań (risk taking channel),
kanał cen aktywów (powodujący m.in. powstawanie baniek cenowych na niektórych rynkach - zwłaszcza
nieruchomości),
kanał związany z ryzykiem wzrostu stóp procentowych (efekt reversal).
Jednym z głównych mechanizmów uruchamiających te kanały może być negatywny wpływ niskich stóp procentowych na marże banków oraz na relatywnie niskie koszty kredytu. Wprawdzie wpływ rynkowych stóp procentowych na marże bankowe (NIM) jest dość złożony i może być asymetryczny - m.in. w zależności od tego,
czy następuje wzrost czy spadek tych stóp oraz inne mogą być efekty zmian tych stóp w krótszym i dłuższym horyzoncie - to pomiędzy NIM a krótkookresowymi stopami procentowymi zachodzi jednak dodatnia korelacja4 .
W przypadku bardzo niskich stóp procentowych pojawia się też tzw. bariera zerowego oprocentowania depozytów powodująca, że w pewnym obszarze stóp procentowych ich spadek może przenosić się wyłącznie na obniżki
ceny kredytów, a więc działa w kierunku zmniejszania marż. Niskie stopy procentowe mogą więc skłaniać banki
komercyjne do poszukiwania strategii kompensujących efekt spadku NIM; zwłaszcza do podejmowania działań
bardziej ryzykownych, ale wiążących się za to z możliwością uzyskiwania wyższych stóp zwrotu. Tak stymulowane
zachowania banków przybierają postać właśnie tzw. nadmiernego apetytu na ryzyko5 , w tym działań określanych
jako search for yield 6 . Strategiom takim sprzyja łagodzenie przez banki komercyjne wymogów kredytowych - udokumentowanym faktem jest ujemna korelacja pomiędzy poziomem stóp procentowych a restrykcyjnością polityki
kredytowej banków 7 . Wpisuje się w nie także postawa bardziej skłonnych do ryzyka, bądź nieświadomych jego skali, depozytariuszy, którzy zniechęceni niskim oprocentowaniem depozytów poszukują alternatywnych inwestycji.
Zjawisko takie może prowadzić do powstawania baniek spekulacyjnych, głównie, ale nie tylko na rynku nieruchomości 8 , będących istotnym zagrożeniem dla stabilności sektora bankowego.
Trzeba też pamiętać o efektach pozytywnych, związanych z obniżką kosztów obsługi zobowiązań przez dłużników banków (o ile ich oprocentowanie jest zmienne). W szczególności, sytuacja taka okazywała się korzystna, przynajmniej w krótszym horyzoncie, dla sektora przedsiębiorstw. Doświadczenia międzynarodowe pokazują,
że mimo niskich stóp procentowych, zadłużenie tego sektora pozostawało relatywnie stabilne i nie generowało
zwiększonego zagrożenia dla systemu ﬁnansowego z powodu nadmiernej dynamiki popytu na kredyt. Niski poziom stóp procentowych przyczyniał się natomiast do spadku płatności odsetkowych i zwiększenia zdolności ﬁrm
do obsługi długu.
Pewne problemy mogły się jednak pojawiać w dłuższej perspektywie – ze względu na „łagodne” otoczenie ﬁnansowe osłabieniu ulegały mechanizmy eliminacji podmiotów trwale nieefektywnych ekonomicznie9 . Z punktu

66

Narodowy Bank Polski

Sektor bankowy

widzenia sektora bankowego sytuacja taka oznaczała więc możliwość poprawy jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw w krótkiej perspektywie, z pewnym jednak ryzykiem jedynie odsunięcia tych problemów w czasie. Innymi potencjalnymi dostosowaniami sektora bankowego do spadających marż (NIM) może być próba zwiększenia
przychodów pozaodsetkowych względnie redukcji niektórych kosztów (np. zatrudnienia).
Jeśli chodzi o wpływ niskich stóp procentowych na stabilność polskiego sektora bankowego, to podkreślić należy, że jego obecna sytuacja w Polsce jest bardzo dobra – posiada on niską dźwignię ﬁnansową, odpowiednie
wyposażenie kapitałowe i generuje wysokie zyski stanowiące podstawę powiększania buforów kapitałowych.
Bardzo dobra jest też kondycja sektora przedsiębiorstw nieﬁnansowych. Systematycznie polepsza się także sytuacja
ekonomiczna gospodarstw domowych – spada bezrobocie, wzrastają zatrudnienie i wynagrodzenia. W przypadku
dalszego utrzymywania się historycznie niskich stóp procentowych można przypuszczać, że sytuacja ta wpłynie
na kierunki działalności banków i wywrze pewien wpływ na ich wyniki ﬁnansowe i zdolność do tworzenia buforów kapitałowych 10 . Nie powinno to jednak prowadzić do głębszych zmian w strukturze działalności sektora
bankowego lub zagrozić jego stabilności.
Można spodziewać się natomiast pewnej modyﬁkacji strategii banków w kierunku większej sprzedaży produktów bardziej dochodowych, a jednocześnie generujących niższy wymóg kapitałowy. Tendencjom do zwiększania skali działalności banków może też towarzyszyć nadmierne rozluźnienie kryteriów polityki kredytowej oraz
zjawisko negatywnej selekcji. Dotychczas nie zaobserwowano symptomów narastania tych ryzyk. Przedłużający
się okres niskich stóp procentowych lub ich dalsze obniżanie może natomiast spowodować wystąpienie efektów
nieliniowych, w tym znacznych zmian zachowań banków i ich klientów. W przypadku klientów zmiany te mogłyby polegać głównie na wyraźnym wzroście zainteresowania alternatywnymi dla lokat i rachunków bankowych,
bardziej dochodowymi formami oszczędzania. Mogłoby to z kolei prowadzić m.in. do wzrostu konkurencji zarówno o deponentów, jak i o kredytobiorców, czego efektem mógłby być wzrost kosztu pieniądza dla banków przy
jednoczesnym możliwym pogorszeniu dochodowości i jakości portfela kredytowego.
Jednym z głównych ryzyk dla sektora bankowego funkcjonującego przez dłuższy czas w środowisku niskich stóp
procentowych mógłby być silny wzrost poziomu tych stóp w kolejnym okresie. W obecnej sytuacji wydaje się,
że taki wzrost jest mało prawdopodobny, a wśród jego ewentualnych przyczyn można wymienić: silne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w streﬁe euro, silną deprecjację złotego lub też szoki podażowe na rynkach surowców,
w szczególności energetycznych. Materializacja tego scenariusza zależeć będzie jednak m.in. od poziomu stóp procentowych w otoczeniu gospodarczym Polski. W celu oszacowania potencjalnego wpływu materializacji takiego
scenariusza na system bankowy dokonano symulacji wpływu jednorazowego, silnego wzrostu stóp procentowych
na sytuację ekonomiczną banków w Polsce. Jej podstawą były oceny reakcji sektora przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych na takie zdarzenie i ich przeniesienia na sektor bankowy. W symulacji założono, że obecny poziom
stóp procentowych NBP zostanie utrzymany do końca 2017 r., a następnie będzie miał miejsce szokowy wzrost
do 5% lub 7% (dwa warianty), tj. do najwyższych poziomów notowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Wyniki pokazują, że bardzo silny wzrost stóp procentowych po 2017 r. mógłby znacznie obniżyć zyskowność banków. W ośmiu lub dziewięciu bankach wystąpiłby niedobór kapitałów względem poziomów rekomendowanych
przez KNF. Jednak nawet w wariancie ekstremalnym łączna kwota niedoboru byłaby niewielka – wyniosłaby ok.
2,5 mld zł (w wariancie podstawowym – 1,5 mld zł).
Podsumowując, można zatem uznać, że utrzymanie obecnego środowiska niskich stóp procentowych nie powinno generować istotnych ryzyk dla stabilności banków komercyjnych. Również potencjalne skutki istotnego
wzrostu stóp procentowych nie stworzą poważniejszego zagrożenia dla tego sektora. Jednakże konieczne jest zachowanie obecnych wysokich standardów kredytowania. W szczególności, banki powinny zapewnić, aby kredytobiorcy, którzy zaciągają długoterminowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu dysponowali wystarczającymi
buforami dochodowymi na wypadek istotnego wzrostu poziomu stóp procentowych.
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Tabela 1. Wyniki symulacji
Dane
historyczne
za 2014 r.

Wyniki symulacji
wariant
podstawowy

wariant
ekstremalny

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

0,6

1,1

1,5

Wynik finansowy brutto

1,5

0,8

0,4

1,6

16,0

20,2

0,4

1,7

3,3

1,4

14,9

15,8

Wartości na koniec okresu
Udział banków ponoszących straty w aktywach analizowanych banków
(w%, wg stanu na koniec 2014 r.)
Potrzeby kapitałowe (w mld zł)

1

Udział banków wymagających zwiększenia kapitałów w aktywach analizowanych banków
(w %, według stanu na koniec 2014 r.)
1

Potrzeby kapitałowe banków wyznaczono względem poziomów współczynników kapitałowych zgodnego z rekomendacjami
KNF dotyczącymi wypłaty dywidendy (12,5% dla łącznego współczynnika kapitałowego, 9% dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I).
Źródło: NBP.

1

Zob. np. G. Thwaites, ”Why are real interest rates so low? Secular stagnation and the relative price of investment goods”,
Bank of England, 2015.
2 Zob. np. M.J. Rudolph, ”Sustained Low Interest Rate Environment: Can It Continue? Why It Matters”, Rudolph Financial
Consulting, LLC, 2014.
3 Zob.np. ”Republic of Poland: Concluding Statement of the 2015 Article IV Mission”, IMF, 2015.
4 Zob. np. P. Alessandri, B. Nelson, ”Simple banking: proﬁtability and the yield curve”, Bank of England Working Paper 452,
2012.
5 Zob. np. A. Maddaloni, J.-L. Peydró, ”Bank Risk-Taking, Securitization, Supervision and Low Interest Rates. Evidence from
the Euro Area and the U.S. Lending Standards”, ECB Working Paper Series 1248, 2010; T. Paligorova, J.A.S. Jimenez, ”Monetary
Policy and the Risk-Taking Channel: Insights from the Lending Behaviour of Banks”, Bank of Canada Review Autumn, 2012.
6 Zob. np. C. Borio, H. Zhu, ”Capital regulation, risk-taking and monetary policy: A missing link in the transmission mechanism?”, Journal of Financial Stability 8, 2011.
7 Zob. np. G. Dell’Ariccia, L. Laeven, G. Suarez, ”Bank Leverage and Monetary Policy’s Risk-Taking Channel: Evidence from the
United States”, IMF Working Paper 13, 2013.
8 Zob. np. K. Forbes, ”Low interest rates: King Midas’ golden touch?”, Speech, The Institute of Economic Aﬀairs, Bank of
England, 2015.
9 Zob. np. R.J. Caballero, T. Hoshi, A.K. Kashyap, ”Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan”, American Economic
Review 98, 2008.
10 Zob. Ramka 2. Wpływ spadku złotowych stóp procentowych na sytuację banków, „Raport o stabilności systemu ﬁnansowego.
Styczeń 2015, NBP, Warszawa 2015”

2.6.

Pozycja kapitałowa banków

2.36). Fundusze regulacyjne wzrosły łącznie o 2,3%,
a wzrost rozłożył się po połowie na kapitał Tier I
i Tier II (po około 1,5 mld zł). Źródłem wzrostu kapi-

W analizowanym okresie kontynuowany był
61

wzrost funduszy własnych banków

tału podstawowego Tier I było głównie zatrzymanie

(zob. wykres

61 W

analizie uwzględniono banki komercyjne wraz z ich oddziałami zagranicznymi oraz banki spółdzielcze. Oddziały zagraniczne
posiadają trzy krajowe banki, a skala ich działalności jest bardzo mała (aktywa oddziałów zagranicznych stanowią niespełna 0,2% aktywów sektora i około 1% tych trzech banków). Z analizy wyłączono natomiast bank BGK, ponieważ nie podlega regulacjom pakietu
CRDIV/CRR.
62 Wzrost kapitałów w skali sektora był możliwy pomimo przejęcia banku Nordea przez PKO BP, do którego doszło w IV kwartale 2014 r.
Przejęcie to spowodowało obniżenie pozycji kapitału akcyjnego i ażio emisyjnego (o około 0,9 mld zł) i zwiększenia pozycji wartość
ﬁrmy i inne wartości niematerialne i prawne (o około 1 mld zł), o którą pomniejsza się kapitał podstawowy Tier I.
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zysków wypracowanych w 2014 r. i w I kwartale
2015 r.62 , a kapitału Tier II – zwiększenie kwoty zo-

Wykres 2.37. Wymogi kapitałowe
Wymogi kapitałowe z tytułu innych rodzajów ryzyka

bowiązań podporządkowanych.

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego
w tym kredytowego kontrahenta
80
70

Wykres 2.36. Główne składniki funduszy własnych i wybra-

60

ne współczynniki kapitałowe
mld zł

50

30

Uwaga: kapitał Tier II do końca 2013 r. obliczony jako różnica pomiędzy kapitałem na potrzeby współczynnika wypłacalności i kapitałem podstawowym.
Źródło: NBP.
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Uwaga: wielkość wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta do końca 2013 r. wykazywana łącznie z wymogiem kapitałowym z tytułu ryzyka kredytowego. Spadek kwoty wymogów kapitałowych z tytułu innych rodzajów ryzyka od
2014 r. wynika ze zmian w składzie wymogów kapitałowych wraz
z wejściem w życie CRDIV/CRR (w poprzedniej edycji raportu, w celu zapewnienia lepszej porównywalności z szeregami
z przed CRDIV/CRR, umieszczono w tej kategorii wymóg kapitałowy na korektę wyceny kredytowej (CVA), który obecnie zaliczany jest do kategorii ryzyka rynkowego).
Źródło: NBP.

Wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe, tradycyjnie niewielki w polskim sektorze bankowym,
zmniejszył się. Niewielka wartość tego wymogu wynika ze strategii działania polskich banków, które

Łączny wymóg kapitałowy wzrósł w tempie zbliżo-

w małym stopniu angażują się w działalność zalicza-

nym do wzrostu funduszy własnych. Wzrost wymo-

ną do księgi handlowej (zob. rozdział 2.3.). Najwięk-

gów dotyczył głównie ryzyka kredytowego (zob. wy-

szy udział w wymogu na ryzyko rynkowe miało ryzy-

kres 2.37), co było związane ze wzrostem akcji kre-

ko rynkowych instrumentów dłużnych (około 68%)

dytowej i, w dużo mniejszym stopniu, z deprecja-

oraz ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej,

cją złotego. Na wymóg z tytułu ryzyka kredytowe-

CVA (około 30%). Wymóg na ryzyko walutowe po-

go wpływ wywarł współczynnik wsparcia stosowa-

zostawał niewielki, ponieważ banki w większości za-

ny przy kredytach udzielonych MSP. W większym

bezpieczały bilansową pozycję walutową.

stopniu zaznaczył się on w bankach spółdzielczych,

Krajowy sektor bankowy charakteryzował się wy-

w których udział ekspozycji wobec MSP w aktywach

soką relacją aktywów ważonych ryzykiem do ak-

był relatywnie duży. Dzięki temu banki spółdzielcze

tywów (około 67%), która nie świadczy jednak

zredukowały wymóg kapitałowy na ryzyko kredyto-

o podejmowaniu wysokiego ryzyka, ale o konser-

we o ponad 11% w porównaniu do wymogu bez sto-

watywnych metodach jego szacowania. Większość

sowania współczynnika wsparcia.

banków stosowało proste metody wyznaczania wy-

63 Metody

te to: metoda standardowa dla ryzyka kredytowego, metoda wskaźnika bazowego lub metoda standardowa dla ryzyka operacyjnego oraz najprostsze metody w ramach ryzyka rynkowego.
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Wykres 2.38. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
według łącznego współczynnika kapitałowego
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Źródło: NBP.

Wykres 2.39. Rozkład aktywów krajowych banków komercyjnych (lewy panel) i banków spółdzielczych (prawy panel)
według współczynnika kapitału Tier I
3-2015
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Wykres 2.40. Wskaźnik dźwigni w bankach komercyjnych (lewy panel) i bankach spółdzielczych (prawy panel)
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Uwagi: wskaźnik dźwigni sprzed 2014 r. na podstawie szacunków.
Wskaźnik dźwigni ﬁnansowej w bankach spółdzielczych charakteryzuje się cyklicznymi zmianami na skutek zatrzymywania jednorazowo w ciągu roku całości zysków wypracowanych w poprzednim roku ﬁnansowym, przy stabilnym wzroście ekspozycji kredytowych
w całym roku. Obniżanie tego wskaźnika od 2014 r. wynika w dużej mierze z amortyzacji składników kapitału Tier I utrzymywanych
na zasadzie „praw nabytych”.
Źródło: NBP.

mogów kapitałowych63 , dające z reguły bardziej kon-

nych w CRDIV/CRR.

serwatywne szacunki niż metody zaawansowane dopuszczone w pakiecie CRDIV/CRR64 .

Większość banków spełniałaby normy kapitałowe,
gdyby już dziś musiały pomniejszyć fundusze wła-

Średni łączny współczynnik kapitałowy w krajo-

sne o pozycje, które zgodnie z przepisami mają być

wym sektorze bankowym nie zmienił się ze wzglę-

stopniowo wyłączane z tych funduszy. Pomniejsze-

du na zbliżony wzrost funduszy własnych i wymo-

nia te dotyczą m.in. stopniowej amortyzacji fundu-

gów kapitałowych. Na koniec marca 2015 r. wynosił

szu udziałowego w bankach spółdzielczych oraz za-

14,9%, a średnie współczynniki kapitału podstawo-

padania innych instrumentów utrzymywanych w ka-

65

wego Tier I i kapitału Tier I – 13,6% .

pitale na zasadzie praw nabytych. Odjęcie tych pozycji spowodowałoby – według stanu na koniec marca

Normy adekwatności kapitałowej z naddatkiem

2015 r. – obniżenie funduszy banków komercyjnych

spełniała większość banków. Banki o łącznym

o około 1 mld zł (tj. o 0,8%), a banków spółdzielczych

współczynniku kapitałowym wyższym niż 12% re-

o około 0,7 mld zł (tj. o 6,7%).

prezentowały 97,7% aktywów banków krajowych
(zob. wykres 2.38). Jednak na koniec marca 2015 r.

W przypadku banków spółdzielczych faktyczny

dwa banki objęte programami naprawczymi i inny-

spadek kapitałów może być dużo mniejszy po wej-

mi działaniami UKNF nie spełniały norm określo-

ściu w życie zmian do ustawy o funkcjonowaniu

64 Dwa

banki (o 29% udziale w aktywach sektora) wyliczały wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego przy pomocy zaawansowanej metody pomiaru, a cztery inne banki (o 20% udziale w aktywach sektora) korzystały z metody wewnętrznych ratingów na potrzeby
wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. W tzw. okresie przejściowym banki stosujące metody zaawansowane
nie mogą obniżyć wymogów kapitałowych poniżej wielkości referencyjnej wynikającej z zastosowania metody standardowej lub przepisów Bazylei I. Można szacować, że dzięki stosowaniu metod zaawansowanych wspomniane sześć banków obniżyło swoje wymogi
kapitałowe o około 3 mld zł i w konsekwencji zwiększyło łączne współczynniki kapitałowe średnio o około 1,2 pkt proc. (w porównaniu
do sytuacji, gdyby stosowały metody proste).
65 Zgodnie z CRDIV/CRR minimalne poziomy tych współczynników obowiązujące od 2015 r. to odpowiednio: 4,5% i 6%, a łącznego
współczynnika kapitałowego – 8%. Od 1 stycznia do końca 2014 r. poziomy te wynosiły odpowiednio: 4%, 5,5% i 8%.
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banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i ban66

kach zrzeszających .

na, jej wartość powinna zostać wskazana przez Par-

Zmiany pozwolą bankom

lament Europejski do końca 2017 r. Według propo-

spółdzielczym m.in. ograniczyć możliwości wypłaca-

zycji Komitetu Bazylejskiego minimalny wskaźnik

nia środków z funduszu udziałowego, co umożliwi

dźwigni powinien wynosić 3%68 . Normy wskaźnika

zaliczanie tych środków do instrumentów kapitału

dźwigni na tym poziomie nie spełniałyby obecnie

podstawowego Tier I. Dodatkowo, po utworzeniu

tylko dwa banki (o 1,2% udziale w aktywach sekto-

systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) uczestni-

ra).

czące w nich banki spółdzielcze będą mogły stosować zerową wagę ryzyka dla ekspozycji wobec innych uczestników danego IPS i nie będą musiały po-

2.7.

mniejszać funduszy regulacyjnych o wartość zaanga-

Odporność sektora
bankowego na szoki

żowań kapitałowych wobec innych uczestników tego IPS. Dotyczy to w szczególności lokat i udziałów

W celu oceny odporności sektora bankowego

banków spółdzielczych w bankach zrzeszających.

na potencjalne szoki stosowane są dwa podej-

Należy zwrócić uwagę jednak, że ustawa przewidu-

ścia – symulacje oraz makroekonomiczne testy wa-

je również tworzenie tzw. zrzeszeń zintegrowanych,

runków skrajnych. Pierwsze z tych podejść polega

których uczestnicy nie będą uprawnieni do korzysta-

na badaniu wpływu wystandaryzowanych szoków,

nia z preferencyjnego traktowania wzajemnych za-

które nie są przypisane do scenariusza makroeko-

angażowań przy wyliczaniu norm adekwatności ka-

nomicznego, natomiast są porównywalne w czasie.

pitałowej ani płynności, o ile zrzeszenia te nie speł-

Drugie z tych podejść rozważa konkretny, spójny

nią warunków umożliwiających uznanie ich za sys-

szokowy scenariusz makroekonomiczny i bada od-

temy ochrony instytucjonalnej. W przypadku ban-

porność banków na jego materializację.

ków uczestniczących w takich zrzeszeniach spełnienie norm kapitałowych i płynnościowych będzie dużym wyzwaniem (zob.ramka 4).

2.7.1.

Symulacje jednoczynnikowe
zdolności absorbowania strat

Polski sektor bankowy charakteryzuje się niskim

kredytowych

poziomem dźwigni ﬁnansowej, co potwierdza pozytywną ocenę jego pozycji kapitałowej. Na koniec

W celu określenia, czy kapitały banków wystar-

marca 2015 r. tradycyjny wskaźnik dźwigni (rela-

czają do zaabsorbowania ewentualnych strat z ty-

cja aktywów banku do kapitału podstawowego) wy-

tułu materializacji ryzyka kredytowego, przepro-

nosił 11,4, a wskaźnik obliczony według wymogów

wadzono symulację69 , której wyniki odpowiada-

CRDIV/CRR67 – 8,4%. Unijna norma dla wskaźnika

ją na pytanie, jaką skalę pogorszenia jakości kre-

dźwigni ﬁnansowej, zdeﬁniowanego w pakiecie re-

dytów obecnie obsługiwanych terminowo mogą

gulacyjnym CRDIV/CRR, nie została jeszcze ustalo-

zaabsorbować poszczególne banki bez naruszenia

66 Ustawa

z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
oraz niektórych innych ustaw.
67 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.
68 Propozycja Komitetu Bazylejskiego zawarta w: „Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements”, Komitet Bazylejski,
styczeń 2014 r.
69 Symulacje zostały przeprowadzone dla krajowych banków komercyjnych i banków spółdzielczych. Z symulacji wyłączono Bank Gospodarstwa Krajowego.
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którejkolwiek z norm kapitałowych. Wyniki symu-

Natomiast dla banków spółdzielczych założony szok

lacji pozwalają uszeregować banki według odporno-

spowodowałby obniżenie współczynników kapitało-

ści na pogorszenie jakości ich portfela kredytowego.

wych poniżej obowiązujących minimów w bankach

Jako miarę wrażliwości sektora bankowego analizu-

posiadających 12,5% aktywów wszystkich banków

je się w niej udział w aktywach sektora banków, któ-

spółdzielczych (10,7% we wrześniu 2014 r.).

re byłyby w stanie zaabsorbować utratę wartości jedynie stosunkowo niewielkiej (10%) części portfela
kredytowego.

Pogorszenie odporności wynika głównie ze strat
odnotowanych przez kilka banków i dalszej amortyzacji składników funduszy własnych utrzymywa-

Symulacja przeprowadzona na danych z marca

nych na zasadzie praw nabytych. Pewien wpływ

2015 r. (zob. wykres 2.41 ) wskazuje na niewielkie

miało również zaostrzenie norm kapitałowych od

pogorszenie odporności niektórych banków na za-

początku 2015 r., tj. normy kapitału podstawowego

łożony arbitralnie szok. W przypadku krajowych

Tier I z 4% do 4,5% oraz normy kapitału Tier I z 5,5%

banków komercyjnych utrata wartości 10% portfela

do 6%70 . Pozostałe banki posiadały jednak wystarcza-

kredytowego spowodowałaby naruszenie którejkol-

jące kapitały, aby zaabsorbować skutki ewentualne-

wiek z norm kapitałowych w bankach o 8,2% udziale

go pogorszenia się jakości portfela, a ich odporność

w aktywach tego sektora (we wrześniu 2014 r. 7,8%).

zwiększyła się.

Wykres 2.41. 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
12-2014

3-2015

9-2014

100%

90%

90%
Skumulowane aktywa
banków spółdzielczych

Skumulowane aktywa
krajowych banków komercyjnych

9-2014

100%

80%
70%
60%
50%
40%

3-2015

80%
70%
60%
50%
40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

12-2014

0%
0%

10%

20%

30%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

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 kapitału Tier I, a w dalszej kolejności kapitał Tier I banku. 3. Kredyty o pogarszającej się
jakości mają wagę ryzyka w wysokości odpowiadającej średniej wadze ryzyka dla portfela kredytów danego banku. 4. Brak rozwiązań
odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

70 Zaostrzenie norm kapitałowych miało większy wpływ na banki spółdzielcze niż banki komercyjne z uwagi na proporcjonalnie większy

spadek kapitałów w bankach spółdzielczych, wynikający z udziału amortyzowanych składników funduszy własnych utrzymywanych
na zasadzie praw nabytych.
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2.7.2. Testy warunków skrajnych

w wysokości zapewniającej utrzymanie łącznego
współczynnika kapitałowego na poziomie 12,5%,
a współczynnika kapitału podstawowego Tier I

Metodyka i założenia

na poziomie 9,0%72 . Założone w analizie kryteria

Do oceny odporności banków na negatywne szoki

dla współczynników kapitałowych są zgodne z kry-

zastosowano testy warunków skrajnych71 obejmu-

teriami przyjętymi przez KNF w zaleceniach doty-

jące szok makroekonomiczny, rynkowy i płynno-

czących polityki dywidendowej banków73 i są przy

ści. Jako scenariusz referencyjny wykorzystano cen-

tym wyższe od obowiązujących wymogów regula-

tralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP

cyjnych oraz kryteriów przyjętych w testach euro-

z „Raportu o inﬂacji. Lipiec 2015 r.”, sporządzoną

pejskich banków przeprowadzonych w 2014 r. przez

przy założeniu stałych stóp procentowych. Celem

EBA i EBC.

analizy była kwantyﬁkacja skutków hipotetycznych
szoków dla banków w okresie od II kwartału 2015 r.
do końca 2017 r. Wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych
w tym rozdziale nie należy traktować jako prognozy
sytuacji sektora bankowego.

Dla banków spełniających wyżej opisane kryteria
dotyczące wskaźników kapitałowych na koniec danego kwartału okresu symulacji przyjęto, że w kolejnym kwartale zwiększają portfele kredytów i papierów wartościowych oraz pozostałe aktywa w tempie
kwartalnego wzrostu nominalnego PKB74 .

Analiza została przeprowadzona w trzech etapach.
W pierwszym zbadany został wpływ dwóch scena-

Na wartość bilansową portfela kredytów wpływały

riuszy makroekonomicznych (referencyjnego i szo-

również odpisy tworzone z tytułu utraty wartości

kowego) na koszty realizacji ryzyka kredytowego

kredytów, a na wartość portfela dłużnych papierów

i na wyniki odsetkowe banków. Dzięki zastosowaniu

wartościowych – szok rynkowy. Dla wyniku z tytułu

wielorównaniowego modelu makroekonomicznego

opłat i prowizji przyjęto założenie malejącej, a dla

zakładany scenariusz szokowy w możliwie komplet-

innych niemodelowanych pozycji rachunku zysków

nym stopniu uwzględnia łączny wpływ poszczegól-

i strat – stałej relacji do aktywów75 .

nych szoków na sytuację ekonomiczną. W drugim

Dopuszczono również możliwość wypłaty dywiden-

etapie do analizy szoku makroekonomicznego dołą-

dy z zysku wypracowanego od II kwartału 2015 r.

czono wpływ dodatkowego negatywnego szoku ryn-

przez banki spełniające minima adekwatności kapi-

kowego na pozycję kapitałową banków. W trzecim

tałowej. Stopa dywidendy zależy od wysokości nad-

etapie analizowano wpływ szoku rynkowego na sy-

wyżki współczynników kapitałowych ponad założo-

tuację płynnościową banków.

ne minima. Założono przy tym zatrzymanie niepo-

Hipotetyczne potrzeby kapitałowe banków w obu

dzielonego (według danych za marzec 2015 r.) zysku

scenariuszach wyznaczono przy założeniu, że ban-

za 2014 r. i I kwartał 2015 r. Zmiany aktywów ban-

ki muszą dysponować funduszami regulacyjnymi

ków były bilansowane przez zmiany zobowiązań.

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

Krajowego.
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.
73 Zob. „Stanowisko KNF z 2 grudnia 2014 r. w sprawie polityki dywidendowej instytucji ﬁnansowych”.
74 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.
75 Założono utrzymanie w latach 2016-2017 stawek opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej na BFG na poziomie z 2015 r.
72 W
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się do zwiększania barier w handlu międzyna-

Wykres 2.42. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle

rodowym oraz wzrostu cen surowców energe-

wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inﬂacji. Lipiec

tycznych.

2015 r.”

PKB (r/r) %

7

Przy takich założeniach w Polsce nastąpiłoby

6

znaczne obniżenie tempa wzrostu gospodarczego

5

(zob. tabela 2.4). Prawdopodobieństwo wystąpienia

4

takiej kombinacji szoków i tak głębokiego spowol-

3

nienia tempa wzrostu gospodarczego, jak to wynika-

2

jące ze scenariusza szokowego, można oceniać jako
niewielkie (zob. wykres 2.42).

1

Tabela 2.4. Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważa-

0

nych scenariuszach makroekonomicznych (w %)
9-2017

12-2017

6-2017

3-2017

9-2016

12-2016

6-2016

3-2016

9-2015

12-2015

6-2015

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

3-2014

9-2013

12-2013

6-2013

-1

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

2015

2016

2017

scenariusz referencyjny

3,6

3,4

3,6

scenariusz szokowy

2,4

0,8

1,6

Tempo wzrostu PKB r/r

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL

W makroekonomicznym scenariuszu szokowym

scenariusz referencyjny

7,8

7,3

6,9

przyjęto następujące założenia:

scenariusz szokowy

8,5

9,3

10,0

-0,8

1,5

1,6

0,1

2,1

0,8

Inflacja CPI r/r

Czynnikiem powodującym pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie będzie szok

scenariusz referencyjny
scenariusz szokowy
WIBOR3M

na światowych rynkach ﬁnansowych, skutku-

scenariusz referencyjny

1,8

1,7

1,7

jący wzrostem zmienności cen aktywów, oraz

scenariusz szokowy

2,3

2,4

1,4

obniżenie tempa wzrostu gospodarek wscho-

Źródło: NBP.

dzących, wywołane nadmiernymi inwestycja-

W celu oceny wpływu potencjalnego wzrostu awer-

mi w przeszłości i czynnikami demograﬁczny-

sji inwestorów zagranicznych do ryzyka rynków

mi.

wschodzących i regionu (skutkującego odpływem

Do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przyczyni się utrwalenie trendów deﬂacyjnych
w streﬁe euro, prowadzące do wzrostu realnych stóp procentowych oraz realnej wartości długów rządowych i prywatnych, a także
do długotrwałego obniżenia popytu i stagnacji
gospodarczej.

kapitału z Polski) na sytuację banków do makroekonomicznego scenariusza szokowego dołączono
szok rynkowy. Odpływ kapitału znalazłby odzwierciedlenie we wzroście rentowności polskich skarbowych dłużnych papierów wartościowych oraz w deprecjacji złotego. Deprecjacja złotego z kolei wpłynęłaby na wzrost wymogów kapitałowych i pogorszenie jakości portfela kredytowego banków na sku-

76 W

Nastąpi również zaostrzenie napięć geopoli-

tek wzrostu wartości w złotych kredytów nominowa-

tycznych na Bliskim Wschodzie oraz konﬂik-

nych w walutach obcych i związanego z nim wzro-

tów między Rosją i jej sąsiadami, co przyczyni

stu obciążenia kredytobiorców spłatami kredytów.

stosunku do rentowności obligacji i kursu złotego z końca marca 2015 r.
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W symulacji założono wzrost rentowności obligacji

zwiększenia potrzeb kapitałowych banków (nie wy-

o 300 pkt bazowych oraz deprecjację złotego wobec

stąpiłby efekt domina). Udział w aktywach sektora

76

wszystkich najważniejszych walut o 30% .

bankowego analizowanych banków, które musiały-

Przeanalizowano także wpływ szoku rynkowego

by podnieść fundusze regulacyjne, aby spełnić kryte-

oraz dodatkowych zaburzeń o charakterze płynno-

ria przyjęte do analizy, wyniósłby w przypadku sce-

ściowym na sytuację banków. Celem tej symulacji

nariusza referencyjnego 1,5%, a w przypadku scena-

było sprawdzenie, czy banki posiadają adekwatny

riusza szokowego 11,7%.

bufor płynnych aktywów na wypadek wystąpienia

Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przy-

założonej w scenariuszu szokowym deprecjacji zło-

padku materializacji bardzo restrykcyjnego scena-

tego, wzrostu rentowności polskich obligacji skarbo-

riusza szokowego grupa krajowych banków ko-

wych oraz dodatkowo odpływu części ﬁnansowania

mercyjnych o około 9% udziale w aktywach sek-

zagranicznego i spadku zaufania zarówno ze strony

tora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów

innych krajowych instytucji ﬁnansowych, jak i pod-

płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań zwią-

miotów sfery realnej skutkującego wycofaniem czę-

zanych z odpływem kapitału zagranicznego, de-

ści ich depozytów77 .

precjacją złotego i spadkiem zaufania klientów

Ostatnim elementem symulacji była analiza wpły-

(zob. wykres 2.44). Większość z tych banków ﬁ-

wu potencjalnego upadku banku w obu scenariu-

nansuje się w dużym stopniu środkami z zagranicy

szach makroekonomicznych na sytuację pozosta-

bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych.

łych banków poprzez tzw. efekt domina.

Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach
wyniósłby około 20 mld zł. W porównaniu z wynika-

Wyniki
Większość banków, zarówno w przypadku realizacji scenariusza referencyjnego, jak i szokowe-

mi symulacji przeprowadzonej w poprzedniej edycji Raportu nastąpiła niewielka poprawa odporności
sektora bankowego.

go, zachowałaby nadwyżkę funduszy regulacyj-

Należy jednak podkreślić, że nawet banki, któ-

nych pozwalającą na spełnienie przyjętych kryte-

re w symulacji utrzymałyby płynność, musiały-

riów adekwatności kapitałowej oraz rozwój dzia-

by wykorzystać znaczną część swoich aktywów

łalności. Szacowana wartość hipotetycznego zwięk-

płynnych. Łącznie musiałyby sprzedać lub zastawić

szenia funduszy regulacyjnych przez banki, które by-

w transakcjach typu repo obligacje skarbowe o obec-

łoby wymagane w przypadku realizacji scenariusza

nej wartości około 51 mld zł. Najprawdopodobniej,

szokowego, wyniosłaby na koniec okresu symulacji

w warunkach analizowanych w scenariuszu szoko-

3,0 mld zł (tj. około 18% ich funduszy na koniec mar-

wym, przeprowadzenie znacznej części tych trans-

ca 2015 r.) (zob. tabela 2.5). Straty z tytułu ekspozy-

akcji wymagałoby zaangażowania banku centralne-

cji na rynku międzybankowym nie spowodowałyby

go78 .

77 Założono

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.
78 W symulacji założono, że wartość obligacji obniżana jest o średni haircut przyjmowany przez NBP dla kredytu lombardowego, kredytu
technicznego i repo.
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Tabela 2.5. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych
Dane historyczne
za okres
II kw. 2014 – I kw. 2015

Wyniki symulacji za okres
II kw. 2015 – IV kw. 2017
scenariusz
referencyjny1

scenariusz
szokowy

Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
Wynik odsetkowy2
Wynik finansowy netto

0,6

0,6

0,9

2,29

2,27

2,23

1,2

0,9

0,5

0,44

0,5

3,0

n/d

0,0

0,0

3

Potrzeby kapitałowe (w mld zł)
Scenariusz makroekonomiczny i rynkowy
Efekt domina

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

n/d

n/d

-2,0

Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach

n/d

n/d

-10,6

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

n/d

n/d

-2,7

1
2

Scenariusz oparty na centralnej ścieżce projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inﬂacji. Lipiec 2015 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 marca 2015 r. jeden analizowany bank nie spełniał regulacyjnych norm kapitałowych. Udział w aktywach sektora analizowanych banków, które nie spełniały zaostrzonych kryteriów kapitałowych przyjętych do testów warunków skrajnych, wynosił 6,6%.
Uwaga: wyniku symulacji dla scenariusza referencyjnego ani innych symulacji zawartych w tym rozdziale nie należy traktować jako
prognozy sytuacji sektora bankowego.
Źródło: NBP.
Wykres 2.43. Skumulowane zmiany łącznego współczynnika kapitałowego w scenariuszu szokowym (w % aktywów ważo-

nych ryzykiem)
22%

20%
18%
16%
14%
12%

czynniki wpływające na zmianę łącznego współczynnika
kapitałowego w okresie symulacji

10%
8%

łączny
współczynnik
kapitałowy 3-2015

zatrzymanie
części
zysku z 2014
i 3-2015

wynik
finansowy
przed
odpisami

odpisy z tytułu
utraty wartości
kredytów

wypłacona
dywidenda

inne zmiany
funduszy
własnych

zmiana
aktywów
ważonych
ryzykiem

łączny
współczynnik
kapitałowy 12-2017

Uwagi: zielone słupki oznaczają wysokość łącznego współczynnika kapitałowego analizowanych banków na początku i na końcu okresu
symulacji w scenariuszu szokowym. Fioletowymi słupkami oznaczono czynniki mające wpływ na zwiększenie przeciętnego łącznego
współczynnika kapitałowego w okresie symulacji, a żółtymi – czynniki wpływające na jego spadek. Wpływ tych czynników przedstawiono
w punktach procentowych.
„Zatrzymanie części zysku z 2014 i 3-2015” to wynikające z przyjętych założeń zwiększenie kapitału banków o część niepodzielonego
(na koniec marca 2015 r.) zysku za 2014 r. i I kwartał 2015 r.
„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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Wykres 2.44. Aktywa krajowych banków komercyjnych we-

dług pokrycia odpływu środków buforem płynnych aktywów w scenariuszu szokowym

ści wzrost dynamiki akcji kredytowej nie powinien
prowadzić do nadmiernego wzrostu dźwigni ﬁnansowej. Odpowiednie nadwyżki kapitałowe ponad
obecne wymogi regulacyjne będą bowiem niezbęd-

30%

gów wynikającego z harmonogramu nakładania po-

20%

szczególnych buforów określonych w CRDIV/CRR.

15%

Utrzymaniu nadwyżek adekwatności kapitałowej
powinna służyć m.in. właściwie prowadzona polity-

10%

ka dywidendowa.

5%

Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że od-

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Powyżej 200%

175 - 200%

150 - 175%

125 - 150%

100- 125%

75 - 100%

50 - 75%

25 - 50%

0%
0 - 25%

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

ne w perspektywie stopniowego wzrostu tych wymo25%

Źródło: NBP.

porność sektora bankowego nieznacznie się poprawiła i jest dobra, ale istnieje grupa banków o podwyższonym proﬁlu ryzyka płynności. Dla stabilnego funkcjonowania krajowego systemu ﬁnansowego
pożądane jest, aby banki posiadały zdywersyﬁkowa-

***
Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji

ne źródła ﬁnansowania, a co za tym idzie, nie polegały w zbyt dużym stopniu na ﬁnansowaniu ze strony
zagranicznych podmiotów dominujących.

zdolności absorbowania strat wskazują, że odporność sektora bankowego na szoki jest wysoka.
Większość banków mogłaby bezpiecznie funkcjonować i zaabsorbować skutki materializacji restryk-

2.8.

Rynkowa ocena polskich
banków

cyjnego scenariusza znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Jednocześnie występuje zróżnicowanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami,
a kilka z nich cechuje się relatywnie niską odpornością. Banki te powinny dążyć do zwiększenia buforów kapitałowych w celu obniżenia wrażliwości
na potencjalne szoki. Ponadto, banki spełniające
szczególnie istotną rolę w systemie ﬁnansowym powinny mieć podwyższoną zdolność do absorpcji potencjalnych strat79 .

Inwestorzy nadal pozytywnie oceniają polskie banki. Po okresie spadków w II połowie 2014 r. wartości indeksu WIG-banki80 ustabilizowały się znacznie powyżej poziomów sprzed wybuchu globalnego
kryzysu ﬁnansowego we wrześniu 2008 r. (zob. wykres 2.45). Spadki wynikały głównie z oczekiwań inwestorów na obniżki stopy referencyjnej NBP oraz
niepewności, co do kosztów jakie niektóre banki
mogą ponieść dla wyeliminowania ryzyka związa-

Istotne jest, aby banki posiadające obecnie wystar-

nego z portfelem kredytów walutowych. Zauważal-

czające bufory kapitałowe nie zmniejszały ich nad-

ny wzrost cen akcji polskich banków w II kwartale

miernie w nadchodzących okresach. W szczególno-

2015 r. może mieć związek ze wzrostową korektą

79 „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).
80 Po debiucie 16 kwietnia 2015 r. do indeksu WIG-banki włączono Idea Bank.
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notowań banków zachodnioeuropejskich obserwowaną po podjęciu przez EBC decyzji o uruchomieniu programu skupu obligacji. Pomimo nieznacznego spadku wskaźnik „cena do wartości księgowej”

Wykres 2.46. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” indek-

sów polskich i europejskich banków
WIG Banki

Euro Stoxx Banks

3

polskich banków utrzymywał się na wysokim poziomie, blisko dwukrotnie wyższym niż banków zachodnioeuropejskich (zob. wykres 2.46).

2

1

Wykres 2.45. Kursy indeksów polskich i europejskich ban-

ków
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Źródło: Thomson Reuters.
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Wykres 2.47. Historyczny i prognozowany wynik na akcję

80

wybranych banków

60
40
20

PKO

Pekao

Millenium

BZWBK

mBank

200

3-2015

9-2014

3-2014

9-2013

3-2013

9-2012

3-2012

9-2011

3-2011

9-2010

3-2010

9-2009

3-2009

9-2008

150

Uwaga: kursy indeksów przeskalowane na 100 na 15 września
2008 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

100
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w 2015 r. zaczną ponownie rosnąć w kolejnych latach (zob. wykres 2.47). Oczekiwanie wyższych zysków w dłuższej perspektywie potwierdza dobrą oce-

2017

2016

2015

2014

2013

2012

we większości banków po spadku lub stabilizacji

0
2011

Analitycy rynkowi oczekują, że wyniki ﬁnanso-

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.

nę fundamentalną polskich banków i przekonanie

Dobra sytuacja polskiego sektora bankowego

o ich zdolności do efektywnego przystosowania mo-

i otoczenia makroekonomicznego przyczyniła się

delu biznesowego do otoczenia niskich stóp procen-

do podniesienia ratingów większości banków kra-

towych.

jowych przez agencję Moody’s. Ocena wiarygodno-

81 Nowa

metodyka została wprowadzona w marcu 2015 r. Agencja zrezygnowała z ratingu siły ﬁnansowej banku, a za główny wskaźnik
przyjęła podstawową ocenę kredytową wyznaczaną zgodnie z nową metodyką. Podstawowa ocena kredytowa (ang. baseline credit assessment, BCA) reprezentuje prawdopodobieństwo upadku banku pozbawionego zewnętrznego wsparcia ﬁnansowego i wynika z sytuacji
ﬁnansowej banku oraz ze stanu makroekonomicznego otoczenia, w którym on funkcjonuje.
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ści banków prowadzona zgodnie ze zmodyﬁkowaną
81

metodyką

Ratingi niektórych polskich banków obniżyła nato-

była podstawą podwyższenia długoter-

miast agencja Fitch, ale nie było to związane z ich

minowego ratingu depozytowego w siedmiu i obni-

sytuacją ﬁnansową. Według agencji wdrażanie dy-

żenia w jednym banku oraz podwyższenia krótko-

rektywy BRR82 zmniejsza prawdopodobieństwo uzy-

terminowego ratingu depozytowego w czterech ban-

skania pomocy rządowej przez europejskie banki.

kach i obniżenia w jednym. Ponadto agencja obni-

W przypadku ﬁlii banków zagranicznych, bezpośred-

żyła dwóm bankom podstawową ocenę kredytową

nią przyczyną obniżenia ratingów było obniżenie

a dziewięciu podwyższyła perspektywę ratingu (zob.

oceny podmiotów dominujących.

tabela 2.6).

82 Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE,
2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr
684/2012, Dz. U. UE L 173/190 z dnia 12.06.2014 r.
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Tabela 2.6. 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

Podstawowa ocena
kredytowa
baa2 (baa2)
baa1 (baa1)
baa3 (baa3)
ba2 (ba2)
baa3 (baa3)
b1 (ba3)
b1 (b1)
baa3 (baa3)
ba2 (ba2)
ba3 (ba2)
ba2 (ba2)

Rating depozytowy
długoterminowy
A2 (A2)
A2 (A2)
A3 (Baa1)
Baa2 (Baa3)
A3 (Baa1)
Ba2 (Ba2)
Ba1 (Ba2)
A3 (Baa3)
Baa2 (Baa2)
Ba2 (Baa2)
Baa1 (Baa3)

Rating depozytowy
krótkoterminowy
P-1 (P-1)
P-1 (P-1)
P-2 (P-2)
P-2 (P-3)
P-2 (P-2)
NP (NP)
NP (NP)
P-2 (P-2)
P-2 (P-2)
NP (P-2)
P-2 (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+)
BBB- (A)
A- (A)
BB (BB)
BBB- (BBB-)
BB (BB)
BB (BBB)
BBB- (A)
A- (A-)

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

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

Perspektywa
NEG (NEG)
STA (STA)

Uwagi: w nawiasie stan na koniec listopada 2014 r. Podstawowa ocena kredytowa na koniec listopada 2014 r. prezentowana jest według
wcześniejszej niezmodyﬁkowanej metodyki. 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 - stand-alone
credit proﬁle.
Źródło: informacje publicznie dostępne na stronach: www.moodys.com, www.ﬁtchpolska.com., www.standardandpoors.com
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Wybrane wskaźniki opisujące sytuację sektora bankowego
2014
w%

I kw.

II kw.

2015
III kw.

IV kw.

I kw.

Zyskowność aktywów (ROA)1

1,07

1,09

1,12

1,08

Zyskowność kapitału (ROE)1,2

11,5

11,8

12,2

11,8

11,8

Marża odsetkowa netto (NIM)1,3

2,53

2,59

2,61

2,50

2,41

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

54,1

53,3

52,1

51,7

52,0

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów3 do wyniku na działalności

14,1

14,3

14,0

14,0

13,8

4,4

5,5

4,9

4,5

4,3

4,9

5,4

4,8

4,2

4,0

kredyty konsumpcyjne

3,8

5,5

4,5

4,3

5,0

kredyty mieszkaniowe

4,6

4,7

4,4

3,8

3,6

1,06

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

przedsiębiorstwa

3,3

5,5

5,2

5,1

5,0

duże przedsiębiorstwa

6,7

8,1

6,5

5,6

5,6

MSP

1,8

1,6

3,9

4,3

4,2

8,4

8,3

8,2

8,1

8,2

7,0

7,0

6,9

6,5

6,7

kredyty konsumpcyjne

14,4

14,1

13,8

12,7

13,0

kredyty mieszkaniowe

3,1

3,2

3,2

3,1

3,4

11,4

10,9

10,6

11,3

11,3

9,4

8,7

8,4

9,3

9,3

12,8

12,6

12,3

12,7

12,7

1,00

1,02

1,00

0,98

0,95

Wskaźniki kredytów zagrożonych3
sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe

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

0,79

0,85

0,86

0,86

0,84

kredyty konsumpcyjne

1,39

1,47

1,66

1,74

1,83

kredyty mieszkaniowe

0,33

0,37

0,34

0,31

0,33

1,40

1,35

1,26

1,23

1,16

duże przedsiębiorstwa

1,04

0,87

0,90

0,87

0,87

MSP

1,70

1,73

1,56

1,58

1,45

8,6

8,0

8,7

6,9

6,8

Współczynnik płynności krótkoterminowej M23,5

1,47

1,39

1,37

1,42

1,37

Współczynnik płynności długoterminowej M43,5

1,20

1,19

1,19

1,20

1,19

Łączny współczynnik kapitałowy2

14,6

14,8

14,9

14,7

14,9

Współczynnik kapitału Tier I2

13,3

13,6

13,7

13,5

13,6

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I2

13,3

13,6

13,7

13,4

13,6

11,56

11,26

11,13

11,27

11,40

przedsiębiorstwa

Luka finansowania3

Dźwignia finansowa (krotność)

2,3

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 oszczędno-

W ramach procesów restrukturyzacyjnych, w ubie-

ściowo - kredytowych (SKOK) pozostaje trudna.

głym roku dwie kasy zostały przejęte przez ban-

W odniesieniu do wielu kas prowadzone są działania

ki komercyjne84 (ze wsparciem ﬁnansowym BFG),

restrukturyzacyjne. Z 50 kas83 , które na koniec mar-

a w przypadku kolejnych dwóch KNF podjęła decy-

ca 2015 r. prowadziły działalność operacyjną, 41 było

zja o zawieszeniu ich działalności ze względu na złą

zobowiązanych do przygotowania programu postę-

sytuację ekonomiczno -– ﬁnansową85 oraz utratę

powania naprawczego, przy czym tylko w 8 przypad-

możliwości regulowania zobowiązań w zakresie wy-

kach program ten był zaakceptowany przez Komisję

płaty środków wobec deponentów86 . Kontynuując

Nadzoru Finansowego. KNF zobowiązała do przed-

działania naprawcze w sektorze, w 2015 r. Komisja

stawienia takiego programu również Kasę Krajową

zaprosiła banki do restrukturyzacji kolejnego SKOK

ze względu na wystąpienie w styczniu 2014 r. straty

oraz podjęła decyzję o ustanowieniu w dwóch ka-

bilansowej.

sach zarządu komisarycznego87 .

83 Analiza

została przeprowadzona na danych sprawozdawczych 50 kas kontynuujących działalność operacyjną. W celu zachowania
porównywalności, dane z poprzednich okresów obejmują również tylko kasy działające na koniec I kwartału 2015 r. Dane sprawozdawcze kas nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryﬁkacji rocznych sprawozdań ﬁnansowych
kas za 2014 r.
84 SKOK im. św. Jana z Kęt została z dniem 1 września 2014 r. przejęta przez Alior Bank, zaś SKOK im. M. Kopernika z dniem 22 grudnia 2014 r. przez Bank Pekao SA.
85 W komunikacie KNF wskazała, że konieczność zawieszenia działalności SKOK Wspólnota i złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości
wynika z sytuacji ekonomiczno – ﬁnansowej zastanej w kasie przez zarządcę komisarycznego, a w szczególności z braku perspektyw
ograniczenia narastania strat i poprawy sytuacji oraz z zawartych przed ustanowieniem w kasie zarządcy komisarycznego wieloletnich,
niekorzystnych dla kasy umów powierzających istotne obszary działalności podmiotom zewnętrznym. Umowy były zawarte w sposób,
który w praktyce istotnie ograniczał możliwość ich zmiany. We wrześniu 2014 r. Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ wydał postanowienie
o upadłości SKOK Wspólnota.
86 SKOK Wołomin według stanu na dzień 10 grudnia 2014 r. utracił płynność ﬁnansową, po uprzednim wykorzystaniu własnych środków
płynnych, w tym wszystkich złożonych w Kasie Krajowej. W lutym 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie
o upadłości SKOK Wołomin.
87 Zarząd komisaryczny został wprowadzony w SKOK Kujawiak (15 czerwca 2015 r.) i w SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego (10 lipca
2015 r.), zaś 18 czerwca 2015 r. KNF wydała zgodę na przejęcie SKOK Wesoła przez PKO BP.
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Konsekwencją działań restrukturyzacyjnych w sek-

w bankach wyniosły jedynie 0,8 mld zł i w ostatnich

torze jest zmniejszenie skali jego działalności. Ak-

dwóch kwartałach spadły o około 45%.

tywa systemu SKOK zmalały do 12,9 mld zł,a tempo
spadku w I kwartale 2015 r. było wyższe niż w ca-

Wykres 3.1. Fundusze własne i współczynnik wypłacalności
Fundusze własne

łym 2014 r. (7% wobec 6,3%). Relacja aktywów kas

Szacowane fundusze własne po korektach inspekcyjnych

działających do aktywów sektora bankowego wyno-

Współczynnik wypłacalności (prawa oś)

siła 0,8%, zaś kredyty i depozyty sektora nieﬁnanso-

Współczynnik wypłacalności po korektach inspekcyjnych (prawa oś)
4%

i 1,4% depozytów podmiotów nieﬁnansowych w sek-

300

3%

200

2%

torze bankowym. Skutkiem ubiegłorocznych proce-

100

1%

sów restrukturyzacyjnych był wzrost poziomu kon-

0

0%

-5%
3-2015

-4%

-500
12-2014

czerwcu 2015 r. wydała dwie rekomendacje dla

-3%

-400

9-2014

wanych w trakcie sprawowania nadzoru, KNF w

-2%

-300

6-2014

W celu ograniczenia nieprawidłowości identyﬁko-

-1%

-200

3-2014

tywach sektora wynosi ok. 52%.

-100

12-2013

centracji w sektorze –- udział największej kasy w ak-

mln zł

wego w skok stanowiły odpowiednio: 0,8% kredytów

400

Źródło: KNF.

kas (Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych
praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych oraz Rekomendacja B-SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych). Pod koniec czerwca 2015 r. do
publicznych konsultacji skierowano także projekt
Rekomendacji C dotyczącej rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych. Rekomendacje KNF są zbiorem dobrych praktyk opartych na zaleceniach Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) oraz doświadczeniach międzynarodowych i krajowych.

Pozycja kapitałowa kas
Sytuacja sektora skok w zakresie adekwatności kapitałowej pogorszyła się. Obserwowany w IV kwartale ub. r. wzrost kapitałów nastąpił w wyniku dokapitalizowania kilku kas przez Kasę Krajową poprzez objęcie udziałów nadobowiązkowych oraz zaliczenia do funduszy własnych niektórych kas kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków88 . Z kolei obniżenie funduszy własnych kas o ponad 50%
w I kwartale 2015 r. było skutkiem wystąpienia strat
w działalności kas w efekcie pogarszającej się jakości kredytów oraz spadku przychodów odsetkowych.
Na koniec marca br. łączne fundusze własne kas pro-

Skala powiązań pomiędzy sektorem bankowym

wadzących działalność wyniosły 171 mln zł, a współ-

i sektorem skok pozostaje nieznaczna. Należności

czynnik wypłacalności 1,39%. Do osiągnięcia wyma-

kas z tytułu lokat i środków na rachunkach bieżących

ganego minimalnego współczynnika na poziomie

w bankach wynosiły 0,7 mld zł, a zobowiązania wo-

5% kasy potrzebowałyby dodatkowych 443 mln zł ka-

bec banków 0,002 mld zł. Należności Kasy Krajowej

pitałów.Po uwzględnieniu korekt wynikających z za-

88 Zgodnie

z art. 24 ustawy o skok, fundusze własne kas tworzą: fundusz udziałowy, fundusz zasobowy, fundusz z aktualizacji wyceny, zobowiązania podporządkowane (za zgodą KNF), niezrealizowane zyski z instrumentów dłużnych i kapitałowych, zaliczanych
do portfela dostępnych do sprzedaży oraz dodatkowa kwota odpowiedzialności członków kasy (za zgodą KNF). Dotychczas 45 kas
dokonało zmian w statucie, które umożliwiają zwiększenie funduszy własnych przez zaliczenie kwoty dodatkowej odpowiedzialności
członków, a 10 kas uzyskało zgodę KNF na możliwość skorzystania z tej formy zwiększania funduszy. Zgoda KNF oznacza dla członków
podniesienie odpowiedzialności za powstałą w kasie stratę do określonej (maksymalnie podwójnej) wysokości wpłaconych udziałów.
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leceń poinspekcyjnych KNF fundusze własne kas
spadłyby do (-)444 mln zł, zaś współczynnik wypła-

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

calności do (-)3,81%, a niedobór kapitału wynosiłby
(-)1 028 mln zł. (zob. wykres 3.1).
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I kwartału br. strata kas działających wynosiła
103 mln złi była nieznacznie niższa niż za cały 2014 r.
(-142,5 mln zł). Przy pełnym uwzględnieniu korekt
wynikających z zaleceń poinspekcyjnych wynik po-

Ustalenia inspekcji co do nieprawidłowości w wycenie aktywów potwierdziły dodatkowe badania
zatwierdzonych sprawozdań ﬁnansowych za 2013
r., przeprowadzone w kilku kasach przez biegłych
rewidentów na zlecenie KNF. Uwzględnienie zastrzeżeń biegłych rewidentów spowodowałoby spa-

winien zostać skorygowany o kolejne 615 mln zł.
Na wyniki ﬁnansowe kas zasadniczy wpływ miały
pogarszająca się jakość kredytów oraz zmniejszenie
przychodów odsetkowych (ze względu na malejący
poziom stóp procentowych).

dek wyniku ﬁnansowego wykazanego przez sektor

Utrzymujący się wysoki udział w portfelu kre-

za 2013 r. o 233 mln zł, oraz obniżenie funduszy wła-

dytowym kredytów restrukturyzowanych, których

snych o 995 mln zł.

wartość może podlegać dalszej aktualizacji stanowi ryzyko dla wyników kas w kolejnych okre-

Pomimo niekorzystnej sytuacji sektora jako całości, 26 kas, których udział w aktywach sektora wynosi około 18% posiadało współczynnik wypłacalności powyżej ustawowego wymogu 5%. Na koniec
2014 r. 31 kas spełniało wymóg nadzorczy, a dla

sach. Ponadto, ze względu na posiadany przez skoki
portfel akcji i udziałów oraz pozostałych papierów
wartościowych89 istnieje ryzyko, że przeszacowanie
ich wartości może mieć również negatywny wpływ
na ich wyniki.

większości współczynnik był dodatni (zob. wykres

Liczba kas wykazujących ujemne wyniki ﬁnanso-

3.2).

we rośnie (zob. wykres 3.3). Wśród 50 kas kontynu-

89 W

I kwartale 2015 r. część kas sprzedało posiadane dłużne papiery wartościowe w zamian za akcje lub udziały spółek prawa handlowego.
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ujących działalność na koniec I kwartału br. stratę
wykazywało 30 kas.

Jakość portfela kredytowego kas działających pozostaje słaba, pomimo że w ciągu ostatnich dwóch

Wykres 3.4. Struktura portfela kredytowe-go
Kredyty pozostałe

Kredyty konsumpcyjne

kwartałów udział kredytów przeterminowanych91

Kredyty na nieruchomości

uległ pewnej poprawie (spadek wskaźnika o 1,3

8

pp.). Poprawa wynikała głównie ze sprzedaży kre-

7

dytów przeterminowanych. W I kwartale 2015 r. ka-

6

sy sprzedały wierzytelności o wartości 0,34 mld zł
(głównie kredyty przeterminowane powyżej 12 mie-

5
mld zł

łalności kasy w przyszłych okresach.

sięcy)92 . Kredyty przeterminowane stanowią prawie

4

24% portfela kredytowego (zob. wykres 3.5).
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łych 7 mld zł i stanowi obecnie ok. 54% aktywów
ogółem. Obserwowany w ostatnich dwóch kwartałach spadek kredytów był efektem zarówno aktualizacji wartości pogarszającej się części portfela,
jak i sprzedaży części wierzytelności przetermino-
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działające w ujęciu netto zmniejszyła się do nieca-

03-2015

wym. Wartość kredytów udzielonych przez kasy
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9-2014
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3-2014

90%

mld zł

3,0

wanych. W strukturze portfela kredytowego prze-

Źródło: KNF.

ważają kredyty konsumpcyjne, których udział stano-

Największą grupę (80%) należności przetermino-

wi obecnie około 80% (zob. wykres 3.4). Około 74%

wanych stanowią kredyty przeterminowane powy-

portfela stanowią kredyty o terminie zapadalności

żej 12 miesięcy, zaś w ujęciu produktowym – kredy-

powyżej 12 miesięcy, zaś, biorąc pod uwagę terminy

ty konsumpcyjne (ok. 50%). Udział kredytów na nie-

pierwotne, ponad 60% to kredyty o terminach po-

ruchomości jest również znaczący (ok. 44%), co przy

90

wyżej 5 lat. Udział tej grupy stale rośnie . Wydłuża-

niewielkim udziale tego typy kredytów w portfe-

nie długości trwania kredytu w środowisku spadają-

lu ogółem świadczy o ich niskiej jakości. Około 7%

cych stóp procentowych zwiększa zdolność kredyto-

portfela kredytowego podlegało restrukturyzacji (w

wą klienta, ale powoduje też wzrost ryzyka w dzia-

tym 37% kredytów o wartości powyżej 1 mln zł),

90 Zgodnie

z zapisami ustawy o skok z 2009 r., od października 2012 r. kasy mogą udzielać kredytów również na terminy powyżej 5 lat
(wcześniej tylko do 5 lat). W całym 2014 r. udział tej grupy kredytów w portfelu kas wzrósł o ponad 11 pp.
91 Cytowane dane odnoszą się do kredytów o opóźnieniu w spłacie przekraczającycm 3 miesiące.
92 Wartość brutto wszystkich wierzytelności sprzedanych przez kasy wynosiła na koniec I kwartału 2015 r. 2,66 mld zł.
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co może mieć negatywny wpływ na wyniki sektora
w przyszłości. Do końca marca 2015 r. kasy utworzyły 1,77 mld zł odpisów aktualizujących, które w 85%

Wykres 3.7. Struktura aktywów płynnych i udział w akty-

wach kas

pokrywają należności przeterminowane powyżej 3

Gotówka

Rachunki bieżące w bankach

Lokaty w bankach

Lokaty w KK
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* Pozycja obejmuje również instrumenty dłużne gwarantowane
przez SP.
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putacji w wyniku publicznej dyskusji na temat funkcjonowania sektora.

Wykres 3.8. Aktywa płynne i rezerwa płynna SKOK
aktywa płynne

W grupie depozytów dominują depozyty termino-

rezerwa płynna

wskaźnik rezerwy płynnej

4,5

14%

nowią ponad 10% (zob. wykres 3.6).

4,0

13%

3,5

12%

3,0

11%

2,5

10%

2,0

9%

Depozyty bieżące

1,5

8%

Depozyty terminowe:

1,0

7%

0,5

6%

0,0

5%
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mld zł

we, wśród których depozyty powyżej 12 miesięcy sta-

ogółem wynosił 21,2% (zob. wykres 3.7).
Na koniec I kw. 2015 r. wartość środków rezerwy

93 Na

aktywa płynne składają się obowiązkowe i nieobowiązkowe lokaty w Kasie Krajowej, aktywa pieniężne, tj. gotówka i środki na rachunkach bieżących w bankach, lokaty w bankach oraz instrumenty dłużne (obligacje Skarbu Państwa oraz jednostki uczestnictwa
funduszy rynku pieniężnego).
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płynnej94 wynosiła 1,3 mld zł, zaś wskaźnik rezerwy
10,7% (zob. wykres 3.8). W I kwartale 2015 r., w pojedynczych przypadkach nastąpiło naruszenie norm
w zakresie minimalnego poziomu obowiązkowej rezerwy płynnej Kasy nie korzystały jednak z kredytu
płynnościowego z Kasy Krajowej.

zmalał do niecałych 31%.
Jednocześnie, od końca 2014 r. rośnie znaczenie instrumentów kapitałowych w aktywach Kasy Krajowej – do 15% na koniec I kw. 2015 r. Było to
skutkiem dokonanego przez Kasę Krajową wsparcia
kapitałowego kilku kas w formie wykupu udziałów
nadobowiązkowych.

Bilans Kasy Krajowej i jej funkcje

Głównym źródłem ﬁnansowania działalności Kasy

Głównym zadaniem Kasy Krajowej jest zapewnie-

Krajowej pozostają środki pochodzące z lokat (za-

nie stabilności ﬁnansowej kas, a w szczególności

równo obowiązkowych, jak i dobrowolnych) oraz

udzielanie kasom wsparcia ﬁnansowego ze środ-

rachunków kas utrzymywanych w Kasie Krajowej.

ków funduszu stabilizacyjnego. Na koniec I kw.

Na koniec marca 2015 r. kasy utrzymywały w Kasie

2015 r. aktywa Kasy Krajowej wyniosły 2,8 mld zł.

ponad 1,7 mld zł, z czego 50% stanowiły lokaty z ty-

Znaczący ich spadek (o 16,8%) miał miejsce w IV kw.

tułu rezerwy płynnej. Ponadto, Kasa Krajowa groma-

2014 r. w efekcie przejęcia dwóch kas przez banki

dzi środki z tytułu należnej rezerwy obowiązkowej

oraz zawieszenia przez KNF działalności jednej kasy

kas, które w ich imieniu odprowadza na rachunek

(zob. wykres 3.9).

w NBP.

Zmiany zachodzące w systemie skok wpłynęły rów-

Wartość środków funduszu stabilizacyjnego, głów-

nież na zmianę struktury aktywów Kasy Krajo-

nego źródła ﬁnansowania wewnątrz sektorowej

wej. Głównym pozycjami pozostają środki pienięż-

restrukturyzacji kas, wynosiła 281,3 mln zł. Ka-

ne (środki w kasie i na rachunkach bieżących w ban-

sa Krajowa ze środków Funduszu udzielała kasom

kach) i instrumenty dłużne, których udział w akty-

kredytów i pożyczek, których wartość na koniec

wach wynosi w sumie ok. 61%. Jednak wartość sa-

I kw. 2015 r. wynosiła 153 mln zł. W IV kw. 2014

mych środków pieniężnych spadła w ostatnim kwar-

część środków funduszu stabilizacyjnego została roz-

tale o prawie 24% (zaś w odniesieniu do końca III kw.

dysponowana na wsparcie kapitałowe kas (wykup

2014 r. o prawie 50%). Było to spowodowane zwięk-

udziałów nadobowiązkowych na kwotę 146 mln zł),

szonym zapotrzebowaniem kas na płynność. W re-

co pozwoliło na pewną poprawę ich sytuacji kapita-

zultacie udział tej pozycji w aktywach Kasy Krajowej

łowej.

94 Środki

zaliczane do rezerwy płynnej mogą być utrzymywane tylko w postaci gotówki, lokat w Kasie Krajowej lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężne-go. W celu zabezpieczenia płynności SKOK są zobowiązane do utrzymywania rezerwy płynnej w wysokości co najmniej 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego, który na podstawie art. 25 ustawy z dn. 5 listopada 2009 r. o skok,
tworzony jest z wkładów członkowskich oraz gromadzonych przez członków oszczędności.
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Wykres 3.9. Struktura bilansu Kasy Krajowej: aktywa – lewy panel, pasywa – prawy panel
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Ramka 6. Dlaczego potrzebne jest szybkie wprowadzenie do prawa polskiego przepisów europejskich dotyczących przymusowej restrukturyzacji instytucji ﬁnansowych?
Koszty kryzysów w bankach
W czasie ostatniego kryzysu ﬁnansowego rządy na całym świecie interweniowały ratując niewypłacalne banki w
obawie przed destrukcyjnymi skutkami ich upadłości dla systemu ﬁnansowego i całej gospodarki. Działania ta
jednak były bardzo kosztowne dla podatników, co okazało się szczególnie dotkliwe w Unii Europejskiej. W latach
2007 - 2014 Komisja Europejska podjęła ponad 450 decyzji zatwierdzających pomoc publiczną dla 112 banków,
których aktywa stanowią ponad 30% aktywów sektora bankowego w całej UE. Rządy wydały na ratowanie banków
ponad 671 mld euro w formie kapitału i zwrotnych pożyczek (5,4% PKB UE z 2008 r.) oraz 1,3 bln euro gwarancji
na zobowiązania (10,3% PKB). Polityka ta przyczyniła się do poważnego wzrostu długu publicznego krajów UE, a
szczególnie strefy euro, gdzie kryzys był najbardziej odczuwalny. Dług publiczny wzrósł tam z 66% PKB w 2008 r.
do ponad 90% PKB w 2014 r.
Doświadczenia te dowiodły, że konieczne jest nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, w którym
skutki złego zarządzania ponoszą w pierwszej kolejności akcjonariusze i wierzyciele, a środki sektora publicznego - co do zasady - nie są angażowane. Podejście to określa się jako mechanizm przymusowej restrukturyzacji
instytucji ﬁnansowych (inaczej resolution). Efektywnie funkcjonujący system resolution jest warunkiem koniecznym dla sprawnego działania sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego kraju oraz ochrony ﬁnansów publicznych przed
skutkami kryzysów w bankach.
Odpowiednie rozwiązania w tym zakresie wprowadziła w Unii Europejskiej dyrektywa BRR1 , której termin implementacji do prawa krajowego państw członkowskich wyznaczony został na początek 2015 r. Dyrektywa udostępnia władzom publicznym szereg instrumentów restrukturyzacji tj.: (1) przymusowe zbycie przedsiębiorstwa,
(2) wydzielenie praw majątkowych, (3) tworzenie instytucji pomostowej, (4) umorzenie lub konwersja zobowiązań
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(bail-in). Ich szczegółowe opisanie w przepisach prawa jest konieczne ze względu na to, że zakładają one ingerencję w prawa właścicieli i wierzycieli banków w celu ochrony stabilności funkcjonowania systemu ﬁnansowego i
gospodarki. Dyrektywa umożliwia również interwencję na wczesnym etapie, zanim problemy instytucji ﬁnansowej doprowadzą do jej upadłości.
Potrzeba wprowadzenia mechanizmu resolution do polskiego prawa
Mechanizm resolution w Polsce wprowadzić ma ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji2 . Prace nad projektem ustawy trwają już od 2011 r.,
jednak do tej pory nie zostały zakończone.
Wprowadzenie podstaw prawnych dla procesu resolution jest w Polsce sprawą pilną z punktu widzenia potrzeb
krajowego systemu ﬁnansowego. Opóźnienia we wprowadzaniu w Polsce przepisów dyrektywy BRR uniemożliwiają zastosowanie pełnej palety narzędzi, jakie oferuje dyrektywa do restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas
oszczędnościowo – kredytowych (patrz rozdział 3). Restrukturyzacja tego sektora jest prowadzona przy wykorzystaniu ograniczonego zestawu narzędzi dopuszczalnych w ramach obecnie obowiązującej ustawy o BFG i skok,
tj. (1) przejęcie całościowe kasy przez inną kasę lub przez bank oraz (2) przejęcie wybranych praw majątkowych i
zobowiązań kasy3 . Znaczna skala outsourcingu w działalności niektórych kas powoduje, że pierwsza z tych metod
jest trudna do zastosowania z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów. Z kolei drugie
z tych rozwiązań nie było w praktyce wykorzystywane z uwagi na oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do zaskarżonych przepisów regulujących tę czynność i wynikający z tego
brak pewności prawnej. W konsekwencji restrukturyzacja sektora jest powolna i kosztowna. Jedyną alternatywą
dla przejęcia całościowego jest wniosek o ogłoszenie upadłości kasy, co jest zdecydowanie najdroższą formą rozwiązywania problemu. Skutkuje ona koniecznością wypłaty depozytów gwarantowanych ze środków BFG. Ponieważ
zasoby zgromadzone w funduszu przez same kasy są niewystarczające, koszty ponoszone są de facto przez banki,
które przez lata wpłacały składki na fundusz pomocowy w BFG. Wyższe obciążenia dla banków na rzecz BFG są
następnie w różnym stopniu przenoszone na ich klientów w formie wzrostu cen usług ﬁnansowych. Ponadto, wypłata środków z funduszy BFG kwaliﬁkowana jest jako wydatek sektora ﬁnansów publicznych, którego BFG jest
częścią, co przy danym poziomie deﬁcytu budżetowego oznaczać może konieczność rezygnacji z innych, społecznie
uzasadnionych wydatków.
O ile w przypadku sektora skok dostępne narzędzia restrukturyzacyjne są ograniczone, to w odniesieniu do
banków właściwie jest ich brak. W przypadku ewentualnych problemów w sektorze bankowym jedynym dostępnym instrumentem jest dobrowolne przejęcie banku przez inny bank, bez wsparcia ﬁnansowego BFG. Alternatywą
pozostaje standardowa procedura upadłości banku ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami o charakterze systemowym. Należy przy tym pamiętać, że przeciętny bank spółdzielczy czy nawet mały bank komercyjny stanowić
może dużo większe obciążenie dla funduszy BFG, niż wynosiły dotychczasowe koszty wypłat depozytów dla klientów skok.
Z kolei ewentualna pomoc publiczna, która jest teoretycznie możliwa na mocy Ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji ﬁnansowych, wymaga notyﬁkacji i zgody Komisji Europejskiej. Może ona jednak nie wyrazić
zgody, jako, że pomoc publiczna jest sprzeczna z podstawowymi zasadami procesu resolution, którego celem ma
być utrzymanie funkcji krytycznych banku, ale bez konieczności wykorzystania środków publicznych. W przypadku braku implementacji dyrektywy BRR w terminie, państwo członkowskie powinno, zgodnie z prawem unijnym
i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, powstrzymać się od działań sprzecznych z celami nie
wprowadzonej w życie dyrektywy.
Pomijając przesłanki formalne, pomoc publiczna nie powinna być jedynym dostępnym narzędziem postępowania wobec banków zagrożonych upadłością z uwagi na koszty, jakie się z tym wiążą dla podatnika oraz koszty
niemierzalne w postaci kreowania pokusy nadużycia. Doświadczenia ostatniego kryzysu w gospodarkach rozwiniętych wykazały, że taka polityka niesie istotne ryzyko dla ﬁnansów publicznych.
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Wymiar transgraniczny procesu resolution
Dodatkowo, istnieją szersze konsekwencje opóźniania wprowadzenia przepisów dyrektywy BRR do prawa krajowego, wynikające z wymiaru transgranicznego przepisów dyrektywy BRR. Jest to niezwykle istotne dla Polski,
jako kraju o znaczącym udziale podmiotów będących częścią dużych europejskich grup bankowych. Dyrektywa nakazuje współpracę organów odpowiedzialnych za proces resolution z krajów macierzystych i goszczących. W tych
okolicznościach, brak wyznaczonego formalnie polskiego organu resolution jest problemem. W Unii Europejskiej
tworzone są kolegia ds. przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution college) dla transgranicznych grup bankowych obecnych w naszym kraju. Kolegia mają za zadanie opracować strategie i plany resolution dla tych grup. Brak
uczestnictwa polskiego organu lub jego udział bez prawa głosu4 , oznacza, że Polska nie może wywierać realnego
wpływu na kształt tych planów, a przyjęte rozwiązania nie będą odzwierciedlać sytuacji na polskim rynku. Ponadto,
reprezentacja Polski w funkcjonującym przy EBA Resolution Committee realizowana jest przez BFG, który – dopóki
ustawa nie wejdzie w życie - nie będzie mógł być traktowany jako formalny organ resolution w Polsce. Gdy EBA zacznie podejmować istotne rozstrzygnięcia, pozycja Polski nie będzie równorzędna z innymi krajami członkowskimi
i prawdopodobnie nasze uczestnictwo w EBA Resolution Committee będzie możliwe tylko na zasadzie obserwatora,
bez prawa głosu.
Brak uprawnionego organu może być jeszcze bardziej odczuwalny w sytuacji uruchomienia procesu resolution.
Grupowy plan przymusowej restrukturyzacji tworzony przez organ kraju macierzystego może przewidywać zastosowanie narzędzi resolution wobec podmiotu zależnego z jurysdykcji polskiej. Jednocześnie, władze polskie nie
będą miały porównywalnych narzędzi resolution do zastosowania dla polskiej części grupy transgranicznej. To rodzi dużą niepewność co do możliwości skutecznego zarządzania kryzysem w banku z uwzględnieniem skutków dla
krajowego systemu ﬁnansowego i krajowego podatnika.
Ostatnim argumentem wskazującym na konieczność sprawnego zakończenia prac nad wprowadzeniem do prawa polskiego przepisów Dyrektywy BRR jest fakt, że opóźnienie we wdrożeniu dyrektyw naraża Polskę na negatywne opinie jako kraju z nieefektywnym systemem prawnym, a także na możliwość wystąpienia Komisji
Europejskiej ze skargą do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Konsekwencją takich działań, oprócz kosztów reputacyjnych dla Polski, może być również kara ﬁnansowa.

1

Dyrektywa PE i Rady 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i ﬁrm inwestycyjnych.
2 Poza wdrożeniem przepisów dyrektywy BRR ustawa ta ma na celu dostosowanie prawa polskiego do dyrektywy DGS, której
transpozycja powinna się dokonać do 3 lipca 2015 r.
3 Na zasadach określonych w Rozdziale 6b Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
4 Można zakładać, że samo uczestnictwo BFG, jako planowanego polskiego organu ds. przymusowej restrukturyzacji (organ
resolution) będzie możliwe, jednak na pewno nie będzie to członkostwo równouprawnione z formalnie wyznaczonymi organami innych krajów. Ponadto, zachodzi wątpliwość, czy BFG będzie miał prawo dostępu do danych dotyczących indywidualnych
banków dopóki nie zostanie formalnie wyznaczonym organem resolution.
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Niekredytowe instytucje ﬁnansowe
W I kwartale 2015 r. sektor niekredytowych instytucji ﬁnansowych (NIF) rozwijał się szybciej od sektora bankowego (zob. tabela 1.1). Zwiększenie się aktywów niekredytowych instytucji ﬁnansowych wynikało przede wszystkim ze wzrostu środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych.

2. możliwego wpływu zachowań inwestycyjnych
NIF na ceny aktywów,
3. zakresu i charakteru powiązań z sektorem
bankowym (właścicielskich, zobowiązań zaciągniętych w bankach i ﬁnansowania udzielonego bankom).

Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

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

Dodatkowo analizowane są obszary ryzyka specyﬁczne dla każdego z tych segmentów.

NIF

Banki

NIF /

OFE

ZU

FI

2013

299,3

167,2

195,0

661,5

1 404,7

47,1%

Banki

2014

149,1

178,6

219,5

547,2

1 529,6

35,8%

2015

155,2

182,8

231,1

569,1

1 566,6

36,2%

Uwaga: Dane za 2015 r. na koniec marca. Dane dla OFE i FI dotyczą aktywów netto, a dla ZU aktywów ogółem. Ze względu na dokonane korekty dane mogą się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF, NBP.

4.1.

Towarzystwa funduszy
inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

Ze względu na stosowany model biznesowy i speWpływ sektora niekredytowych instytucji ﬁnanso-

cyﬁkę oferowanych usług krajowe fundusze inwe-

wych na ryzyko systemowe jest analizowany głów-

stycyjne nie generują ryzyka dla stabilności sys-

nie w trzech wymiarach:

temu ﬁnansowego. Fundusze nie gwarantują wyznaczonego celu inwestycyjnego, a ryzyko związa-

1. odporności sektora na zagrożenia i zdolno-

ne z ich działalnością w całości spoczywa na ich

ści jego poszczególnych segmentów do zapew-

uczestnikach. W odróżnieniu od krajów takich jak

nienia ciągłości świadczenia specyﬁcznych dla

Stany Zjednoczone, Francja, Luksemburg czy Irlan-

nich usług ﬁnansowych na rzecz podmiotów

dia, w Polsce nie funkcjonują fundusze rynku pie-

sfery realnej,

niężnego o stałej wartości aktywów netto (CNAV),
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które ze względu na swoją istotną rolę jako źródło

wycofania środków ulokowanych w tytułach uczest-

krótkoterminowego ﬁnansowania banków uznawa-

nictwa mogą powodować dalsze trudności, z reali-

ne są za ważne systemowo. Potencjalny wpływ kra-

zacją przez nich zobowiązań. Może mieć to nega-

jowych funduszy inwestycyjnych na stabilność sys-

tywny wpływ na wizerunek i zaufanie do innych

temu ﬁnansowego może jednak polegać na oddzia-

podmiotów działających na rynku funduszy inwe-

ływaniu na rynki ﬁnansowe i ceny instrumentów ﬁ-

stycyjnych96 .

nansowych.

W 2014 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych

Oddziaływanie funduszy inwestycyjnych na rynki

znacznie wzrosły. W ciągu roku zwiększyły się one

ﬁnansowe jest w dużym stopniu uzależnione od

o 24,5 mld zł, osiągając historycznie najwyższą war-

zachowań podmiotów inwestujących w fundusze.

tość, tj. 219,5 mld zł, głównie w wyniku napływu

W szczególności dotyczy to uczestników funduszy

netto środków, który wyniósł 17,2 mld zł. Podob-

otwartych, które umarzają jednostki uczestnictwa

nie jak w 2013 r., najwięcej środków skierowano

na żądanie. Jeśli w sytuacji zaburzeń na rynkach ﬁ-

do funduszy zaklasyﬁkowanych do kategorii pozo-

nansowych zdecydują się oni wycofać zainwestowa-

stałe97 (9,3 mld zł) oraz do funduszy dłużnych papie-

ne środki, fundusze te muszą sprzedawać posiadane

rów wartościowych (11,4 mld zł, w tym 7,9 mld zł

aktywa95 . Może to przyczynić się do (dalszego) spad-

do funduszy krajowych dłużnych papierów warto-

ku cen instrumentów ﬁnansowych, a nawet ograni-

ściowych). Najwięcej środków wpłaciły do fundu-

czenia płynności rynków, a w konsekwencji pogłę-

szy inwestycyjnych krajowe gospodarstwa domowe

bienia strat zarówno posiadaczy jednostek uczest-

(8,7 mld zł) oraz przedsiębiorstwa (6,7 mld zł).

nictwa, którzy pozostali w funduszach, jak i innych
uczestników rynku ﬁnansowego, w tym wykorzystujących dźwignię ﬁnansową.

Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych

Dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych

Struktura środków zgromadzonych w funduszach

w funduszach inwestycyjnych istotne znaczenie

inwestycyjnych nie zmieniła się istotnie (zob. wy-

ma utrzymywanie przez te podmioty odpowied-

kres 4.1). Na koniec 2014 r. największą część ak-

niego poziomu płynności lokat. W przypadku fun-

tywów nadal stanowiły krajowe skarbowe papie-

duszy, które umarzają jednostki uczestnictwa na żą-

ry wartościowe (24,3%). W porównaniu ze sta-

danie, duży udział instrumentów o ograniczonej

nem na koniec 2013 r. nieznacznie zwiększył się

płynności może prowadzić do powstania trudno-

udział pozostałych dłużnych papierów wartościo-

ści z realizacją zleceń odkupienia jednostek uczest-

wych, a zmniejszył pozostałych udziałowych in-

nictwa składanych przez uczestników oraz wypłat

strumentów ﬁnansowych98 . Wśród pozostałych dłuż-

należnych im z tego tytułu środków pieniężnych.

nych papierów wartościowych największe znacze-

Sytuacje, w których inwestorzy nie mają możliwości

nie miały instrumenty wyemitowane przez przedsię-

95 W

sytuacji gdy uczestnicy żądają odkupienia jednostek uczestnictwa na znaczną skalę, fundusz może zawiesić ich odkupywanie
na określony czas. Istnieje także możliwość zastosowania rozwiązania polegającego na odkupywaniu jednostek uczestnictwa w ratach przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji (art. 89 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych).
96 Przykładem takiej sytuacji jest przypadek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Inventum TFI, które w październiku 2014 r.
straciło licencję na wykonywanie działalności. Więcej na ten temat w poprzednich edycjach Raportu.
97 Fundusze pozostałe to fundusze inne niż fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu i fundusze dłużnych
papierów wartościowych.
98 Pozostałe dłużne papiery wartościowe to papiery wartościowe inne niż krajowe skarbowe papiery wartościowe, natomiast pozostałe
udziałowe instrumenty ﬁnansowe to instrumenty inne niż notowane na Głównym Rynku GPW i NewConnect oraz tytuły uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych.
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biorstwa, a wśród pozostałych instrumentów udziałowych – akcje nienotowane na rynkach zorganizowanych. Posiadane przez fundusze inwestycyjne papiery wartościowe nie były istotnym źródłem ﬁnansowania przedsiębiorstw, tak więc wpływ funduszy
inwestycyjnych na cykl ﬁnansowy był ograniczony.
Wykres 4.1. Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych

Wyniki ﬁnansowe TFI
Sytuacja ﬁnansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych była dobra i nie stwarzała zagrożenia
dla utrzymania ciągłości świadczenia przez niego
usług (zob. tabela 4.2). W związku ze wzrostem aktywów funduszy inwestycyjnych zwiększył się poziom wynagrodzenia za zarządzanie pobieranego

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

przez TFI oraz ich przychody i wyniki ﬁnansowe99 .
W 2014 r. zysk odnotowało 50, a stratę 8 towarzystw100 .

100%

Straty TFI nie powinny mieć wpływu na bezpie-

80%

czeństwo środków zgromadzonych w funduszach
inwestycyjnych. Towarzystwa funduszy inwestycyj-

60%

nych i zarządzane przez nie fundusze posiadają od40%

rębną osobowość prawną, a aktywa funduszy są oddzielone od majątku TFI. Posiadacze tytułów uczest-

20%
0%

nictwa nie powinni również odczuć konsekwencji
12-2013

Źródło: NBP.

6-2014

12-2014

Na strukturę inwestycji funduszy wpływają decy-

ewentualnej upadłości depozytariuszy funduszy inwestycyjnych, ponieważ środki te są wydzielone
z ich masy upadłościowej.

zje inwestorów o alokacji środków do funduszy
o określonej polityce inwestycyjnej. Podobnie jak
w poprzednich latach, na koniec 2014 r. dominowa-

Kapitały własne TFI

ły w niej podmioty zaliczane do kategorii pozosta-

W 2014 r. sytuacja kapitałowa sektora poprawi-

łe, w tym zwłaszcza fundusze aktywów niepublicz-

ła się. Zagregowane kapitały własne TFI były po-

nych. Część z nich służyła jako indywidualne rozwią-

nad pięciokrotnie wyższe niż wymóg kapitałowy

zania inwestycyjne dedykowane konkretnym inwe-

dla sektora101 . W porównaniu ze stanem na koniec

storom (głównie przedsiębiorstwom). Duży udział

2013 r. zagregowane kapitały własne TFI zwiększy-

miały także fundusze krajowych dłużnych papierów

ły się o niemal 1/3. Wzrost ten był związany z prze-

wartościowych.

prowadzeniem przez jedno z towarzystw oferty pu-

99 Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest głównym źródłem przychodów TFI. W 2014 r. przychody z tego tytułu

stanowiły 92,4% przychodów ogółem sektora.
dotyczący sytuacji ﬁnansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 r.” UKNF, kwiecień 2015, s. 9.
101 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.
100 „Raport
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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 %)

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

12-2013
(w mln zł)
2 654
2 416
2 129
525
426
1 102
249
176 902
4,4
19,8
42,2

12-2014
(w mln zł)
2 834
2 618
2 249
585
477
1 451
275
212 118
5,3
20,6
38,4

Zmiana
12-2014/12-2013 (w %)
6,8
8,3
5,6
11,4
12,0
31,7
10,2
19,9
0,9
0,8 pkt proc.
-3,8 pkt proc.

Uwaga: ze względu na dokonane korekty dane dotyczące średniej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych mogą się różnić
od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu. ROE wyliczone na podstawie średniej wartości kapitałów własnych na koniec
poszczególnych kwartałów danego roku.
Źródło: UKNF, NBP.

blicznej akcji. W relacji do aktywów netto funduszy

swobodnego decydowania o wielkości zaangażowa-

inwestycyjnych kapitały własne sektora były niskie

nych środków w przypadku zaburzeń na rynkach ﬁ-

i nie przekraczały 1%.

nansowych. W związku z powyższym reakcją OFE
na zaburzenia może być realokacja środków między kategoriami aktywów w ich portfelach inwesty-

4.2. Powszechne towarzystwa

cyjnych i tylko w tym zakresie mogą one wpływać

emerytalne i otwarte

na podaż instrumentów na poszczególnych rynkach,

fundusze emerytalne

turę portfeli inwestycyjnych OFE, ich zachowania in-

a przez to na ich ceny. Ze względu na obecną strukwestycyjne mogą obecnie wpływać przede wszyst-

Na koniec maja 2015 r. w Polsce działało 12 po-

kim na ceny akcji spółek notowanych na krajowym

wszechnych towarzystw emerytalnych. Zarządzały

rynku oraz w mniejszym stopniu nieskarbowych pa-

one 159,6 mld zł aktywów netto.

pierów dłużnych.

Po zmianach prawnych wprowadzonych w 2014 r.
obecny charakter OFE i sposób potencjalnego

Struktura lokat OFE

wpływu na ryzyko systemowe jest poniekąd zbliżony do sektora funduszy inwestycyjnych102 . Z punk-

W porównaniu do stanu na pierwsze półrocze

tu widzenia stabilności ﬁnansowej najważniejszym

2014 r. struktura portfela otwartych funduszy eme-

jest to, iż całe ryzyko inwestycyjne spoczywa teraz

rytalnych nie uległa wyraźnym zmianom (zob.

na uczestnikach OFE. W odróżnieniu jednak od in-

wykres 4.2). Wśród lokat OFE dominowały krajo-

westujących w tytuły uczestnictwa funduszy inwe-

we instrumenty udziałowe, głównie akcje notowane

stycyjnych, członkowie OFE nie mają możliwości

na GPW. W omawianym okresie ich udział w port-

102 Wspomniane

zmiany prawne i ich konsekwencje opisano w poprzednich edycjach Raportu
z obowiązującą 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 minimalny limit na inwestycje w akcje wynosił do końca 2014 r. 75%
aktywów, a obecnie wynosi 55% aktywów.

103 Zgodnie
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felu inwestycyjnym funduszy utrzymywał się na sta103

łym poziomie 79-80% . Przybliża to OFE w ich charakterze do typowych funduszy inwestycyjnych akcyjnych.

2014 r., w I kwartale bieżącego roku ich udział wzrósł
do rekordowego poziomu 5,7%.
Spośród innych lokat OFE największe znaczenie mają nieskarbowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

Wykres 4.2. Struktura portfeli inwestycyjnych OFE
Skarbowe papiery wartościowe

Inwestycje zagraniczne

Akcje (krajowe)

Inne

Wyniki ﬁnansowe PTE

100%
90%

Zysk techniczny sektora powszechnych towa-

80%

rzystw emerytalnych za 2014 r. był o prawie jed-

70%
60%

ną trzecią wyższy od wyniku za rok poprzedni,

50%

co było jednak skutkiem zdarzeń jednorazowych

40%

(zob. tabela 4.3). Wynikało to przede wszystkim

30%

3-2015

9-2014

12-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

977 mln zł z całkowitej kwoty 2,018 mld zł przy-

9-2012

środków z Funduszu Gwarancyjnego106 (było to aż

0%
6-2012

z przychodu, jaki PTE wykazały z tytułu wypłaty

10%
3-2012

20%

chodów z zarządzania funduszami emerytalnymi).
Jednocześnie przychody z opłat od składek spadły

Źródło: UKNF.

o prawie 60%, na co złożyło się: fakt, że relatywnie

Aktywami, które są coraz bardziej marginalizowa-

niewielu członków OFE zadeklarowało chęć dalsze-

ne są skarbowe papiery dłużne. Na koniec I kwar-

go odprowadzania składek do części kapitałowej sys-

tału 2015 r. stanowiły one już jedynie 0,7% lokat.

temu emerytalnego107 oraz obniżenie o połowę (do

104

Ze względu na obowiązujące od 2014 r. przepisy ,

1,75%) maksymalnej dopuszczalnej opłaty od skład-

OFE mogą je posiadać w swoich aktywach do 4 lute-

ki. Efekt tych zmian został w minimalnym stopniu

go 2016 r.

złagodzony wzrostem części składki emerytalnej,

Pomimo wzrostu limitu na inwestycje zagraniczne105 , OFE nadal dość niechętnie inwestują poza
krajowym rynkiem. Wynika to z obaw przed podejmowaniem ryzyka walutowego, którego fundusze nie mogą zabezpieczyć. Pomimo tego w pierwszych miesiącach 2015 r. było widać pewną tendencję wzrostową. Po spadku udziału inwestycji zagranicznych w portfelach OFE do 3,9% na koniec

która jest odprowadzana do OFE (w 2013 r. było to
2,8% podstawy składki, w styczniu 2014 r. – 3,1%,
a w następnych miesiącach 2,92%). O ponad 30%
spadły również przychody z tytułu wynagrodzenia
za zarządzanie, które w poprzednich latach stanowiły gros przychodów PTE. Wynikało to ze znacznego
ograniczenia wielkości zarządzanych aktywów.
Dzięki wzrostowi zagregowanych przychodów z za-

104 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.
105 Zgodnie z art. 22 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 maksymalny limit na inwestycje nominowane w walutach państw UE, EOG
i OECD wynosił do końca 2014 r. 10%, a obecnie wynosi 20%.
106 Zgodnie z art. 27 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 środki zgromadzone w części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego wróciły
do PTE i stanowiły ich przychód. Wprawdzie zwiększono jednocześnie część podstawową, jednak bilans tej operacji pozostał dla PTE
pozytywny.
107 W lipcu 2014 r. OFE miały 16,6 mln członków. Deklarację dalszego odprowadzania składek do funduszy złożyło 2,56 mln osób.
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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

12-2012
(w mln zł)
1515
290
1032
0
724
791
720
52,2
21,1

12-2013
(w mln zł)
1668
390
1119
0
703
966
375
57,9
10,0

12-2014
(w mln zł)
2018
161
777
977
747
1271
1094
63,0
31,1

Zmiana
12-2014/12-2013 (w %)
21,0
-58,7
-30,6
6,3
31,6
191,7
5,1 pkt proc.
21,1 pkt proc.

Uwaga: Dane zostały zaktualizowane na podstawie danych bilansowych na koniec poszczególnych okresów i mogą się różnić od danych
prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF.

rządzania OFE, wzrosła również rentowność techniczna sektora PTE (o 5 punktów procentowych,
do poziomu 63%) (zob. wykres 4.3). Wszystkie towarzystwa osiągnęły w minionym roku dodatnią
rentowność techniczną, jednak zauważalne są duże
różnice między poszczególnymi podmiotami. Trzy
z nich miały rentowność techniczną poniżej 20%, zaś
pozostałe mieściły się w przedziale 47-76%. W przyszłości takie wyniki będą trudne do osiągnięcia.

4.3. Zakłady ubezpieczeń
Działalność ubezpieczeniowa prowadzona w Polsce ma tradycyjny charakter i nie generuje ryzyka systemowego. Wynika to ze specyﬁki tej działalności, gdzie wypłata odszkodowań jest związana
z wystąpieniem określonego zdarzenia losowego, co
w większości przypadków jest niezależne od cyklu
biznesowego lub ﬁnansowego. Natomiast likwidacja
dużych szkód i wypłata ubezpieczenia rozłożona jest

Bardzo wysoka była dynamika zysku netto PTE, co

w czasie i może zająć kilka lat.

przede wszystkim było skutkiem wysokiego zysku

Zakłady ubezpieczeń w mniejszym stopniu niż in-

technicznego. Dodatkowym czynnikiem zwiększają-

ne podmioty narażone są na ryzyko utraty płynno-

cym samą dynamikę był fakt relatywnie niskiego wy-

ści, co wynika z odwróconego cyklu produkcyjne-

niku netto za rok 2013.

go. Składka ubezpieczeniowa za udzielaną ochronę
ubezpieczeniową płacona jest z góry a środki pochodzące ze składek przeznaczone są na bieżące wypłaty odszkodowań oraz na pokrycie zobowiązań. Na-

Kapitały własne PTE

pływ środków pochodzących ze składek jest rozłożony w czasie, a wypłaty odszkodowań determinowane
są zdarzeniami losowymi.

Na koniec 2014 r. kapitały własne powszechnych to-

Krajowe zakłady ubezpieczeń w niewielkim stop-

warzystw emerytalnych wyniosły 3,6 mld zł. W po-

niu narażone są na ryzyko stóp procentowych. Wy-

równaniu z I półroczem relacja kapitałów wła-

nika to z małego udziału ubezpieczeń na życie z gwa-

snych do zarządzanych aktywów wzrosła i na koniec

rantowaną stopą zwrotu. Ponadto przepisy prawa

2014 r. wyniosła średnio 2,4% (zob. wykres 4.4) i była

zobowiązują zakłady do dopasowania struktury ter-

istotnie wyższa niż w sektorze TFI.

minowej aktywów przeznaczonych na pokrycie zo-
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bowiązań z zawartych umów ubezpieczeń (tzw. re-

W przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach ﬁ-

zerw techniczno-ubezpieczeniowych), co minimali-

nansowych, spadek wartości aktywów (niezależnie

zuje różnice zmian po stronie aktywów i pasywów

od przyczyn) skutkuje spadkiem zobowiązań wobec

wynikające ze zmian stóp procentowych.

ubezpieczonych i obniżeniem wymogów kapitałowych, ponieważ parametry wypłacalności są skore-

Wykres 4.3. Rentowność techniczna PTE
Rozpięto ć

rednia

lowane z poziomem zobowiązań.
Mediana

90%

Sektor ubezpieczeń zdominowany był przez duże

80%

zakłady ubezpieczeń należące do krajowych i za-

70%
60%

granicznych grup kapitałowych. Wielkość krajowe-

50%

go sektora ubezpieczeń, mierzona wartością zebra-

40%

nej składki, nie uległa istotnym zmianom. Najwięk-

30%
20%

szy krajowy zakład ubezpieczeń zebrał 15% składki

10%

(zob. wykres 4.5).

0%
12-2014

6-2014

12-2013

6-2013

12-2012

6-2012

-10%

Uwaga: Dane zostały zaktualizowane na podstawie sprawozdań
na koniec poszczególnych okresów i mogą się różnić od danych
prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

Wykres 4.5. Największe krajowe zakłady ubezpieczeń

(udział w składce)
PZU

PZU Życie

Ergo Hestia

Warta

Open Life

MetLife

Aviva Życie

Allianz

Compensa

Pozostałe

15,0%

Wykres 4.4. Relacja kapitałów PTE do wartości aktywów

netto zarządzanych przez nie OFE
Rozpięto ć

39,8%

rednia

14,9%

Mediana

6%
6,3%

5%

6,1%

4%

2,9%
4,2%
3,2%3,8% 3,8%

3%

Źródło: UKNF.

2%

12-2014

6-2014

12-2013

zakłady ubezpieczeń wskazywał na znaczną kon6-2013

0%
12-2012

Udział składki zebranej przez działające w Polsce
6-2012

1%

centrację rynku, wyższą niż w przypadku sektora
bankowego (zob. wykres 4.6). Największe trzy za-

Uwaga: Dane zostały zaktualizowane na podstawie danych bilansowych na koniec poszczególnych okresów i mogą się różnić od
danych prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

kłady ubezpieczeń na życie i trzy ubezpieczeń ma-

Ubezpieczenia na życie, w których ubezpieczo-

Wysoka koncentracja polskiego rynku ubezpieczeń

ny ponosi ryzyko inwestycyjne mają ograniczony

nie była zjawiskiem nietypowym w perspektywie

wpływ na wypłacalność oferujących je podmiotów.

międzynarodowej, choć koncentracja w poszczegól-
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jątkowych zebrały połowę składki, a pięć największych podmiotów odpowiednio 57% i 68% składki.
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nych krajach UE była bardzo zróżnicowana108 . We-

(ubezpieczenia na życie) zebrał o 8,3% mniej skład-

dług danych IAIS, udział pięciu największych zakła-

ki niż w 2013 r. Spadek ten wynikał głównie z ogra-

dów na życie wahał się od ok. 30% do 80%. W dziale

niczenia dystrybucji tzw. polisolokat (sprzedawa-

ubezpieczeń majątkowych koncentracja była mniej-

nych głównie za pośrednictwem banków). W portfe-

sza i nie przekraczała ok. 50%.

lu ubezpieczeń działu I dominowały nadal ubezpie-

Największy udział w rynku miała grupa PZU, która jako podmiot dominujący wyznaczała wzorce
zachowań na polskim rynku ubezpieczeń. W dziale ubezpieczeń na życie przykładem tego są pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie oferowane w zakładach pracy. Utrwalony przez dziesięcio-

czenia na życie związane z UFK (12,6 mld zł), które
stanowiły 44% łącznej składki tego działu. W związku ze spadkiem sprzedaży ubezpieczeń samochodowych, dział II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe
osobowe) zebrał o 1,3% mniej składki niż w 2013 r.
Wykres 4.7. Składka przypisana brutto

lecia standard tej usługi ubezpieczeniowej znalazł
Ubezpieczenia na życie

się w ofercie większości podmiotów i stanowi istotną

Ubezpieczenia majątkowe

12

cześć oferty produktowej. W dziale ubezpieczeń ma10

pieczeń samochodowych polegający na bezpośred-

8

niej likwidacji szkód. Pomimo obaw o wzrost kosz-

mld zł

jątkowych PZU ustanowiło standard obsługi ubez-

6

tów (cen polis) standard ten został przyjęty przez inne podmioty działające na krajowym rynku ubezpie-

4

czeń.

2

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

9-2012

Źródło: UKNF.

100%
90%

Mniejsza liczba polisolokat sprawiła, że w dziale

80%
Udział w składce

6-2012

Ubezpieczenia majątkowe

12-2012

Ubezpieczenia na życie

0
3-2012

Wykres 4.6. Krzywa koncentracji w sektorze ubezpieczeń

70%

ubezpieczeń na życie spadła również wysokość wy-

60%

płat. W dziale ubezpieczeń majątkowych obniżenie

50%

wypłat odszkodowań związane było z mniejszym po-

40%

pytem na usługi ubezpieczeniowe, odzwierciedlo-

30%

nym w niższej dynamice składki (zob. wykres 4.8).

20%
10%
0%
0

5

10

15

20

25

30

Liczba zakładów ubezpieczeń

Źródło: UKNF.

Składki i odszkodowania
W 2014 r. nastąpił spadek składki w sektorze
ubezpieczeń (zob. wykres 4.7). Dział I ubezpieczeń
108 „

Insurance and Financial Stability ”, International Association of Insurance Supervisors (IAIS), 2011, str. 20.
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Wykres 4.9. Wskaźnik szkodowości w dziale ubezpieczeń

Wyniki ﬁnansowe zakładów ubezpieczeń

majątkowych
Wskaźnik szkodowości brutto

W 2014 r. sytuacja ﬁnansowa zakładów ubezpieczeń nie stwarzała zagrożenia dla ciągłości świad-

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym
67%

czenia usług w tym sektorze. W dziale ubezpieczeń
na życie odnotowano wzrost zysku technicznego i ﬁnansowego. Związane było to głównie ze spadkiem

65%

63%

wartości wypłaconych odszkodowań oraz spadkiem
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to
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Wykres 4.8. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brut-

9-2012

59%

3-2012

kowały poprawą wskaźnika ROE (zob. tabela 4.4).

12-2012

61%

6-2012

kosztów działalności lokacyjnej. Lepsze wyniki skut-
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Wykres 4.10. Wskaźnik COR w sektorze ubezpieczeń
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dów ze składek (tzw. wskaźnik szkodowości)(zob.
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relacja kosztów wypłat odszkodowań do przycho-

3-2012

85,0%

W dziale ubezpieczeń majątkowych pogorszyła się
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wykres 4.9). Pogorszenie tego wskaźnika z końcem 2014 r. spowodowało obniżenie rentowności

W dziale ubezpieczeń majątkowych obserwowa-

działalności ubezpieczeniowej i miało bezpośred-

no silną konkurencję cenową, która doprowadzi-

ni wpływ na wyniki tego działu. Wynik techniczny

ła do obniżenia składek (w relacji do ponoszonych

spadł głównie na skutek gorszych przebiegów szko-

kosztów) do poziomu zbliżającego się do grani-

dowych w ubezpieczeniach samochodów. Na obni-

cy opłacalności. Świadczy o tym wzrost wskaźnika

żenie wyniku ﬁnansowego wpływ miała także niż-

szkodowości oraz relacji kosztów działalności ubez-

sza (niż w 2013 r.) dywidenda PZU Życie wypłacona

pieczeniowej do przychodów (tzw. wskaźnik COR)

PZU. Na koniec 2014 r. wskaźnik ROE spadł w po-

(zob. wykres 4.10). Na koniec 2014 r. nastąpił wzrost

równaniu z 2013 r. i powrócił do poziomu, jaki noto-

tego wskaźnika do 96,3%. W ubezpieczeniach sa-

wano w latach poprzednich (zob. tabela 4.4).

mochodowych OC wskaźnik ten wzrósł do 113%
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Tabela 4.4. Wyniki ﬁnansowe i podstawowe wskaźniki sektora sektora ubezpieczeń
12-2012
(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 %)

12-2013
(w mln zł)

12-2014
(w mln zł)

2014/2013
(w %)

36 264
3 127
2 968
23,2

31 264
3 008
2 808
21,8

28 667
3 308
3 137
24,2

- 8,3
10,0
11,7
2,4 pkt proc.

26 250
665
3 333
17,0

26 602
1 257
6 109
29,3

26 253
752
3 668
17,4

- 1,3
-40,2
-40,0
-11,9 pkt proc.

Uwaga: ROE – wynik ﬁnansowy w roku w relacji do średniej wartości kapitałów własnych. Ze względu na dokonane korekty dane mogą
się różnić od zaprezentowanych w poprzednich edycjach Raportu.
Źródło: UKNF.

co oznacza, że ubezpieczenia te sprzedawane są ze

przez TFI PZU). Lokaty terminowe stanowiły nie-

stratą. Dalsze utrzymywanie wysokiej konkurencji

wielką cześć lokat i przeznaczone były na obsługę

pomiędzy zakładami ubezpieczeń, odzwierciedlonej

bieżących wypłat oraz na pokrycie zobowiązań zwią-

również w cenach usług ubezpieczeniowych, mo-

zanych z tzw. polisolokatami (zob. wykres 4.12).

głoby doprowadzić do spadku kapitałów własnych
i wskaźników wypłacalności.

Wykres 4.11. Struktura bilansu zakładów ubezpieczeń
Lokaty
Kapitały własne

Aktywa i lokaty zakładów ubezpieczeń

Należności
Rezerwy netto

Pozostałe aktywa
Pozostałe pasywa

100%

Zakłady ubezpieczeń miały wystarczające aktywa
na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów

75%

oraz na pokrycie kapitałów własnych (zob. wykres
50%

4.11).
Krajowe zakłady ubezpieczeń inwestowały głów-

25%

nie w obligacje skarbowe. Za wyjątkiem lokat związanych z UFK, krajowe zakłady ubezpieczeń praktycznie nie inwestowały w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym, co sprawia, że wartość
ich aktywów była w minimalnym stopniu narażona
na wahania cen akcji na rynku giełdowym.
W II półroczu 2014 r. wartość lokat zakładów ubez109

pieczeń na życie

0%
Aktywa

Pasywa

Ubezpieczenia na życie

Aktywa

Pasywa

Ubezpieczenia majątkowe

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

Szybciej rosła wartość lokat zakładów ubezpie-

wzrosła o 0,6% i na koniec

czeń majątkowych. Po wzroście o 6,6% w II pół-

2014 r. wyniosła 45,2 mld zł. Największy udział mia-

roczu 2014 r. wyniosła ona 59,1 mld zł. Najwięk-

ły obligacje skarbowe (61,7%) oraz jednostki uczest-

szy udział w lokatach stanowiły obligacje skarbowe

nictwa i certyﬁkaty inwestycyjne funduszy inwesty-

(38,9%), jednostki uczestnictwa i certyﬁkaty inwesty-

cyjnych (przede wszystkim funduszy zarządzanych

cyjne funduszy inwestycyjnych (26,3%) oraz udziały

109 Lokaty

ubezpieczeń na życie bez lokat z UFK.
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lub akcje w jednostkach podporządkowanych (zob.

łowych. Można się spodziewać, że zastosowanie no-

wykres 4.12).

wych zasad będzie skutkowało umiarkowanym spadkiem wskaźników wypłacalności zakładów ubezpie-

Wykres 4.12. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń
Obligacje skarbowe
Inne dłużne papiery wartościowe
Lokaty w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały
Lokaty terminowe
Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Inne lokaty

czeń, co dla części podmiotów będzie wiązało się koniecznością zwiększenia kapitałów własnych.
Wartość lokat sektora ubezpieczeń przewyższała
wartość zobowiązań wobec ubezpieczonych. Na

100%

koniec 2014 r. pokrycie zobowiązań z tytułu za-

80%

wartych umów ubezpieczeń lokatami dla zakładów

60%

ubezpieczeń na życie wyniosło 114,6%, a zakładów

40%

ubezpieczeń majątkowych 127,3%. Na udziale własnym wskaźniki te wyniosły odpowiednio 115,4%

20%

oraz 148,3%. Kapitały własne wyniosły 34,7 mld zł
0%
12-2013

12-2014

Ubezpieczenia na życie

12-2014

(dział I – 13,2 mld zł, dział II – 21,5 mld zł). Zmia-

Ubezpieczenia majątkowe

ny kapitałów własnych w krajowym sektorze ubez-

12-2013

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

pieczeń związane są głównie z wypłatami dywidend
(zob. wykres 4.13).

Lokaty związane z UFK wzrosły do 54 mld zł
(wzrost w II półroczu o 3,8%). Ich struktura de-

Wykres 4.13. Kapitały własne w sektorze ubezpieczeń

terminowana jest decyzjami ubezpieczających, któ-

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

25

rzy dokonują wyboru rodzaju funduszu. Lokaty
te nie wpływają bezpośrednio na stabilność sekto-

20

noszą osoby, które zawarły umowę ubezpieczenia
i podjęły decyzję o wyborze funduszu. Największy
udział w tych lokatach miały jednostki uczestnictwa
i certyﬁkaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych

mld zł

ra ubezpieczeń, ponieważ ryzyko inwestycyjne po15

10

5

oraz dłużne papiery wartościowe. Portfel ubezpie12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

3-2013

12-2012

9-2012

6-2012

racyjne dla podmiotów, o ile podmioty te naruszały

0
3-2012

czeń z UFK może stanowić potencjalne ryzyko opeinteres ubezpieczonych.

Źródło: UKNF.

Wypłacalność sektora ubezpieczeń

Wypłacalność krajowego sektora ubezpieczeń pozostawała wysoka. Na koniec 2014 r. średnia war-

Wszystkie podmioty krajowego sektora ubezpie-

tość środków własnych w dziale ubezpieczeń na ży-

czeń w 2014 r. spełniały ustawowe kryteria wypła-

cie była trzykrotnie wyższa, a w dziale ubezpie-

calności. Obecne zasady ustalania wymogów kapita-

czeń majątkowych czterokrotnie wyższa niż po-

łowych obowiązują do końca 2015 r. Od 1 stycznia

ziom wymagany przez przepisy prawa (zob. wykres

2016 r. (w związku z projektem Wypłacalność II) wej-

4.14). Współczynnik ten dla całego krajowego sekto-

dą w życie nowe zasady ustalania wymogów kapita-

ra ubezpieczeń wynióśł 346,6% (357,9% w 2013 r.).
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Wykres 4.14. Wskaźnik monitorowania działalności w sek-

torze ubezpieczeń

czeń wypada pozytywnie również w porównaniu
do sytuacji zakładów ubezpieczeń w innych krajach UE. W listopadzie 2014 r. EIOPA opublikowa-

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

500%

ła raport z przeprowadzonych stress testów dla europejskich zakładów ubezpieczeń (zob. ramka 7).

450%

Głównym celem było sprawdzenie odporności sekto-

400%

ra ubezpieczeniowego na szoki makroekonomiczne,
szoki charakterystyczne dla sektora oraz identyﬁka-

350%

cja wrażliwości sektora na rożne scenariusze110 . Wy-

12-2014

9-2014

6-2014

3-2014

12-2013

9-2013

6-2013

ności. Wyniki przeprowadzonych stress testów oraz
3-2013

200%
12-2012

czeń miał najwyższe w Europie wskaźniki wypłacal9-2012

250%

6-2012

niki tych testów wskazują, że polski sektor ubezpie-

3-2012

300%

Źródło: UKNF.

Ocena wypłacalności krajowego sektora ubezpie-

wyniki badania LTGA111 wskazują także, że utrzymywanie się niskich stóp procentowych będzie miało
mały wpływ na stabilność krajowego sektora ubezpieczeń.

Ramka 7. Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzonych dla europejskich zakładów
ubezpieczeń przez EIOPA w 2014 r.
W dniu 30 listopada 2014 r. Europejski Nadzór Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował raport1 z przeprowadzonych w 2014 r. testów warunków skrajnych dla europejskich zakładów
ubezpieczeń. Głównym celem symulacji było sprawdzenie odporności sektora ubezpieczeniowego na szoki makroekonomiczne i na szoki charakterystyczne dla sektora oraz identyﬁkacja wrażliwości sektora na scenariusze
szokowe. Testy zostały przeprowadzone dla modułu podstawowego oraz modułu niskich stóp procentowych, zgodnie ze stanem bilansów zakładów ubezpieczeń na dzień 31 grudnia 2013 r.
W module podstawowym badano wpływ wstrząsów pojawiających się na rynkach aktywów na wysokość środków własnych na poziomie grupowym. W badaniu udział wzięło łącznie 167 grup ubezpieczeniowych i zakładów
ubezpieczeń2 , które zgromadziły 55% składki przypisanej brutto dla rynku europejskiego. W scenariuszu bazowym
wyceniono aktywa i zobowiązania ubezpieczycieli oraz wyznaczono dla nich wymogi kapitałowe i środki własne
na pokrycie tych wymogów, zgodnie z zasadami dyrektywy Wypłacalność II (na podstawie modeli standardowych).
Dodatkowo w dwóch scenariuszach zbadano wpływ szoków na rynku aktywów na wysokość środków własnych.
Pierwszy scenariusz zakładał pojawienie się szoku na rynku akcji, który następnie przenosił się na inne segmenty
rynku, w tym na rynek obligacji korporacyjnych i rządowych. Drugi scenariusz przyjmował załamanie na rynku

110 Więcej

na ten temat w poprzedniej edycji Raportu.
2013 r. w Unii Europejskiej przeprowadzono badanie wpływu potencjalnych rozwiązań regulacyjnych dla produktów ubezpieczeniowych zawierających gwarancje dla ubezpieczonych (Long Term Guarantees Technical Assessment, LTGA). Celem tego badania była
ocena wpływu proponowanych rozwiązań na: poziom ochrony ubezpieczonych i ubezpieczających, wypłacalność zakładów ubezpieczeń, preferencje w zakresie inwestycji w aktywa długoterminowe oraz koszty wdrożenia systemu. Dodatkowo badanie to miało
przetestować skuteczność zarządzania ryzykiem przez zakłady i efektywność prowadzenia nadzoru.
Wyniki badania LTGA dla krajowych zakładów ubezpieczeń wyróżniają się pozytywnie na tle innych krajów UE. Polskie zakłady
ubezpieczeń posiadały najwięcej środków na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności. Dla scenariusza bazowego (bez wprowadzania dodatkowych mechanizmów łagodzących skutki niskich stóp procentowych) wskaźnik pokrycia SCR wyniósł na koniec 2011 r.
około 302% (wobec średniej dla UE 77%), w tym dla działu I -– 367%, a dla działu II -– 260%.

111 W
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obligacji korporacyjnych i przeniesienie się wstrząsu na inne segmenty w tym m.in. rynek obligacji rządowych
i bankowych. W module podstawowym analizowano również odporność zakładów ubezpieczeń na określone szoki
związane z działalnością ubezpieczeniową.
Wyniki modułu podstawowego wykazały, że zgodnie z wymogami dyrektywy, europejski sektor ubezpieczeniowy (dane zagregowane) posiada kapitały na wystarczającym poziomie. Na koniec 2013 r. 86% uczestników (a 96%
próby 30 największych zakładów) odnotowało współczynnik wymogu kapitałowego (SCR) na poziomie 100% lub
wyższym. Więcej niż 25% uczestników modułu podstawowego miało bardzo silną pozycję kapitałową (SCR większy
niż 200%). W przypadku 14% zakładów ubezpieczeń, których aktywa stanowiły 3% aktywów całego sektora, współczynnik wymogu kapitałowego (SCR) spadł poniżej 100%. Dla próby 30 największych zakładów, kapitały tylko
jednego podmiotu spadły poniżej 100% wymogu kapitałowego (SCR)(zob. wykres 1). W przypadku scenariusza 1
współczynnik wymogu kapitałowego (SCR) spadł poniżej 100% dla 44% zakładów ubezpieczeń biorących udział
w badaniu, natomiast udział zakładów ubezpieczeń z wysokim poziomem środków własnych (powyżej 200% SCR)
spadł do 14,2%. Symulacja założeń przyjętych w scenariuszu 2 wskazała, że w 27% zakładów ubezpieczeń środki
własne na pokrycie SCR spadły poniżej 100% (Wykres 1). Analiza wystąpienia zdarzeń charakterystycznych dla
sektora ubezpieczeniowego wskazała, że największe ryzyko ubezpieczeniowe to masowe rezygnacje z zawartych
umów ubezpieczenia (tzw. lapsy), ryzyko niedoboru rezerw oraz ryzyko długowieczności.
Wykres 1. Rozkład środków własnych na pokrycie SCR w module podstawowym (w %)
środki własne wg. Wypłacalność II

środki własne wg. Wypłacalność II
środki własne po scenariuszu szokowym 1
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Źródło: EIOPA.

W drugim module testów warunków skrajnych sprawdzono wpływ utrzymujących się niskich stóp procentowych na środki własne indywidualnych zakładów ubezpieczeń. W badaniu udział wzięło 225 ubezpieczycieli
reprezentujących 60% rynku (mierzonego rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi), w tym m.in. 7 krajowych
zakładów ubezpieczeń reprezentujących połowę rynku mierzonego składką przypisaną brutto3 . Pierwszy scenariusz, tzw. scenariusz japoński, zakładał utrzymywanie się długoterminowo niskich stóp procentowych, natomiast
drugi tzw. scenariusz odwrócony zakładał nagły wzrost stóp procentowych dla krótkich terminów zapadalności przy
jednoczesnym spadku stóp procentowych dla długich terminów zapadalności. EIOPA dodatkowo przeanalizowała
odporność zakładów ubezpieczeń na wystąpienie podwójnych szoków tzw. double hit, który zakładał kombinację dwóch scenariuszy. Na stronę aktywów w bilansie ubezpieczycieli oddziaływał nagły spadek cen, podczas gdy
na stronę zobowiązań jednocześnie oddziaływały utrzymujące się niskie stopy procentowe.
Wyniki modułu wykazały, że przyjęte w założeniach otoczenie makroekonomiczne może wpływać na spadek
w poziomie środków własnych zakładów ubezpieczeń i w przyszłości spowodować problemy ze spełnieniem
zobowiązań przez niektóre zakłady ubezpieczeń. W scenariuszu bazowym 16% zakładów ubezpieczeń uczestniczących w testach nie posiadało odpowiednich środków własnych na pokrycie SCR, co odpowiadało 8% łącz-
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nych aktywów próby. Środki własne 44% zakładów ubezpieczeń były na poziomie wyższym niż 200% SCR. Wyniki
pierwszej symulacji, badającej wpływ niskich stóp procentowych pokazały, że 24% ubezpieczycieli nie spełniło wymogów kapitałowych (SCR), podczas gdy w scenariuszu odwróconym dotyczyło to 20% zakładów. Na poziomie
zagregowanym scenariusz japoński wydawał się bardziej dotkliwy dla zakładów ubezpieczeń, jednak niektóre zakłady ubezpieczeń odnotowały większą wrażliwość na scenariusz odwrócony, co wynikało ze struktury aktywów
i zobowiązań. Utrzymujące się w przyszłości niskie stopy procentowe mogą spowodować, że ﬁrmy w niektórych
krajach mogą mieć problem ze spełnieniem swoich zobowiązań w horyzoncie 8-11 lat. Scenariusz podwójnych
szoków tzw. double hit okazał się najbardziej surowym scenariuszem. W przypadku wystąpienia symulowanych
zdarzeń, tylko 56% zakładów ubezpieczeń miałoby odpowiednie środki na pokrycie SCR.
Testy warunków skrajnych dla europejskiego sektora ubezpieczeń wykazały, że utrzymujące się niskie stopy procentowe mają bardzo mały wpływ na wypłacalność sektora ubezpieczeń w Polsce. Współczynnik wypłacalności
sektora krajowego (przed i po stresie) był najwyższy wśród krajów europejskich i wynosił ponad 300% (zob. wykres 2).
Wykres 2. Środki własne na pokrycie SCR dla europejskiego sektora ubezpieczeń przed i po przeprowadzeniu
testów warunków skrajnych w module niskich stóp procentowych
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Źródło: Opracowanie NBP na podstawie danych EIOPA.

1

„EIOPA Insurance stress test 2014”; listopad 2014 r.
Z krajowych grup ubezpieczeniowych udział brała Grupa PZU.
3 TU na Życie Europa S.A., ING TUnŻ S.A., Metlife TUnŻiR S.A., PZU Życie S.A., PZU S.A., TUnŻ Warta S.A. oraz TUiR Warta
S.A.
2
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Międzysektorowe

wyniósł 16,0 mld zł, a ZU – uwzględniając skonso-

powiązania niekredytowych

sektorów, do których należą instytucje zależne – TFI

instytucji ﬁnansowych

(0,5 mld zł) i PTE (1,1 mld zł).

lidowane wyniki grupy PZU – 5,1 mld zł) z zyskami

W maju 2015 r. PZU podpisał przedwstępną umoPotencjalnym źródłem ryzyka systemowego mogły-

wę nabycia 25,25% akcji Alior Banku za 1,63 mld zł.

by być powiązania międzysektorowe niekredyto-

Zapowiedziano też zakup lub przejęcie kolejnych

wych instytucji ﬁnansowych, w tym powiązania ka-

banków. Zgodnie z oczekiwaniami PZU jest to

pitałowe, kredytowe oraz ﬁnansowania z bankami.

pierwszy krok do budowy silnego konglomeratu

W przypadku polskiego systemu ﬁnansowego są one

ubezpieczeniowo-bankowego. W przypadku realiza-

jednak niewielkie. Powiązania właścicielskie miały

cji tego planu, byłoby to istotna zmiana strukturalna

ograniczony charakter i polegały na przynależności

w polskim systemie ﬁnansowym.

do tych samych zagranicznych grup kapitałowych.

zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy inwestycyjnych (FI)

Tabela 4.5. Powiązania kapitałowe (miedzysektorowe)
Podmioty zależne

wobec banków (w mld zł)

Podmioty dominujące
Banki

TFI

PTE

Tabela 4.6. Zaangażowanie funduszy emerytalnych (FE),

Kredyty i inne należności banków od NIF

ZU

- liczba podmiotów
(udział dominujący)

6

x

–

6

(udział mniejszościowy)

–

x

–

–

- udział w kapitałach TFI (w %)

11,1

x

–

17,1

- udział w aktywach netto FI (w %)

9,9

x

–

20,6

FE

FI

NIF

2013

0,5

0,9

9,3

10,7

1,0%

2014

1,0

0,2

13,3

14,5

1,3%

2015

2,3

0,2

16,1

18,6

1,6%

(udział dominujący)

2

–

x

5

(udział mniejszościowy)

2

–

x

–

- udział w kapitałach PTE (w %)

22,4

–

x

30,8

- udział w aktywach netto OFE (w %)

12,5

–

x

45,1

ZU

Depozyty NIF/

ZU

FE

FI

NIF

2013

20,9

18,4

22,0

61,3

5,0%

2014

21,4

11,1

24,3

56,7

4,3%

2015

18,3

9,7

28,4

56,5

4,1%

Depozyty ogółem

Uwaga: Dane na koniec marca 2015 r.
Źródło: NBP.

Ryzyko sektora bankowego związane z kredytowa-

- liczba podmiotów
(udział dominujący)

Kredyty ogółem

Depozyty i inne zobowiązania banków wobec NIF

PTE
- liczba podmiotów

Kredyty NIF/

ZU

TFI

3

–

–

x

niem NIF oraz rola tych instytucji w ﬁnansowaniu

8

–

–

x

banków były niewielkie. Udział kredytów udzielo-

- udział w kapitałach (w %)

2,9

–

–

x

nych funduszom emerytalnym w sumie kredytów

- udział w składce przypisanej (w %)

5,1

–

–

x

udzielonych przez banki na koniec marca 2015 r. nie

(udział mniejszościowy)

Uwaga: szacunki NBP; dla TFI dane dotyczą wyłączenie ich jedynych akcjonariuszy.
Źródło: dla TFI – KRS, UKNF i NBP; dla PTE i ZU – UKNF.

przekraczał 0,01%, natomiast udział kredytów dla
zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych

Wpływ wyników ﬁnansowych jednostek zależnych

wyniósł odpowiednio 0,2% i 1,4% (zob. tabela 4.6).

na podmioty dominujące można szacować jako

Również ekspozycje wynikające z transakcji poza-

umiarkowany. Wskazuje na to porównanie wyni-

bilansowych (otwartych linii kredytowych, innych

ków ﬁnansowych banków i ZU, które w powiąza-

udzielonych zobowiązań dotyczących ﬁnansowania,

niach kapitałowych najczęściej pełnią rolę właścicie-

jak i udzielonych gwarancji) zawartych z tymi trze-

li (w 2014 r. wynik ﬁnansowy sektora bankowego

ma kategoriami podmiotów były niewielkie i stano-
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wiły łącznie równowartość około 0,1% aktywów ban112

ków . Relacja depozytów złożonych przez zakłady

stycyjne do sumy depozytów w sektorze bankowym
wyniosła odpowiednio 1,3%, 0,7% i 2,1%.

ubezpieczeń, fundusze emerytalne i fundusze inwe-

Ramka 8. Niekredytowe instytucje ﬁnansowe a ryzyko systemowe
Celem ramki jest przedstawienie opracowanego przez NBP schematu analizy wpływu działalności niekredytowych instytucji ﬁnansowych (NIF) na ryzyko systemowe, który będzie stosowany w kolejnych edycjach raportu.
Pomimo dominującej pozycji banków w polskim (i europejskim) sektorze ﬁnansowym, niekredytowe instytucje
ﬁnansowe mogą również stać się źródłem lub kanałem transmisji ryzyka systemowego. Ich znaczenie może dodatkowo wzrosnąć, jeżeli zwiększenie wymogów regulacyjnych w stosunku do banków spowoduje przeniesienie
niektórych rodzajów aktywności do sektora pozabankowego.
Analizą zostały objęte następujące rodzaje NIF: zakłady ubezpieczeń, instytucje wspólnego inwestowania (fundusze emerytalne i inwestycyjne), ﬁrmy pożyczkowe, ﬁrmy inwestycyjne (biura i domy maklerskie) oraz inne
instytucje ﬁnansowe, takie jak ﬁrmy leasingowe, faktoringowe, fundusze private equity i venture capital, czy
spółki specjalnego przeznaczenia biorące udział w procesie sekurytyzacji. Za każdym razem, gdy miało to sens
merytoryczny, wyróżniano instytucje stosujące i niestosujące dźwignię ﬁnansową.
Analiza przebiegała w trzech etapach. Celem pierwszego z nich było zidentyﬁkowanie potencjalnych kanałów,
poprzez które poszczególne kategorie NIF mogą wpływać na ryzyko systemowe. W tym celu przeanalizowano
doświadczenia międzynarodowe. Następnie poszczególne kanały zostały ocenione pod kątem ich istotności w warunkach polskich. W trzecim etapie zbadano zdolność NBP do monitorowania poszczególnych kanałów, w tym
w szczególności zidentyﬁkowano istniejące luki informacyjne.
W toku analizy wyodrębniono cztery podstawowe kanały wpływu NIF na ryzyko systemowe:
1. Odporność na szoki warunkująca dostępność usług ﬁnansowych dla sfery realnej – na ile zaprzestanie działalności przez dany sektor będzie odczuwalne dla podmiotów sfery realnej,
2. Oddziaływanie NIF na zjawiska ﬁnansowe istotne dla zachowania stabilności ﬁnansowej, w tym w szczególności:
Cykl ﬁnansowy i poziom zadłużenia sfery realnej oraz ceny nieruchomości,
Ceny aktywów i płynność rynków ﬁnansowych,
Sytuację ﬁnansową kredytobiorców, w szczególności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (np.
poprzez podaż produktów oszczędnościowych lub dostarczanie usług umożliwiających ubezpieczanie
od ryzyka),
3. Bezpośredni wpływ na sektor bankowy, w szczególności:
Ryzyko kredytowe wynikające z ekspozycji sektora bankowego na NIF,
Finansowanie sektora bankowego, na przykład poprzez zakup dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez banki (obligacje, listy zastawne) czy składanie depozytów w bankach,
Transfer ryzyka, na przykład w procesie sekurytyzacji (przejęcie części lub ryzyka kredytowego przez
inwestora), poprzez umowę ubezpieczenia obejmującą niespłacenie zadłużenia, albo w wyniku emisji
specyﬁcznych papierów wartościowych, takich jak obligacje katastroﬁczne,

112 Dane

przybliżone, na podstawie sprawozdawczości dużych zaangażowań banków.
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Konkurencję z bankami, zarówno o oszczędności klientów, jak i poprzez sprzedaż produktów substytucyjnych do kredytów bankowych (np. leasing, pożyczki gotówkowe),
Powiązania właścicielskie, w tym przez grupy międzynarodowe, wynikający na przykład z działania
pod tą samą marką albo polityki dywidendowej spółki matki w stosunku do spółki córki.
4. Udział w tworzeniu długich łańcuchów pośrednictwa ﬁnansowego1 , co może prowadzić do transferu ryzyka
między instytucjami ﬁnansowymi, utrudniać jednocześnie ocenę i identyﬁkację kto dane ryzyko podejmuje.
Ocena istotności tych kanałów oparta jest na sile potencjalnego wpływu na system ﬁnansowy i gospodarkę realną,
który jest uzależniony przede wszystkim od skali danej działalności.
Zakłady ubezpieczeń (ZU) pełnią istotną rolę w gospodarce, ponieważ dostarczają sferze realnej produkty umożliwiające zmniejszenie negatywnych konsekwencji zdarzeń losowych, oddziałując w ten sposób korzystnie na dobrobyt. Z tego względu zaprzestanie działalności przez te podmioty może mieć potencjalnie istotny wpływ na sferę realną. Zakłady ubezpieczeń mogą mieć potencjalnie istotny wpływ na rynki ﬁnansowe ze względu na skalę inwestycji
– w streﬁe euro, wraz z funduszami emerytalnymi, w latach 2002-2013 posiadały średnio 15,7% udziału w rynku długoterminowych papierów dłużnych i blisko 8% udział w rynku akcji i innych instrumentów udziałowych. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że tzw. „zachowania stadne” mogą prowadzić do procyklicznych zachowań ZU
na rynkach ﬁnansowych2 . Niektóre produkty ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenia na życie z gwarantowaną
stopą zwrotu, mogą tworzyć zachęty dla ZU do podejmowania nadmiernego ryzyka inwestycyjnego, w sytuacji,
gdy instrumenty niskim ryzyku nie zapewniają wystarczającego zwrotu dla wypełnienia zobowiązań wobec ubezpieczonych oraz przyczyniać się do tworzenia bąbli cenowych na rynkach aktywów. Nadmierne zaangażowanie
w niepłynne aktywa, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu możliwość wcześniejszego wycofania się z umowy ubezpieczenia na życie przez ubezpieczonych, może prowadzić do problemów z płynnością, które zmuszą ZU do gwałtownej
wyprzedaży aktywów. Jej efektem byłby spadek cen papierów wartościowych na rynku i tym samym wyceny aktywów znajdujących się w bilansach innych instytucji ﬁnansowych, w tym banków. Innymi przykładami zachowań
ZU, które mogą generować ryzyko systemowe, są: nadmierne zaangażowanie w ubezpieczanie ryzyka ﬁnansowego
(np. poprzez instrumenty CDS - przypadek AIG, czy też poprzez gwarancje jak w przypadkumonoline insurers), czy
zaangażowanie w tworzenie długich łańcuchów pośrednictwa ﬁnansowego (sekurytyzacja). Istotne mogą również
okazać się powiązania właścicielskie, szczególnie w przypadku konglomeratów bankowo-ubezpieczeniowych.
Polskie ZU skupiają się na działalności tradycyjnie kojarzonej z tym sektorem. Udział ZU w rynku skarbowych
DPW wynosi ok. 10%, co daje im potencjalnie duży wpływ na ceny i rentowności, jednak w dużej mierze są to inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności. Składka przypisana brutto krajowego sektora ubezpieczeń wynosi
ok. 3% PKB, a jego aktywa mają wartość ok. 10% PKB. W aktywach ZU dominują dłużne papiery wartościowe, głównie skarbowe. Polskie ZU nie uczestniczą w tworzeniu długich łańcuchów pośrednictwa ﬁnansowego. W ostatnim
okresie wzrosła rola powiązań właścicielskich z bankami – m.in. PZU podpisało umowę przedwstępną na zakup
25% akcji Alior Banku i złożyło ofertę zakupu Raiﬀeisen Polbanku. Na polskim rynku działają również ZU i banki
należące do zagranicznych konglomeratów bankowo-ubezpieczeniowych, jak również grupa Getin, w której banki i ubezpieczyciele są powiązani poprzez wspólnego właściciela. Luki informacyjne obejmują zaangażowanie ZU
na rynku bankowych i korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych, rynku listów zastawnych, transakcjach
pozabilansowych. Brak danych nie pozwala na ocenę skali ubezpieczeń niewypłacalności kontrahenta.
Instytucje wspólnego inwestowania (IWI), do których należą fundusze inwestycyjne (FI) i emerytalne (OFE), mogą
potencjalnie generować ryzyko systemowe poprzez wpływ na ceny na rynkach ﬁnansowych, ﬁnansowanie banków
i konkurowanie z nimi o oszczędności. Co do zasady OFE wpływają stabilizująco na rynki ﬁnansowe i są naturalnym
inwestorem w długookresowe aktywa, np. listy zastawne. IWI mogą jednak również destabilizować rynek przez
gwałtowną wyprzedaż aktywów (ﬁre sales); prawdopodobieństwo wystąpienia i ewentualna skala tego zjawiska
zależą od rozwiązań instytucjonalnych dotyczących możliwości wycofania środków przez klientów (w przypadku
FE możliwości są ograniczone, w przypadku otwartych FI – dużo większe) oraz tego czy IWI korzystają z dźwigni
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ﬁnansowej w formie zaciągania kredytów lub angażowania się w transakcje pochodne. IWI, poprzez inwestycje
w dłużne papiery wartościowe i instrumenty strukturyzowane, mogą znacząco wpływać na zadłużenie sektora realnego. Z jednej strony dostarczają ﬁnansowania bankom (depozyty, bankowe DPW, transakcje repo), ale z drugiej
strony konkurują z nimi o oszczędności klientów. IWI korzystające z dźwigni ﬁnansowej stwarzają ryzyko kredytowe mogące przyjąć znaczne rozmiary (przypadek ﬁrmy Long-Term Capital Management).
Aktywa zarządzane przez polskie fundusze inwestycyjne mają wartość około 15% PKB, a przez OFE - około 9%
PKB. W Polsce IWI są ważnymi inwestorami na rynku akcji - w 2013 r. ich łączny udział w obrotach na Głównym
Rynku GPW wyniósł 20,4%, w kapitalizacji GPW 24,7%, a we free ﬂoat 52,8%3 . FI mają około 10% udział w rynku
skarbowych papierów wartościowych, przez co mają umiarkowany wpływ na ten rynek. IWI mają za to niewielki
wpływ na zadłużenie sfery realnej, ponieważ DPW przedsiębiorstw będące w ich posiadaniu mają wartość zaledwie 3% PKB (w porównaniu do kredytów bankowych o wartości odpowiadającej około 15% PKB). Polskie IWI
w niewielkim stopniu ﬁnansują sektor bankowy – wartość bankowych DPW będących w ich posiadaniu wynosi ok.
14 mld zł, a depozytów złożonych przez nie w bankach ok. 25 mld zł, co łącznie stanowi około 2,5% sumy bilansowej
banków). Ryzyko wystąpienia ﬁre sale jest ograniczane przez przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwalające na czasowe wstrzymanie umarzania jednostek otwartych FI4 . Na rynki ﬁnansowe wpływa procykliczność
wpłat do FI dokonywanych przez gospodarstwa domowe. Inwestycje w FI są wykorzystywane do optymalizacji podatkowej portfeli inwestycyjnych (przykład PZU), a ponadto 5% wartości portfeli FI stanowią tytuły uczestnictwa
w innych FI, co ogranicza przejrzystość rynku. Luki informacyjne obejmują skalę korzystania przez FI z dźwigni
ﬁnansowej oraz ich inwestycje w listy zastawne, instrumenty sekurytyzowane i pochodne. Ustawowe rozdzielenie funduszu od zarządzającego nim podmiotu (towarzystwa) sprawia, że ogłoszenie upadłości przez TFI/PTE nie
generuje ryzyka systemowego.
Do ﬁrm inwestycyjnych zaliczamy podmioty oferujące usługi bankowości inwestycyjnej, takie jak doradztwo
w zakresie pozyskiwania ﬁnansowania, usługi maklerskie i brokerskie, czy organizowanie emisji papierów wartościowych. Poprzez świadczenie tych usług ﬁrmy inwestycyjne mogą wywierać duży pośredni wpływ na sytuację
ﬁnansową dużych przedsiębiorstw, korzystających z ﬁnansowania rynkowego. Mogą również silnie oddziaływać
na rynki ﬁnansowe poprzez ich animację oraz inwestycje na rachunek własny. Wpływ jest silniejszy w przypadku
stosowania dźwigni ﬁnansowej i posiadania dużego portfela instrumentów pochodnych. W przypadku pozyskiwania krótkoterminowego ﬁnansowania na rynkach hurtowych istnieje ryzyko wystąpienia ﬁre sales. Wpływ na sektor
bankowy obejmuje kanały ryzyka kredytowego i ﬁnansowania (inwestycje w DPW banków). Firmy inwestycyjne
mogą również uczestniczyć procesie strukturyzowania transakcji skutkującym transferem ryzyka.
W Polsce do ﬁrm inwestycyjnych zaliczamy biura i domy maklerskie. Aktywa ich klientów mają wartość ok. 9%
PKB. Upadłość tego typu podmiotów nie generuje ryzyka systemowego, ponieważ, po pierwsze, usługi świadczyć
mogą w zamian inne podmioty, w tym banki prowadzące działalność maklerską, a po drugie, ze względu na wyłączenie aktywów klientów z masy upadłościowej. Działające w Polsce ﬁrmy inwestycyjne prowadzą bardzo ograniczoną działalność na własny rachunek (wartość aktywów poniżej 0,5% PKB), nie ﬁnansują sektora bankowego, nie
konkurują z bankami i nie uczestniczą w tworzeniu długich łańcuchów pośrednictwa ﬁnansowego. Potencjalnie
istotny jest kanał powiązań właścicielskich (domy maklerskie będące w posiadaniu banków), głównie ze względu
na ryzyko wspólnej marki.
Wpływ ﬁrm pożyczkowych na ryzyko systemowe jest zależny od skali ich działalności oraz konkurencji z sektorem bankowym. Mogą one dostarczać usług ﬁnansowych klientom, którzy nie są atrakcyjni dla banków, ale mogą
również rywalizować o tych samych klientów, co może zwiększać skłonność banków do podejmowania ryzyka.
W pierwszym przypadku działalność ﬁrm pożyczkowych może mieć pozytywny wpływ na dobrobyt gospodarstw
domowych poprzez umożliwienie wygładzania konsumpcji w czasie. Jednak w przypadku, gdy koszty pożyczek
są nadmierne, efekt jest przeciwny. Firmy pożyczkowe, jeśli działają na dużą skalę, mogą istotnie przyczynić się
do narośnięcia nierównowag makro-ﬁnansowych, czego przykładem jest rola ﬁrm pożyczkowych w USA (takich jak
Countrywide Financial Corporation) w udzielaniu kredytów hipotecznych subprime. Innym przykładem jest kryzys
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ﬁnansowy w Korei Południowej w 2003 r. wywołany masowym wydawaniem kart kredytowych przez tamtejsze
ﬁrmy pożyczkowe. Wpływ na ryzyko systemowe jest pomijalny, jeżeli ﬁrma udziela pożyczek ze środków własnych
lub pożyczek od zagranicznej spółki-matki, ale w przypadku stosowania dźwigni ﬁnansowej powstaje ryzyko kredytowe dla wierzycieli ﬁrmy pożyczkowej, w tym banków, i ryzyko płynności. Firmy pożyczkowe mogą również
sekurytyzować udzielane pożyczki, inicjując w ten sposób łańcuch pośrednictwa ﬁnansowego i transferując ryzyko
do innych podmiotów.
Działalność ﬁrm pożyczkowych w Polsce jest nieistotna z punktu widzenia stabilności systemu ﬁnansowego.
Wprawdzie brak jest precyzyjnych danych o skali działalności ﬁrm pożyczkowych, jednak szacunki wskazują, że jest
ona bardzo mała w porównaniu do działalności banków. Banki mają bardzo małą ekspozycję na ﬁrmy pożyczkowe
(ok. 1 mld zł), nie istnieją powiązania właścicielskie z sektorem bankowym.
Firmy leasingowe i faktoringowe mogą generować ryzyko systemowe trzema głównymi kanałami - poprzez ryzyko kredytowe (gdy ﬁnansują działalność kredytem bankowym), powiązania właścicielskie (ich właścicielami często
są banki) oraz sekurytyzację (należności ﬁrm leasingowych i faktoringowych mogą służyć jako aktywa bazowe).
Prowadzą one raczej działalność komplementarną względem banków, ale w niektórych przypadkach mogą z nimi konkurować np. w zakresie ﬁnansowania zakupu środków transportu. W skali globalnej istotne znaczenie dla
funkcjonowania niektórych branż (np. transport lotniczy) ma niewielka grupa ﬁrm leasingowych o dominującej
pozycji rynkowej.
Wartość umów leasingowych podpisanych przez polskie przedsiębiorstwa wynosi ok. 3,5% PKB. W Polsce większość tego typu ﬁrm należy do banków krajowych, a głównym źródłem ﬁnansowania są kredyty bankowe. Firmy
leasingowe należą do największych wierzycieli banków wśród niebankowych podmiotów ﬁnansowych, jednak skala ekspozycji nie stwarza zagrożenia dla wypłacalności banków. Obroty ﬁrm faktoringowych szacuje się na ok. 8%
PKB, ale ze względu na krótkoterminowy charakter należności stan należności jest prawdopodobnie istotnie niższy.
Dostępność danych o działalności ﬁrm leasingowych i faktoringowych jest ograniczona, ze względu na prowadzenie działalności w formie sp. z o.o., co wiąże się z ograniczonymi obowiązkami sprawozdawczymi.
Fundusze Venture Capital (VC) i Private Equity (PE) nie mają istotnego wpływu na ryzyko systemowe poza ewentualnym ryzykiem kredytowym banków. Fundusze PE mogą je generować poprzez transakcje wykupu lewarowanego (LBO, Leveraged Buyout). Finansowanie takich transakcji wiąże się z istotnym ryzykiem dla wierzycieli (banków
lub nabywców dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez VC i PE), a zobowiązania wynikające z tych
transakcji mogą być przedmiotem sekurytyzacji. Transakcje typu LBO były bardzo popularne w latach 80’ ubiegłego wieku, a także w latach 2006-2007, gdy LBO posłużyły do przejęcia dużych spółek. Ponadto fundusze PE mogą
być właścicielami niewielkich banków. Fundusze PE i VC nie wpływają istotnie na cykl ﬁnansowy, nie ﬁnansują
sektora bankowego, nie transferują ryzyka, a na rynkach ﬁnansowych są obecne jedynie w fazie wyjścia z inwestycji. W Polsce ich działalność jest nieistotna z punktu widzenia ryzyka systemowego i ogranicza się wyłącznie
do posiadania udziałów w niewielkich bankach.
Transakcje sekurytyzacji prowadzone z wykorzystaniem spółek specjalnego przeznaczenia (SPV, Special Purpose Vehicles) mogą potencjalnie silnie przyczyniać się do narastania ryzyka systemowego, głównie poprzez
pośredni wpływ na podaż kredytu i ceny nieruchomości. W modelu originate to distribute, stosowanym przez niektóre instytucje ﬁnansowe na rynkach wysoko rozwiniętych w okresie przedkryzysowym, SPV były na dużą skalę
wykorzystywane do reﬁnansowania akcji kredytowej poprzez sekurytyzację, co powodowało transfer ryzyka kredytowego poza podmiot udzielający kredytu i inicjowało długie łańcuchy pośrednictwa ﬁnansowego. Banki mogą
ponosić ryzyko z tytułu gwarancji jakości aktywów będących przedmiotem sekurytyzacji oraz linii płynnościowych
udzielonych SPV. W Polsce skala działalności SPV jest nieistotna - według dostępnych danych na koniec 2014 r.
całkowita wartość aktywnych transakcji sekurytyzacji wyniosła 2,3 mld zł5 .
1

Poprzez tworzenie długich łańcuchów pośrednictwa ﬁnansowego rozumie się wieloetapowy proces sekurytyzacji, w trakcie
którego ryzyko kredytowe transferowane jest wielokrotnie między uczestnikami rynku ﬁnansowego. Głównym zagrożeniem
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związanym w powstawaniem takich łańcuchów jest brak wiedzy co do podejmowanego ryzyka inwestycyjnego.
2 Szerzej na ten temat np. w „Procyclicality and structural trends in investment allocation by insurance companies and pension
funds: A Discussion Paper by the Bank of England and the Procyclicality Working Group”, 2014
3 Patrz: Tabela 5.4.6., str. 165 oraz tabela 4.6.3., str. 174 w ”Rozwój systemu ﬁnansowego w Polsce w 2013 r.”, NBP, 2014
4 Art. 89 ust. 4-7 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późniejszymi zmianami)
5 Analiza w niniejszej ramce nie obejmuje transakcji sprzedaży wierzytelności niepracujących do funduszy sekurytyzacyjnych
w rozumieniu art. 183-195 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546), w warunkach polskich używanych
w celu optymalizacji podatkowej procesu sprzedaży niepracujących wierzytelności do ﬁrm windykacyjnych.
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Ocena ryzyka i rekomendacje
System ﬁnansowy Polski funkcjonuje stabilnie,

wzrostu akcji kredytowej, zbliżone do nominalnego

a charakter i natężenie zagrożeń dla jego stabilno-

tempa wzrostu PKB, nie generuje takich nierówno-

ści nie zmieniły się istotnie od publikacji poprzed-

wag ani nie stanowi bariery dla wzrostu gospodar-

niej edycji Raportu. Utrzymywała się podwyższo-

czego. Również poziom zadłużenia gospodarstw do-

na niepewność co do kształtowania się sytuacji ma-

mowych i przedsiębiorstw jest umiarkowany. Sytu-

kroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki,

acja na rynku nieruchomości komercyjnych, pomi-

choć zmieniły się jej źródła – większą niż w prze-

mo rosnących napięć, nie powinna negatywnie od-

szłości wagę miała sytuacja związana z kryzysem w

działywać na funkcjonowanie systemu ﬁnansowego

Grecji. Utrzymujący się mocny kurs franka szwajcar-

ze względu na niską wartość ekspozycji krajowych

skiego jak dotąd nie spowodował zagrożeń dla stabil-

instytucji ﬁnansowych na ten rynek.

nego funkcjonowania polskiego systemu ﬁnansowego, co wynika przede wszystkim z istotnych buforów
pozwalającym kredytobiorcom i bankom zaabsorbo-

Trudna sytuacja w sektorze SKOK nie generuje

wać skutki tych zmian rynkowych.

bezpośrednio ryzyka systemowego, ale ma pewne istotne negatywne konsekwencje dla zdolności
władz publicznych do reakcji na problemy w syste-

5.1. Ryzyka i scenariusze
negatywne

mie ﬁnansowym. Brak ryzyka systemowego wynika
ze stosunkowo małej skali działalności SKOK, substytucyjnego charakteru usług ﬁnansowych świadczonych przez SKOK i banki oraz nieznacznej ska-

Ryzyko w wymiarze cyklicznym

li powiązań kas z innymi instytucjami ﬁnansowymi. Działania naprawcze w sektorze SKOK wyma-

W polskiej gospodarce i kluczowych segmentach

gają jednak zaangażowania środków ﬁnansowych

systemu ﬁnansowego nie występują obecnie istot-

pozostających do dyspozycji instytucji sieci bezpie-

ne nierównowagi, których korekta mogłaby nega-

czeństwa ﬁnansowego, co wskazuje na wymiar sys-

tywnie wpłynąć na stabilność ﬁnansową. Tempo

temowy problemu. Stosowane metody restruktury-
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zacji sektora (upadłość, likwidacja, przejęcie113 ) wią-

sobów BFG, przepisy powinny dopuszczać elastycz-

żą się z zaangażowaniem zasobów Bankowego Fun-

ność co do terminu osiągnięcia krajowych – wyż-

duszu Gwarancyjnego, przez co zmniejsza się, ce-

szych niż minimum europejskie – poziomów doce-

teris paribus, zasób środków możliwych do wyko-

lowych.

rzystania w przypadku ewentualnych problemów
w krajowym sektorze bankowym. Dodatkowo, wykorzystanie środków BFG na restrukturyzację sektora SKOK114 będzie skutkować również wyższymi obciążeniami ﬁnansowymi, przede wszystkim banków,
w przyszłości, co z kolei, ceteris paribus, może ograniczyć zdolność tych instytucji do podwyższania buforów kapitałowych. Ze względu na niższą zyskowność
działalności, będzie to relatywnie trudniejszym wyzwaniem dla banków spółdzielczych i może utrudnić
budowę potencjału ﬁnansowego systemów ochrony
instytucjonalnej.
NBP wskazuje, że należy zachować elastyczność w
zakresie tempa, w którym zostanie osiągnięty docelowy poziom zasobów BFG. Projekt ustawy wprowadzającej do polskiego prawa przepisy europejskie
w zakresie gwarancji depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji instytucji kredytowych115 postuluje
ustalenie docelowego poziomu funduszy BFG na poziomie wyższym niż europejskie minimum. Ponieważ BFG, w odróżnieniu od systemów gwarantowania depozytów w niektórych krajach UE, już obecnie

Istotnym czynnikiem ryzyka jest rozwój 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. W analizowanym okresie prognozy wzrostu dla strefy euro na najbliższe lata zostały podwyższone, co zmniejsza prawdopodobieństwo negatywnych szoków dla polskiej gospodarki. Wciąż jednak
nie można wykluczyć scenariusza ponownej stagnacji w w streﬁe euro, której może towarzyszyć deﬂacja, a w konsekwencji wzrost realnej wartości długów rządowych i prywatnych. Mogłoby to przyczynić się do obniżenia perspektyw wzrostu gospodarek wschodzących i pogorszenia sytuacji sektorów
bankowych w krajach rozwiniętych. To z kolei może
spowodować wzrost awersji do ryzyka na globalnych
rynkach ﬁnansowych. Dodatkowo czynnikiem mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą w UE, jak również mogącym stanowić bodziec
do głębszej korekty na rynkach wschodzących może
stać się nasilenie konﬂiktu między Rosją a Ukrainą.

posiada istotne zasoby ﬁnansowe, budowa fundu-

Czynnikiem niepewności pozostaje rozwój sytuacji

szy w wysokości przekraczającej minimum jest uza-

w Grecji. Bezpośredni wpływ sytuacji ekonomicznej

sadniona. Ponadto zapewniłoby to dodatkowy bufor

Grecji na pozostałe kraje UE jest mały, ze wzglę-

bezpieczeństwa dla systemu ﬁnansowego. Jednak w

du na relatywnie niewielką wielkość gospodarki te-

sytuacji, gdyby nastąpiło dalsze istotnie użycie za-

go kraju i umiarkowane powiązania gospodarcze.

113 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.
114 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.
115 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 przymusowej restrukturyzacji instytucji
kredytowych powinny wynosić do 2024 r. łącznie co najmniej 1,8% sumy depozytów gwarantowanych.

114

Narodowy Bank Polski

Ocena ryzyka i rekomendacje

Wierzycielami Grecji są w tej chwili głównie inne

precjacją złotego i wzrostem rentowności polskich

kraje strefy euro i instytucje międzynarodowe, a nie

obligacji skarbowych. Wpływ takiego scenariusza

podmioty prywatne. Ekspozycje polskich banków na

na stabilność krajowego systemu ﬁnansowego moż-

podmioty greckie są również pomijalne. Wydarze-

na oceniać jako umiarkowany z uwagi na stosowa-

nia w Grecji mogą jednak negatywnie wpłynąć na

ne przez banki mechanizmy zabezpieczenia. Ponad-

nastroje konsumentów i przedsiębiorców w innych

to oddalająca się w czasie perspektywa zaostrzenia

krajach strefy euro, przyczyniając się do osłabienia

polityki pieniężnej przez USA obniża prawdopodo-

wzrostu gospodarczego. W długim okresie sposób

bieństwo wystąpienia tego scenariusza.

rozwiązania problemów gospodarczych Grecji może
mieć istotny wpływ na kierunki polityki gospodar-

Utrzymanie obecnego poziomu historycznie ni-

czej innych krajów UE, w tym na wystąpienie efek-

skich stóp procentowych nie powinno generować

tu pokusy nadużycia, który może w skrajnych przy-

istotnego ryzyka dla stabilności banków komercyj-

padkach nawet zagrozić istnieniu strefy euro w obec-

nych, pomimo presji na spadek ich wyników ﬁnan-

nym kształcie.

sowych. Potencjalne skutki istotnego wzrostu stóp
procentowych, po okresie utrzymywania się na ni-

Realizacja negatywnych scenariuszy w streﬁe eu-

skim poziomie, mogą być pewnym wyzwaniem dla

ro, połączona z silnym wzrostem awersji do ryzyka

tego sektora, choć nie stworzą poważniejszego za-

na rynkach globalnych i wschodzących, jest oprócz

grożenia dla jego stabilności. Niskie stopy stwarzają

scenariusza poważnego konﬂiktu geopolitycznego

większe wyzwanie dla banków spółdzielczych z uwa-

największym zagrożeniem dla stabilności krajowe-

gi na ich specyﬁczna ofertę produktowa i model biz-

go systemu ﬁnansowej. Byłby to czynnik osłabiają-

nesowy. W przypadkach obu typu banków koniecz-

cy tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Głów-

ne jest zachowanie ostrożności przy określaniu stan-

nym kanałem wpływu realizacji takiego scenariusza

dardów kredytowania. Analizę przyczyn oraz możli-

na stabilność systemu ﬁnansowego byłoby ryzyko

wych skutków niskiego poziomu stóp procentowych

kredytowe. Jego wzrost wynikałby zarówno z pogor-

dla stabilności systemu bankowego przedstawiono w

szenia sytuacji przedsiębiorstw i sytuacji na rynku

ramce 5. W przypadku niekredytowych instytucji ﬁ-

pracy, jak i z deprecjacji złotego, która – jeśli oka-

nansowych, w szczególności działających w Polsce

załaby się silna i długotrwała – mogłaby negatywnie

zakładów ubezpieczeń, sytuacja ta nie będzie powo-

wpłynąć na jakość portfela kredytów walutowych.

dować istotnych zagrożeń z uwagi na brak w ich ofer-

Scenariusz taki mógłby wpłynąć negatywnie na sytu-

cie produktów o zagwarantowanym zwrocie.

ację budżetu państwa, jednak relatywnie niskie zadłużenie Polski nie kreuje ryzyka kredytowego portfela SPW. Ekspozycja banków na ryzyko rynkowe
jest natomiast ograniczona i również nie powinna
generować ryzyka systemowego.

Źródłem zagrożenia dla wzrostu gospodarczego
i stabilności ﬁnansowej może stać się realizacja
rozpatrywanych w toku debaty przedwyborczej
działań polityki gospodarczej. Opodatkowanie aktywów sektora bankowego może mieć bowiem istot-

Szybsze niż oczekiwane przez rynki ﬁnansowe

ne negatywne konsekwencje dla zdolności banków

wycofanie się największych banków centralnych

do kredytowania gospodarki. W Polsce dynamika

z prowadzonej obecnie łagodnej polityki pienięż-

akcji kredytowej była najwyższa wśród krajów UE

nej mogłoby prowadzić do ograniczenia inwesty-

w okresie od początku globalnego kryzysu ﬁnan-

cji na rynkach wschodzących i skutkować m.in. de-

sowego (zob. wykres 2.2). Zyski zatrzymane przez
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banki są podstawowym źródłem kapitału niezbęd-

dukcję ryzyka związanego z portfelem walutowych

nego do bezpiecznego zwiększania akcji kredyto-

kredytów mieszkaniowych. Podejmowanie jakich-

wej. Niższy poziom buforów kapitałowych banków

kolwiek działań mających na celu ograniczenie lub

osłabia również odporność sektora na materializa-

wyeliminowanie tego ryzyka z bilansów banków po-

cję innych opisanych w tym rozdziale źródeł ryzy-

winno być poprzedzona wnikliwą analizą korzyści i

ka. Należy również pamiętać, że wzrost opodatko-

kosztów takich działań, zarówno w krótkim jak i dłu-

wania nastąpiłby w okresie niższych dochodów ban-

gim okresie. Szczegółową analizę tych kwestii przed-

ków, rosnących obciążeń związanych ze zwiększa-

stawiono w ramce 2.

niem funduszy ochrony depozytów oraz restrukturyzacji w BFG, oraz ponoszenia możliwych kosztów
ograniczenia portfela CHF., W tych warunkach część
banków może wykazać straty, co dodatkowo ograniczy ich możliwość kreacji kredytu. Należy ponadto
wskazać, że proponowana konstrukcja podatku nie
stwarza zachęt dla banków do prowadzenia w swojej
działalności w sposób bardziej bezpieczny.

Poziom koncentracji w polskim systemie bankowym trudno uznać za nadmierny. Decyzje inwestorów strategicznych polskich banków w warunkach niskich stóp zwrotu, a dotyczące modelu biznesowego i geograﬁcznego zakresu działania grupy mogą prowadzić do wzrostu koncentracji w polskim sektorze bankowym. Mając na uwadze informacje o planach sprzedaży niektórych banków działających w Polsce przez ich inwestorów strategicz-

Ryzyko w wymiarze strukturalnym
Portfel kredytów walutowych jest wrażliwym elementem bilansu banków, ale z uwagi na istniejące
bufory w sektorze bankowym i gospodarstw domowych nie stwarza zagrożenia systemowego nawet
przy założeniu dużych szoków. Wrażliwość tego obszaru wynika z ekspozycji kredytobiorców na ryzyko rynkowe, które jest dla nich trudne do ograniczenia. Istotna część kredytów walutowych charakteryzuje się obecnie wysokimi wskaźnikami LtV. Zmiany
kursu walutowego w dotychczas obserwowanej skali nie są wystarczające do wygenerowania istotnego
pogorszenia jakości tego portfela. Wielkość ekspozycji banków na ryzyko tego portfela zmniejsza się
stopniowo, ze względu na spadek jego wartości (po
wyłączeniu wpływu zmian kursowych) wraz ze spłatą kapitału kredytów.

nych, można ocenić, że intensywność tego procesu
wzrosła w analizowanym okresie116 . Wzrost koncentracji sektora bankowego może prowadzić do wykształcenia grupy instytucji „zbyt dużych, by pozwolić na ich upadłość”. Takie instytucje mogą podejmować nadmierne ryzyko wykorzystując to, że ich
pozycja rynkowa i oczekiwania co do ich wsparcia
ze strony władz w przypadku problemów pozwalają
im pozyskiwać tanie ﬁnansowanie. Z tego względu
należy zwracać szczególną uwagę na wpływ procesów fuzji i przejęć w krajowym sektorze bankowym
na koncentrację rynku. W tym kontekście udział w
procesie fuzji i przejęć inwestorów dotychczas nieobecnych na polskim rynku bankowym, jak również
to, że procesy konsolidacyjne najprawdopodobniej
będą dotyczyły banków średniej wielkości, zmniejszają ryzyko nadmiernej koncentracji rynku. Niezależnie od przebiegu procesów fuzji i przejęć, instytu-

Aprecjacja franka szwajcarskiego zwiększyła inten-

cje o wysokim udziale w rynku powinny cechować

sywność debaty publicznej nad celowością i spo-

się podwyższoną zdolnością do absorbowania skut-

sobem ewentualnych działań mających na celu re-

ków materializacji ryzyka.

116 W

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

ka technologicznego szczególnie istotne wydaje się

strukturalnym jest konieczność zmian w sekto-

ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów tele-

rze bankowości spółdzielczej. Sektor ten nie wy-

informatycznych, ich narażeniem na awarie i ataki,

korzystuje w pełni swojego potencjału rozwojowe-

czego przykładem są wycieki danych klientów jed-

go. W aktualnym modelu biznesowym, przy obec-

nego z banków, które wystąpiły w analizowanym

nym poziomie integracji, banki spółdzielcze nie są

okresie. Ewentualna materializacja takich ryzyk mo-

w stanie zapewnić oczekiwanego przez ich poten-

że mieć istotne konsekwencje dla stabilności ﬁnan-

cjalnych nowych klientów zakresu i poziomu usług,

sowej poprzez wpływ na reputację zaatakowanych

jednocześnie ich efektywność pozostaje niska. Ko-

instytucji ﬁnansowych, w skrajnych przypadkach

nieczna jest zmiana jego modelu biznesowego. Po-

na ich zdolność do oferowania usług, a w szerszym

winna ona obejmować ściślejszą integrację, pozwa-

kontekście na poziom zaufania do instytucji ﬁnan-

lającą z jednej strony wypełnić nowe wymogi regu-

sowych.

lacyjne, a z drugiej zwiększyć efektywność działania.
Działalność banków spółdzielczych powinna nadal
koncentrować się na ﬁnansowaniu potrzeb kredyto-

5.2. Rekomendacje

wych gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Znajomość potrzeb lokalnych

Rolą Raportu jest, poza identyﬁkacją i oceną ryzy-

rynków jest istotną przewagą konkurencyjną sek-

ka występującego w systemie ﬁnansowym, propo-

tora bankowości spółdzielczej, a ściślejsza integra-

nowanie posunięć i rozwiązań mających na celu je-

cja pozwoli na wzmocnienie jego pozycji rynko-

go ograniczenie. Jest to jeden ze sposobów realizacji

wej.Narzędziem takiej integracji powinno być wpro-

ustawowego zadania prowadzenia działań na rzecz

wadzenie konstrukcji systemu ochrony instytucjo-

stabilności krajowego systemu ﬁnansowego (art. 3

nalnej, który powinien spełniać wymogi określone w

ust. 2 pkt 6a ustawy o NBP). Większość wskazanych

rozporządzeniu CRR. Pogłębioną analizę tych kwe-

poniżej działań nie jest nowa – rekomendacje zosta-

stii przedstawiono w ramce 4.

ły przedstawione w poprzednich edycjach Raportu.
Z uwagi na to, że warunki te nie uległy zmianie, bądź
działania nie zostały podjęte, Narodowy Bank Polski

Pozostałe ryzyka
Poza opisanymi wyżej ryzykami, należy także wskazać na inne ryzyka dla stabilności ﬁnansowej, któ-

przedstawia je ponownie uznając, że ich realizacja
przyczyniłyby się do dalszego umocnienia stabilności polskiego systemu ﬁnansowego:

re choć niezwiązane ściśle z cyklem koniunkturalnym lub ﬁnansowym, czy też strukturą sektora, mo-

1. Należy dążyć do szybkiego uchwalenia

gą przybierać wymiar systemowy. Ze względu na ich

ustawy powołującej organ odpowiedzialny

pozaekonomiczny charakter, nie są one przedmio-

za nadzór makroostrożnościowy nad krajo-

tem analizy w niniejszej publikacji. Należy tu wy-

wym systemem ﬁnansowym, którego kształt

mienić zwłaszcza ryzyko operacyjne, w szczegól-

i uprawnienia będą zapewniały skuteczną

ności prawne oraz technologiczne. Ryzyko prawne

identyﬁkację, ocenę i ograniczanie ryzyka

związane jest z możliwością poniesienia wysokich

systemowego.

strat lub kosztów, wynikających z procedur admini-

Pozwoli to wzmocnić instytucjonalne ramy

stracyjnych lub sporów sądowych. W ramach ryzy-

krajowej sieci bezpieczeństwa ﬁnansowego.
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Przykładem takiego obszaru ryzyka, który po-

nich uprawnień, aby mógł on prowadzić rów-

winien być przedmiotem oddziaływania poli-

norzędny dialog ze swoimi odpowiednikami

tyki makroostrożnościowej w przeszłości, jest

z krajów macierzystych UE. Bez tego nasz kraj

kwestia kredytów walutowych, szczególnie

nie będzie mógł być reprezentowany w unij-

w okresie ich narastania. Wynika to z ich zna-

nych strukturach resolution (kolegia ds. resolu-

czenia dla stabilności całego systemu, a nie

tion), co z kolei może utrudnić nam skuteczne

tylko pojedynczych instytucji, a przez to po-

wpływanie na kształtowanie się zasad współ-

tencjalnego wpływu na gospodarkę jako ca-

pracy transgranicznej w tym zakresie. Projekt

łość. Powołanie instytucji odpowiedzialnej za

ustawy jest nadal na etapie uzgodnień między-

nadzór makroostrożnościowy pozwoli rów-

resortowych.

nież wykonać „Zalecenie Europejskiej Rady
ds. Ryzyka Systemowego w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych” (ERRS/2011/3). Projekt ustawy wprowadza również do prawa polskiego część zapisów
nowej dyrektywy CRD, odnoszących się do bu-

3. Należy zintensyﬁkować działania restrukturyzacyjne w sektorze SKOK, zmierzające
do wzrostu efektywności działania, zwiększenia odporności i kapitałów tych kas, których
sanacja jest możliwa.

forów kapitałowych. Pożądana jest także szyb-

Kasa Krajowa powinna w tym celu zmobi-

ka implementacja pozostałych przepisów tej

lizować w maksymalnym stopniu wewnętrz-

dyrektywy poprzez nowelizację ustawy prawo

ne zasoby systemu SKOK, w szczególności po-

bankowe. Projekt ustawy o nadzorze makro-

przez zasilenie nimi funduszu stabilizacyjne-

ostrożnościowym nad systemem ﬁnansowym i

go i aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

zarządzaniu kryzysowym w systemie ﬁnanso-

Sytuacja kapitałowa wielu spółdzielczych kas

wym jest obecnie przedmiotem obrad komisji

oszczędnościowo-kredytowych jest nadal trud-

sejmowych.

na. Bieżące tendencje w zakresie zyskowności i płynności kas nie wskazują, aby wraz z
zmierzające

upływem czasu kasom udawało się samodziel-

do wprowadzenia do polskiego porządku

nie rozwiązywać problemy. Z tego względu

prawnego mechanizmu działań napraw-

restrukturyzacja powinna być kontynuowana.

czych oraz przymusowej restrukturyzacji (re-

SKOK po restrukturyzacji powinny funkcjono-

covery and resolution), w szczególności po-

wać na bazie modelu silnych więzi pomiędzy

przez implementację Dyrektywy 2014/59/UE.

członkami indywidualnych SKOK. W przypad-

2. Należy

przyspieszyć

prace

Ograniczenie kosztów restrukturyzacji sektora
skok wymaga szybkiego wprowadzenia do polskiego prawa przepisów dyrektywy BRR. Ponadto, Polska jako kraj goszczący dla europej-
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ku tych SKOK, które nie są zdolne do dalszego
działania, proces ich wyjścia z rynku powinien
być przeprowadzony w sposób minimalizujący
koszty publiczne.

skich grup bankowych, powinna być przygoto-

4. Dla wzmocnienia sektora bankowości spół-

wana do współpracy międzynarodowej w za-

dzielczej pożądana jest jego ściślejsza inte-

kresie resolution, a do tego konieczne jest

gracja i przekształcenie zrzeszeń w zrzeszenia

formalne wyznaczenie organu odpowiedzial-

z systemem ochrony instytucjonalnej obej-

nego za resolution i nadanie mu odpowied-

mującym płynność i kapitał banków oraz
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zmiana modelu biznesowego sektora banko-

ści zysku pozwoli bankom na utrzymanie tych

wości spółdzielczej i wzmocnienie odporno-

pozytywnych cech i dalszy bezpieczny rozwój

ści banków zrzeszających. W tym celu ko-

działalności.

nieczne jest szybkie wdrożenie rozwiązań
zawartych w ustawie zmieniającej ustawę
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

6. Należy unikać działań publicznych mogących
skutkować istotnym ograniczeniem odporności sektora bankowego na zagrożenia i

Utworzenie systemów ochrony jest koniecz-

zmniejszeniem ich zdolności do tworzenia

ne dla zapewnienia wypełniania normy płyn-

niezbędnych buforów kapitałowych w przy-

ności krótkoterminowej LCR (planowane wej-

szłości. W szczególności odnosi się to do nie-

ście w życie od października 2015 r.) przez

których propozycji rozwiązań kwestii port-

banki zrzeszające i same banki spółdzielcze,

fela kredytów mieszkaniowych we frankach

jak również wymogów kapitałowych zawar-

szwajcarskich oraz innych dodatkowych ob-

tych w dyrektywie CRD IV i rozporządzeniu

ciążeń banków, takich jak dodatkowe formy

CRR. Ponadto, większy poziom integracji nie-

opodatkowania.

których funkcji banków spółdzielczych umożliwi ograniczenie ich kosztów, stwarzając warunki do wzrostu ich zyskowności. 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.
Jednocześnie NBP wskazuje, że dopuszczona
przez ustawodawcę konstrukcja tzw. zrzeszenia zintegrowanego nie spełnia wymogów stawianych przed systemem ochrony instytucjonalnej przez regulacje europejskie i nie może
być traktowana jako alternatywa.

Testy warunków skrajnych wskazują na wysoką odporność banków na szoki makroekonomiczne, rynkowe i płynnościowe. Istniejąca niepewność rozwoju sytuacji w Europie i
na świecie sugeruje konieczność utrzymania
takiej wysokiej odporności przez banki. Nałożenie na banki dodatkowych obciążeń może spowodować, że część instytucji, charakteryzujących się obecnie niższą od przeciętnej
zyskownością, może ponieść straty, obniżające ich zasoby kapitału. Obniżenie wyposażenia sektora bankowego w kapitał będzie ograniczało możliwości udzielania kredytów przez
banki, jak również osłabi ich odporność na szo-

5. Banki powinny zachować szczególną dbałość

ki płynące z ich otoczenia, zwiększając ryzy-

o utrzymanie wysokiego wyposażenia kapita-

ko systemowe. W odpowiedzi na wzrost obcią-

łowego i rozwijać akcję kredytową bez istot-

żeń podatkowych, banki będą prawdopodob-

nego zwiększania dźwigni ﬁnansowej.

nie dążyły do zwiększenia przychodów, w tym

Sytuacja w otoczeniu gospodarki polskiej jest
nadal niepewna. Przeciętny poziom współ-

poprzez wzrost marż kredytowych, co dodatkowo zmniejszyłoby dostępność kredytu.

czynników kapitałowych oraz wskaźnika dźwi-

7. Należy zwiększyć bodźce ekonomiczne dla

gni ﬁnansowej w sektorze bankowym za-

banków w celu podjęcia przez nie samodziel-

pewnia wysoką odporność banków na szoki,

nych działań zmierzających do ograniczenia

warunkując stabilność systemu ﬁnansowego

ich portfeli walutowych kredytów mieszka-

w Polsce. Dlatego też akumulacja istotnej czę-

niowych w drodze przygotowania indywidu-
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alnej oferty dla klientów.
Bodźce ekonomiczne dla banków kreowane
przez działania nadzorcze, w postaci np. wyższych wag ryzyka, lub dodatkowych wymogów kapitałowych, powinny być skierowane w

9. Banki powinny nadal ograniczać ryzyko
związane ze strukturą ﬁnansowania poprzez
stopniowe ograniczanie podmiotowej i produktowej koncentracji ﬁnansowania, przy zachowaniu jego bezpiecznej ciągłości.

szczególności do banków których istotna część

W szczególności może to dotyczyć tych ban-

portfela, charakteryzuje się wysokim bieżą-

ków, które charakteryzują się wysokim udzia-

cym poziomem LtV. Banki powinny uwzględ-

łem w pasywach skoncentrowanych podmioto-

niać w kalkulacji kosztów ryzyka kredytowego

wo zobowiązań wobec nierezydentów. Banki,

i polityce kapitałowej ryzyko związane z tą czę-

które zdecydują się na utrzymanie dotychcza-

ścią portfela. Jednocześnie, banki powinny

sowego modelu ﬁnansowania, powinny dążyć

unikać działań, które mogłyby zwiększać praw-

do wydłużenia jego zapadalności. Banki któ-

dopodobieństwo utraty zdolności kredytobior-

re nadal charakteryzują się wrażliwą pozycją

ców do obsługi tych kredytów.

płynnościową, powinny również zwiększać bu-

8. Banki powinny uwzględniać w swojej polityce kredytowej możliwość wzrostu stóp procentowych w przyszłości. Banki powinny zapewnić, aby kredytobiorcy zaciągający długoterminowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu dysponowali wystarczającymi buforami dochodowymi na wypadek istotnego
wzrostu poziomu stóp procentowych.

fory aktywów płynnych. Wprowadzone zmiany regulacyjne w obszarze listów zastawnych
będą sprzyjać procesowi dywersyﬁkacji źródeł
ﬁnansowania przez banki.
10. Banki powinny prowadzić szczególnie ostrożną politykę kredytową w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.

Stopy procentowe na rynku depozytów mię-

Sytuacja na najważniejszych segmentach ryn-

dzybankowych, od których uzależnione jest

ku nieruchomości komercyjnych (nierucho-

oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, są

mości biurowych i handlowo-usługowych)

obecnie o około 3 punkty procentowego niż-

wskazuje na rosnącą nierównowagę, co w wa-

sze niż średnia liczona od 2004 r. Przyspiesze-

runkach wzrastającej nadal podaży może skut-

nie wzrostu gospodarczego może spowodować

kować wzrostem ryzyka kredytowego. Banki

wzrost rynkowych stóp procentowych, który

powinny szczególnie ostrożnie badać jakość

może doprowadzić do szybszego wzrostu kosz-

zabezpieczenia kredytu, realność założeń do-

tów obsługi kredytu niż tempo wzrostu docho-

tyczących przepływów pieniężnych generowa-

dów kredytobiorców. Z tego względu kredyto-

nych przez nieruchomość oraz zdolność kre-

biorcy powinni dysponować dochodami, któ-

dytobiorcy do obsługi zadłużenia.

re pozwalają im obsługiwać kredyt nawet przy
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istotnie wyższym poziomie stóp procentowych

11. Należy wspierać unijne inicjatywy służące

niż obecny. Elementem ograniczenia wrażli-

ograniczaniu ryzyka systemowego, które mo-

wości kredytobiorców mogłoby być również

że generować działalność CCP, w szczególno-

rozszerzenie przez banki oferty długotermino-

ści dotyczące stworzenia mechanizmu recove-

wych kredytów o stałym oprocentowaniu.

ry and resolution dla tych podmiotów oraz ich
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odpowiedniego wyposażenia w kapitał117 .

117 Szersza

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

3, s. 34.
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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 ocena kredytowa, ang. baseline credit assessment, BCA – główny wskaźnik agencji Moody’s
służący do oceny banku. Wyznaczany zgodnie z nową metodyką wprowadzoną w marcu 2015 r., zastąpił rating siły ﬁnansowej banku. Reprezentuje prawdopodobieństwo upadku banku pozbawionego zewnętrznego
wsparcia i wynika z ﬁnansowego proﬁlu jego działalności, czynników jakościowych, tj. m. in. stopnia dywersyﬁkacji i złożoności biznesu oraz praktyk korporacyjnych, a także ze stanu makroekonomicznego otoczenia,
w którym bank funkcjonuje.
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.
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.
Rezerwa IBNR, ang. incurred but not reported – rezerwa na kredyty oceniane portfelowo. Tworzy się ją dla
należności, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości na poziomie indywidualnym. Rezerwa
liczona jest w oparciu o modele statystyczne dla jednorodnych grup aktywów, tj. portfeli o wspólnych cechach ryzyka kredytowego. Gdy utrata wartości nie zostanie zidentyﬁkowana w odniesieniu do konkretnej
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wierzytelności (nie znaleziono obiektywnych przesłanek o tym świadczących), to na podstawie doświadczeń
dla grupy podobnych aktywów, bank określa utratę wartości - stratę poniesioną lecz niezaraportowaną.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – wysokość zobowiązań zakładów ubezpieczeń z tytułu zawartych
umów ubezpieczeń.
Ryzyko systemowe – ryzyko zakłócenia systemu ﬁnansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego
nad systemem ﬁnansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego).
Sektor bankowy – wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych działające w Polsce.
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.
(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.
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Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów lądowych z napędem własnym – grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych według
klasyﬁkacji zamieszczonej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
Uzupełniająca rezerwa płynności – kategoria aktywów banków deﬁniowana przez Uchwałę Nr 386/2008
KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu obejmuje ona należności
i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu od 7 do 30 dni.
Viability rating – rating indywidualny nadawany instytucjom przez agencję ratingową Fitch, informujący
o sytuacji ﬁnansowej pojedynczych podmiotów.
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.
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. Współczyn-
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nik wyznaczany jest jako relacja sumy funduszy własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Jego minimalna wartość wynosi 1,00.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku nieodsetkowego.
Wynik nieodsetkowy – suma wyniku z tytułu prowizji, przychodów z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów ﬁnansowych o zmiennej kwocie dochodu, wyniku operacji
ﬁnansowych i wyniku z pozycji wymiany.
Wynik techniczny ubezpieczeń – różnica między przychodami ze składek i tzw. pozostałymi przychodami
technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kosztami prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (m.in. koszty administracyjne i akwizycji),
tzw. pozostałymi kosztami technicznymi oraz częścią przychodów z lokat.
Zysk techniczny PTE z zarządzania funduszami emerytalnymi – różnica między przychodami wynikającymi z zarządzania otwartymi i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (m.in. opłaty od wpłacanych składek
i wynagrodzenie za zarządzanie funduszami), a kosztami z tytułu zarządzania tymi funduszami (m.in. prowizje dla ZUS od składek wpłacanych do OFE, koszty akwizycji, koszty ogólne PTE).
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Wykaz skrótów
ABS

Asset–backed securities

AQR

Asset Quality Review

BAEL

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

EBA

European Banking Authority

EBC

Europejski Bank Centralny

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

ERRS

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

ESRB

European Systemic Risk Board

EURO STOXX 50

indeks grupujący 50 spółek strefy euro o najwyższej wartości akcji
pozostających w wolnym obrocie

EURO STOXX

Indeks giełdowy największych spółek bankowych strefy euro

BANKS
Fed

Federal Reserve System

FI

Fundusze inwestycyjne
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FRA
FSB
GPW
GUS
KDPW

Forward Rate Agreement
Financial Stability Board
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
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

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NEG

Perspektywa negatywna ratingu – przewidywane pogorszenie

NIF

Niekredytowe instytucje ﬁnansowe

NIM

Net interest margin

O/N

Overnight

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

OIS

Overnight Index Swap

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
S&P500

Standard & Poor’s
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
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Swiss National Bank
Skarb Państwa

STA

Perspektywa stabilna ratingu

TFI

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

UE

Unia Europejska

UFK

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
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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

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