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Narodowy Bank Polski

Niniejszy Raport poświęcony jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce. Stabilność systemu finansowego to stan, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet
w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Utrzymanie
stabilności systemu finansowego jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności
systemu bankowego. Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodarki i w rozliczeniach
płatniczych. Ważną funkcją banków jest też tworzenie produktów umożliwiających innym podmiotom zarządzanie ich ryzykiem finansowym. Z tych powodów szczególnie duży nacisk kładzie się na
analizę i ocenę stabilności banków.
Stabilność systemu finansowego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NBP ze względu na
powierzone Bankowi ustawowe zadanie działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz kształtowania warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego. Stabilność systemu
finansowego jest silnie związana z podstawowym zadaniem banku centralnego – utrzymaniem stabilności cen. System finansowy odgrywa kluczową rolę w transmisji impulsów polityki pieniężnej do
sfery realnej. Niestabilność systemu finansowego może utrudnić jej skuteczne prowadzenie. Analiza
stabilności systemu finansowego jest również koniecznym elementem skutecznej polityki regulacyjnej i nadzorczej, w formułowaniu których NBP współuczestniczy i które wraz z polityką pieniężną
przyczyniają się do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kolejną przesłanką zaangażowania Narodowego Banku Polskiego w prace na rzecz stabilnego funkcjonowania systemu
finansowego jest powierzenie bankowi centralnemu zadania organizacji rozliczeń pieniężnych. Warunkiem koniecznym dla sprawnego działania systemów płatniczych jest stabilne funkcjonowanie
współtworzących je instytucji finansowych.
„Raport o stabilności systemu finansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku
finansowego oraz innych zainteresowanych instytucji i osób. Jego celem jest przedstawienie wyników
analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia.
Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym. W ten sposób zwiększa
się prawdopodobieństwo samoistnej korekty zachowań uczestników rynku usług finansowych podejmujących zbyt duże ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy
rynkowe. Polityka informacyjna banku centralnego jest ważnym instrumentem zachowania stabilności systemu finansowego.
Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 10 listopada 2011 r. Raport został przyjęty przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu
w dniu 8 grudnia 2011 r.
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Rozdział 1.

Ocena stabilności finansowej
i perspektyw ryzyka
we wprowadzenie rekomenduje Europejski Urząd
Syntetyczna ocena ryzyka dla stabilno- Nadzoru Bankowego (EBA). Należy podkreślić,
ści polskiego systemu finansowego
że analizy te były prowadzone przy bardzo restrykcyjnych założeniach, których prawdopodoDane, które napłynęły od momentu publikacji
bieństwo materializacji można ocenić jako niskie.
ostatniego „Raportu o stabilności systemu finanZe względu jednak na wzrost prawdopodobieńsowego” w lipcu 2011 r. wskazują na dalszą postwa znacznego pogorszenia sytuacji gospodarprawę bieżącej sytuacji sektora bankowego. Staczej wskazane jest, aby banki prowadziły ostrożbilizacja tempa wzrostu gospodarczego w Polsce
ną politykę dywidendową, w szczególności banki
na poziomie powyżej 4% w ostatnim roku przyo dużym zaangażowaniu w kredytowanie w waczyniła się do obniżenia kosztów ryzyka kredylutach obcych powinny dążyć do wzmocnienia
towego. Konkurencja o stabilne źródła finansoswojej pozycji kapitałowej i płynnościowej.
wania nie zmieniła się, co pozwoliło na niewielki wzrost marży odsetkowej netto. W wyniku Specyfika usług finansowych, w tym ubezpietych procesów wynik finansowy sektora banko- czeniowych, świadczonych przez niebankowe inwego wzrósł i w 2011 r. osiągnie najprawdopo- stytucje finansowe (NIF) oraz stosunkowo niedobniej historyczne nominalne maksimum.
wielka skala powiązań z bankami sprawiają,
że wpływ NIF na sytuację sektora bankowego
Zdolność banków do absorbowania strat nie
w Polsce jest ograniczony. Sytuacja sektora niezmieniła się istotnie w okresie analizowanym
bankowych instytucji finansowych nie stwarza
w Raporcie. Średnie współczynniki wypłacalnoistotnych zagrożeń dla stabilności systemu finanści banków obniżyły się nieznacznie i pozostają
sowego. Ograniczenie intensywności konkurencji
na wysokim poziomie. Przez cały okres kryzycenowej w sektorze ubezpieczeń majątkowych na
su żaden bank w Polsce nie znalazł się w syprzełomie 2010 i 2011 r. pozwoliło tym instytutuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze
cjom na powrót do dodatniej rentowności techśrodków publicznych. Wyniki makroekonomicznicznej, co będzie sprzyjać umocnieniu bezpienych analiz szokowych wskazują, że duża część
czeństwa funkcjonowania tego sektora.
banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spo- Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki, któwolnienia gospodarczego i wypełnienia podwyż- re będzie wpływać na warunki działania systemu
szonych wymogów kapitałowych, których czaso- finansowego w Polsce, uległy dalszemu pogor-
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Tabela 1.1. Syntetyczna ocena stabilności krajowego systemu finansowego
Obszar oceny
Bieżąca sytuacja finansowa sektora bankowego
Zdolność do absorbowania szoków przez sektor bankowy
Bieżąca sytuacja finansowa sektora niebankowych instytucji
finansowych
Perspektywy otoczenia polskiej gospodarki
Syntetyczna ocena perspektyw stabilności krajowego systemu
finansowego

Zmiana w okresie od ostatniej
edycji Raportu
K


K

LL
L

Uwagi: K K - istotne polepszenie, K - polepszenie,  - bez zmian, L - pogorszenie, L L - istotne pogorszenie.
Źródło: ocena ekspercka NBP.

szeniu od momentu publikacji poprzedniej edycji Raportu. Prognozy globalnego wzrostu gospodarczego na 2012 r. były w tym okresie sukcesywnie obniżane. Ryzyko spowolnienia aktywności gospodarczej na świecie wraz z problemami fiskalnymi części krajów członkowskich UE
powodują utrzymywanie się napięć na światowych rynkach finansowych. Realizacja scenariusza niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, zgodnego z listopadową projekcją makroekonomiczną NBP, nie zagroziłaby stabilności krajowego systemu finansowego. Utrzymuje się jednak podwyższona niepewność co do
rozwoju koniunktury światowej w najbliższych
kwartałach, w tym co do skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. W analizowanym okresie wzrosło więc ryzyko materializacji zagrożeń dla stabilności krajowego systemu
finansowego, podsumowanych w dalszej części tego rozdziału.

acji w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
wysoko rozwiniętych. W następstwie globalnego kryzysu ekonomicznego i finansowego wzrosła
współzależność pomiędzy tendencjami makroekonomicznymi, sytuacją instytucji finansowych
i sytuacją sektora finansów publicznych w tych
krajach. W pierwszej fazie kryzysu obawy o wypłacalność systemowo ważnych instytucji finansowych zmusiły rządy wielu państw do wsparcia
tych instytucji środkami publicznymi. Jednocześnie w odpowiedzi na recesję zwiększona została
ekspansywność polityki fiskalnej, co przyczyniło się do zahamowania recesji, jednak doprowadziło do bardzo silnego wzrostu deficytów finansów publicznych w części krajów. W 2010 r. i
2011 r. rosnące wartości deficytu finansów publicznych i długu publicznego niektórych krajów strefy euro wzbudziły obawy o ich długoterminową wypłacalność. Obawy te były wzmacniane przez zbyt wolne, w ocenie inwestorów, tempo wprowadzania reform fiskalnych i strukturalnych mających na celu przywrócenie stabilności makroekonomicznej. Ocena ta znajduje odCzynniki ryzyka dla stabilności polskiezwierciedlenie w wysokości rentowności obligago systemu finansowego
cji skarbowych tych krajów. Obawy te wpływają negatywnie na sytuację banków, które należą
Ryzyko makroekonomiczne i ryzyko finanso- do największych posiadaczy obligacji rządowych,
wania
jak również zmniejszają możliwości udzielenia inGłównym czynnikiem ryzyka jest rozwój sytu- stytucjom finansowym wsparcia kapitałowego ze
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Tabela 1.2. Główne czynniki ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego
Czynnik ryzyka

Zmiana istotności w okresie od
ostatniej edycji Raportu

Ryzyko ponownego spowolnienia wzrostu gospodarczego,
któremu wraz ze wzrostem awersji do ryzyka może towarzyszyć
odpływ kapitału z Polski
Ryzyko finansowania i ryzyko wystąpienia trudności z
odnowieniem operacji swapowych w wyniku odpływu kapitału z
Polski
Ryzyko obniżenia zaufania do banków w wyniku zmian
właścicielskich

K
K
K

Uwagi: K K - istotny wzrost ryzyka, K - wzrost ryzyka,  - bez zmian, L - spadek ryzyka, L L - istotny spadek ryzyka.
Źródło: ocena ekspercka NBP.

źródeł publicznych.

spodarkach świata możliwości przeciwdziałania
Zapewnienie długoterminowej wypłacalności wskazanemu procesowi sprzężenia zwrotnego za
krajów o wysokim poziomie długu publicznego pomocą konwencjonalnych narzędzi polityki piewymaga przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej niężnej są ograniczone.
o dużej skali. Jej celem powinno być ustabilizo- Zrealizowanie się takiego negatywnego scenariuwanie, a następnie redukcja długu publicznego sza mogłoby prowadzić do materializacji ryzyka
tych krajów w relacji do PKB. Konsolidacja kredytowego oraz ryzyka finansowania w polskim
taka w świetle pogarszających się perspektyw sektorze bankowym. Powrót zaburzeń na globalwzrostu gospodarczego oddziaływałaby procy- nych rynkach finansowych przyczyniłby się do
klicznie, jest jednak konieczna dla odzyskania obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Polzaufania rynków finansowych i ustabilizowania sce, co po pewnym czasie doprowadziłoby do pofinansów publicznych. Jeśli natomiast konsoli- gorszenia jakości kredytów. Spowolnienie wzrodacja fiskalna nie powiodłaby się, zrodziłoby to stu byłoby spowodowane głównie zmniejszeniem
ryzyko uruchomienia negatywnego sprzężenia popytu zewnętrznego, a także wymuszoną procyzwrotnego, w którym wzajemnie wzmacniają- kliczną reakcją polityki fiskalnej (w celu utrzyce się obawy o wypłacalność krajów i instytucji mania wiarygodności kredytowej kraju). Niefinansowych prowadzą do ponownego spowol- wielki wpływ dotychczasowych zaburzeń rynkonienia wzrostu gospodarczego, spadku płynności wych na ceny polskich obligacji rządowych wskarynków finansowych, odpływu kapitału z rynków zuje, że wypłacalność Polski jest oceniana powschodzących i trudności z refinansowaniem za- zytywnie przez inwestorów, co pozwala sądzić,
dłużenia przez instytucje finansowe.
że ewentualny wzrost awersji do ryzyka mógłby
Mechanizmy takiego sprzężenia zwrotnego były- w większym stopniu dotyczyć innych krajów.
by podobne jak w okresie po upadku banku inwestycyjnego Lehmann Brothers w październiku 2008 r. Jednak w odróżnieniu od sytuacji z
2008 r., obecnie sektory rządowe wielu krajów
wysoko rozwiniętych nie są w stanie przejąć na
siebie ryzyka zakumulowanego w bilansach instytucji finansowych. Ze względu na bardzo niski
poziom stóp procentowych w największych go-

W warunkach wzrostu globalnej awersji do ryzyka część banków mogłaby napotkać trudności z odnowieniem operacji swapowych służących
zabezpieczeniu ryzyka związanego z portfelem
kredytów walutowych, jak również odnowieniem
finansowania pozyskanego z rynków finansowych
w innej formie. Silny wzrost awersji do ryzyka
wiązałby się również z nasileniem presji rynkowej
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na delewarowanie banków europejskich, przejawiającej się dalszym wzrostem kosztów finansowania rynkowego, jego zmniejszoną dostępnością
i krótszą zapadalnością. W takich warunkach
również koszt i dostępność finansowania zapewnianego przez inwestorów strategicznych polskim
spółkom zależnym mogłyby się pogorszyć. Dodatkową przyczyną delewarowania banków europejskich mogą być podwyższone wymogi adekwatności kapitałowej, mające obowiązywać od
połowy 2012 r., szczególnie w sytuacji, gdyby
banki nie były w stanie pozyskać kapitału poprzez emisje akcji lub konwersję innych pozycji
pasywów (np. zobowiązań podporządkowanych)
na kapitał wysokiej jakości. Delewarowanie może
przyjąć postać zmiany struktury aktywów w kierunku wzrostu udziału pozycji obciążonych niskimi wagami ryzyka, co może skłaniać banki do
obniżenia swoich ekspozycji wobec podmiotów
zależnych działających w innych krajach, w tym
w Polsce.

ze spowolnienia gospodarczego w Polsce.

Ocena wpływu ewentualnej materializacji ryzyka finansowania i ryzyka zaburzeń rynkowych na
sytuację sektora bankowego jest trudna do przeprowadzenia ex ante. Siła tego wpływu będzie
zależeć między innymi od zmian sytuacji finansowej inwestorów strategicznych banków działających w Polsce, jak również od działań podejmowanych przez władze gospodarcze krajów macierzystych tych instytucji. Dotychczas polski system finansowy wykazał dużą odporność na zaburzenia rynkowe. Wyniki symulacji szokowych
obejmujących ryzyko finansowania wskazują, że
ograniczenie zależności banków krajowych od
finansowania pozyskiwanego od zagranicznych
spółek–matek byłoby korzystne dla stabilności
krajowego systemu finansowego. Część krajowych banków nie ma bowiem obecnie wystarczających buforów płynnościowych, które mogłyby
pokryć ewentualny odpływ środków związany ze
scenariuszem wycofywania kapitału zagraniczneRozwój sytuacji gospodarczej w ostatnich mie- go.
siącach wskazuje, że ożywienie gospodarcze
w krajach wysoko rozwiniętych może zostać zaRyzyko zmian właścicielskich
hamowane ze względu na konieczność redukcji
nierównowagi finansów publicznych i zadłuże- Część inwestorów strategicznych polskich bannia sektora prywatnego. Również bieżące tenden- ków, pomimo wysokiej rentowności działalności
cje na globalnych rynkach finansowych wskazu- w Polsce, może zdecydować się na sprzedaż polją na wzrost prawdopodobieństwa materializacji skich spółek zależnych w ramach programów retakiego scenariusza. Istniejąca ciągle niepewność strukturyzacji swojej działalności. Ponieważ syco do realizacji konsolidacji fiskalnej w krajach tuacja finansowa niektórych dominujących akstrefy euro o wysokim zadłużeniu również wska- cjonariuszy banków działających w Polsce jest
zuje, że prawdopodobieństwo nasilenia kryzysu trudna, decyzja o sprzedaży posiadanych udziazadłużenia w tych krajach połączonego ze wzro- łów może być też wymuszona przez regulatora
stem zmienności na rynkach finansowych wzrosło z kraju macierzystego (w odpowiedzi na duże
potrzeby kapitałowe) bądź (w przypadku zaani pozostaje na podwyższonym poziomie.
gażowania środków publicznych) przez Komisję
Konsekwencje materializacji ryzyka kredytowe- Europejską. Dla utrzymania stabilności polskiego dla stabilności krajowego systemu finansowe- go systemu finansowego jest ważne, aby takie
go zostały przeanalizowane poprzez makroeko- procesy przebiegały w sposób uporządkowany,
nomiczne analizy szokowe. Ich wyniki wskazu- a nowi właściciele banków zapewnili ich stabilją na wystarczającą odporność polskiego sekto- ne funkcjonowanie. Proces ewentualnych zmian
ra bankowego. Dzięki niewielkiej roli ekspozy- właścicielskich wiąże się jednak z ryzykiem spadcji kredytowych na kontrahentów zagranicznych ku zaufania do banków, które są w trakcie prowzrost kosztów ryzyka kredytowego w polskim cesu sprzedaży. Ze względu na zwiększone prawsektorze bankowym wynikałby przede wszystkim dopodobieństwo zmian właścicielskich w polskim
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sektorze bankowym, ryzyko to istotnie wzrosło zuje, że następujące działania przyczyniłyby się
w ostatnim okresie.
do dalszego umocnienia stabilności polskiego sysW razie konieczności, krajowe władze dysponują temu finansowego:
instrumentami pozwalającymi ograniczyć skutki
materializacji tego ryzyka. Instrumenty takie są
zawarte w Ustawie o rekapitalizacji niektórych
instytucji finansowych 1 , która umożliwia Skarbowi Państwa udzielenie gwarancji zwiększenia funduszy własnych instytucji finansowej lub
przejęcie przez Skarb Państwa instytucji finansowej. W proces zmian własnościowych w polskim
sektorze bankowym mogą również zaangażować
się krajowe podmioty gospodarcze.
Inne czynniki ryzyka
W poprzednich edycjach Raportu zidentyfikowano również ryzyko dotyczące perspektyw akcji
kredytowej. W sytuacji utrzymania szybkiego
tempa wzrostu gospodarczego jako czynnik ryzyka była wskazana możliwość wystąpienia nadmiernego wzrostu akcji kredytowej, szczególnie
w segmencie kredytów mieszkaniowych. Obecnie, ze względu na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego prawdopodobieństwo realizacji tego ryzyka jest oceniane przez NBP jako niskie i w konsekwencji to zagadnienie zostało usunięte z listy głównych czynników ryzyka. W długim okresie ryzyko to nadal może się zmaterializować i wymaga stałego monitorowania.
Rekomendacje
Rolą „Raportu o stabilności systemu finansowego” jest, poza analizą ryzyka, proponowanie rozwiązań mających na celu jego ograniczenie. Jest
to jedno z działań, które Narodowy Bank Polski
podejmuje realizując ustawowe zadanie działania
na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego.
W wyniku analizy ryzyka przedstawionej w niniejszej publikacji, Narodowy Bank Polski wska-

1. Banki powinny tak kształtować swoją politykę dywidendową, aby dysponować kapitałem pozwalającym – również gdyby wystąpiło znaczne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej – na zachowanie współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów
najwyższej jakości (Core Tier 1 2 ) na poziomie 9%. Osiągniecie i czasowe utrzymywanie wskaźników adekwatności kapitałowej na tym poziomie zarekomendowała największym bankom europejskim EBA.
Banki powinny ponadto utrzymywać kapitałowy bufor zabezpieczający3 w wysokości
2,5 punktu procentowego. Rekomendacja
ta dotyczy w szczególności banków o podwyższonej wrażliwości na zaburzenia w ich
otoczeniu. Podwyższona wrażliwość może
wynikać z wysokiego zaangażowania banku w walutowe kredyty mieszkaniowe lub
relatywnie niskiego poziomu współczynnika wypłacalności obliczanego na bazie kapitałów najwyższej jakości. Ustalając plany dywidendowe banki powinny wziąć pod
uwagę możliwe skutki spowolnienia gospodarczego dla ich zyskowności. Przeznaczenie zysków na zwiększenie kapitału byłoby
również korzystnie z punktu widzenia pozycji płynnościowej banków, ponieważ wypłata dywidendy angażuje ich płynne środki. Wysokie wyposażenie w kapitał może ponadto ułatwić bankom samodzielne
pozyskanie refinansowania w razie zmniejszonej dostępności finansowania ze spółek–
matek.
2. Banki, których pozycja płynnościowa jest
wrażliwa na intensyfikację zaburzeń rynkowych lub na dostępność finansowania po-

1
Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dz. U. nr 40 z 2010 r., poz. 226,
z późń. zm.
2
Kapitały Core Tier 1 są w przybliżeniu równe sumie wartości kapitału akcyjnego i zakumulowanych zysków,
pomniejszonej o tzw. regulacyjne pomniejszenia funduszy podstawowych.
3
Koncepcja bufora zabezpieczającego jest opisana w art. 123 projektu dyrektywy CRD IV.
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zyskiwanego w ramach grupy kapitałowej,
powinny wzmocnić pozycję płynnościową.
Działania te mogą mieć charakter przebudowy struktury finansowania, w razie
potrzeby wspartej przez korekty planów
wzrostu aktywów. Banki powinny dysponować odpowiednią płynnością, a w przypadku banków o znacznym udziale instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych w bilansie – również dodatkowym buforem pozwalającym na pokrycie potrzeb płynnościowych związanych
z transakcjami zabezpieczającymi pozycję
walutową, nawet w warunkach znacznie
podwyższonej zmienności kursu złotego.
3. W celu dywersyfikacji źródeł finansowania,
banki w zdecydowanie większym stopniu
niż obecnie powinny pozyskiwać finansowanie przez emisję długoterminowych pasywów na rynku. W szczególności, banki
mogą dążyć do pozyskania finansowania
przez emisję dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi. Banki powinny wykorzystywać takie
instrumenty do pozyskiwania finansowania
od podmiotów niebankowych, a nie innych
banków.
4. Walutowe kredyty mieszkaniowe powinny
być produktem niszowym, oferowanym wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu. Ograniczeniu tempa przyrostu walutowych kredytów mieszkaniowych będzie sprzyjać wprowadzenie rekomendacji Europejskiej Rady
Ryzyka Systemowego (ESRB) z 21 września 2011 r. W szczególności w ramach polityki nadzorczej powinno się rozważyć zaostrzenie limitów na relację wartości kredytu do wartości zabezpieczenia.
5. Wskazane byłoby wprowadzenie regulacji,
zgodnie z którymi minimalny wymagany

kapitał własny towarzystwa emerytalnego byłby uzależniony od skali działalności
OFE.
Poza wymienionymi wyżej działaniami dotyczącymi sektora finansowego, dla redukcji ryzyka
makroekonomicznego dla gospodarki polskiej koniecznym działaniem jest konsekwentna redukcja
nierównowagi finansów publicznych, prowadzona
w sposób wiarygodny dla uczestników rynków i
wykorzystująca rozwiązania o trwałym charakterze. Wiarygodna i trwała konsolidacja finansów
publicznych pozwoli umocnić wiarygodność kredytową Polski, co będzie sprzyjać zarówno zrównoważonemu długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu, jak i powiązanej z nim stabilności
krajowego systemu finansowego. Badania ekonomiczne wskazują, że konsolidacja finansów publicznych koncentrująca się na ograniczeniu wydatków korzystniej wpływa na potencjalne tempo wzrost gospodarki niż ograniczenie deficytu
finansów publicznych poprzez wzrost obciążeń
podatkowych4 .
W dłuższej perspektywie warunkiem koniecznym
dla powrotu gospodarek krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów rozwiniętych o wysokim
zadłużeniu na ścieżkę zrównoważonego wzrostu
gospodarczego jest realizacja wiarygodnych programów konsolidacji fiskalnej i reform strukturalnych zwiększających potencjalne tempo wzrostu
gospodarczego. Ich wprowadzenie będzie trudnym wyzwaniem ze względu na obawy o negatywny krótkoterminowy wpływ tych zmian na
tempo wzrostu gospodarczego, które w gospodarkach wysoko rozwiniętych jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Konsekwentna realizacja
tych działań pozwoli jednak wzmocnić stabilność
makroekonomiczną i stabilność globalnego systemu finansowego. Obecny kryzys powinien również skłonić władze gospodarcze do poświęcania szczególnej uwagi długoterminowej stabilności zadłużenia sektora publicznego i prywatnego,
tak aby nie przekraczało ono poziomów, powy-

4

Taki wniosek wypływa m.in. z prowadzonych w NBP badań z wykorzystaniem modeli równowagi ogólnej – zob.
np. J. Hagemejer, T. Jędrzejowicz, Z. Żółkiewski, „Fiscal tightening after the crisis. A scenario analysis for Poland”,
„Bank i kredyt” 42 (3), 2011.

12

Narodowy Bank Polski

Ocena stabilności finansowej i perspektyw ryzyka

żej których wywiera negatywny wpływ na wzrost
gospodarczy. Doświadczenia z okresu narastania nierównowag makroekonomicznych sprzed
obecnego kryzysu powinny zostać wykorzystane do rozbudowy krajowych, paneuropejskich i

globalnych rozwiązań instytucjonalnych, zarówno w sferze polityki fiskalnej, jak i makroostrożnościowej, które zmniejszą prawdopodobieństwo
wystąpienia niestabilnych boomów i kryzysów
w przyszłości.

Ramka 1. Nadzór makroostrożnościowy
Potrzeba nadzoru makroostrożnościowego
Jako jedną z przyczyn ostatniego kryzysu finansowego wymienia się brak podejścia makroostrożnościowego w sprawowaniu nadzoru nad systemem finansowym1 . Dynamicznie rosnący udział aktywów systemu finansowego w PKB w znacznym stopniu uzależnił stabilność makroekonomiczną
od stabilności finansowej. Silniejsze i bardziej skomplikowane powiązania systemu finansowego z
gospodarką realną sprawiły, że monitorowanie pojedynczych instytucji przestało być wystarczającym źródłem wiedzy na temat kondycji całego systemu finansowego. Dlatego tradycyjne działania
nadzoru finansowego skoncentrowane na indywidualnych podmiotach (nadzór mikroostrożnościowy) wymagają odpowiedniego uzupełnienia. Nadzór makroostrożnościowy2 stanowi nowe ogniwo
sieci bezpieczeństwa finansowego (ang. safety net) umożliwiające wypełnienie zidentyfikowanej
luki regulacyjnej.
Podejście makroostrożnościowe do sprawowania nadzoru nad systemem finansowym polega na
analizie systemu finansowego jako całości i jego związków ze sferą realną gospodarki oraz wczesnej
identyfikacji i reakcji na zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Podstawowym celem
nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, które definiowane jest
jako ryzyko zakłóceń w systemie finansowym, mogące wywołać poważne negatywne skutki dla
rynku finansowego i dla gospodarki realnej.
Sposób organizacji nadzoru makroostrożnościowego
Na obecnym etapie w większości krajów trwa dopiero dyskusja na temat instytucjonalnej organizacji nadzoru makroostrożnościowego. Konkretne rozwiązania zostały wdrożone m.in. w Unii
Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz USA (zob. tabela 1).
Publikacje m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego3 , Banku Rozrachunków
Międzynarodowych4 oraz Grupy G305 nt. instytucjonalnej organizacji nadzoru makroostrożnościowego wskazują, iż nadzór makroostrożnościowy powinien być powierzony instytucji centralnej
lub formalnemu ciału kolegialnemu o zagwarantowanej niezależności, a bank centralny powinien
mieć zapewniony istotny wpływ na jego kształtowanie i kluczową rolę w jego sprawowaniu.
Wynika to m.in. z tego, że banki centralne posiadają rozwinięty warsztat analityczny oraz
doświadczone zasoby kadrowe umożliwiające prowadzenie analiz systemu finansowego i gospodarki realnej. Instytucja odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy powinna mieć
klarowny mandat, który powinien łączyć się z adekwatnym zestawem instrumentów służących
jego realizacji.
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Tabela 1. Organy odpowiedzialne za nadzór makroostrożnościowy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii
i USA
Kraj

Organ odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy

Unia Europejska

European Systemic Risk Board (ESRB)
ESRB jest ciałem kolegialnym, w którym wiodącą rolę pełnią banki
centralne. Przewodniczącym Rady Generalnej ESRB jest Prezes EBC,
a w jej skład wchodzą również prezesi banków centralnych krajów UE.
EBC zapewnia sekretariat dla ESRB oraz udziela wsparcia
analitycznego, statystycznego, logistycznego i administracyjnego.
(Interim) Financial Policy Committee (FPC)
FPC został utworzony jako ciało kolegialne w ramach Banku Anglii.
Bank Anglii pełni główną rolę w FPC jako instytucja, która mu
przewodniczy i posiada większość głosów.
Financial Stability Oversight Council (FSOC)
Zarząd Rezerwy Federalnej pełni rolę koordynującą, choć nie
przewodniczy FSOC.

Wielka
Brytania

USA

1

Termin
powołania1
16 grudnia
2010 r.

17 lutego
2010 r.

21 lipca
2010 r.

W oparciu o datę przyjęcia odpowiedniego aktu prawnego.

Nadzór makroostrożnościowy w Polsce
Wnioski płynące z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego oraz reformy regulacyjne w europejskim systemie finansowym determinują potrzebę wzmocnienia struktury nadzoru finansowego
w Polsce. NBP opowiada się za utworzeniem Rady ds. Ryzyka Systemowego jako instytucji nadzoru makroostrożnościowego w Polsce, w której wiodącą rolę powinien pełnić bank centralny.
Rada powinna uzyskać prawo do ustalania wysokości antycyklicznego bufora kapitałowego6 oraz
formułowania zaleceń w zakresie polityki regulacyjnej i nadzorczej, które pociągałyby za sobą
podjęcie przez odpowiednie instytucje działań mających na celu wzmacnianie stabilności systemu finansowego, przyczyniając się tym samym do wzmacniania stabilności makroekonomicznej
gospodarki polskiej.
1

Raport Grupy de Larosiere’a, „The High-Level Group on Financial Supervision in the EU”, Bruksela, 25 lutego
2009 r.
2
Termin „nadzór makroostrożnościowy” jest często zamiennie stosowany z terminem „polityka makroostrożnościowa”.
3
„Central Banking Lessons from the Crisis”, MFW, maj 2010 r.
4
„Practical approaches to designing and conducting macroprudential policy”, BIS, grudzień 2010 r.
5
„Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future,
G-30”, październik 2010 r.
6
Konstrukcja bufora antycyklicznego jest opisana w rozdziale 4 projektu dyrektywy CRD IV.
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Rozdział 2.

Najważniejsze uwarunkowania
działania instytucji finansowych
Tempo wzrostu gospodarczego w większości gospodarek wysoko rozwiniętych obniżyło się
w II i III kwartale 2011 r. W Polsce tempo wzrostu PKB pozostawało stabilne. Ze względu
na kryzys strefy euro i związane z nim pogorszenie perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego wzrosło również ryzyko istotnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce.
W II połowie 2011 r. sytuacja na rynkach finansowych w Polsce pozostawała przede
wszystkim pod wpływem wydarzeń na światowych rynkach finansowych oraz uwarunkowań gospodarczych i politycznych, w szczególności związanych z niestabilną sytuacją
w niektórych krajach strefy euro. Pomimo globalnego wzrostu awersji do ryzyka,
na krajowym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych nie nastąpiła istotna
zmiana postrzeganego ryzyka kredytowego, które stało się niższe niż w strefie euro.
Kontynuowana była tendencja do spadku rentowności polskich obligacji skarbowych.
Sprzyjały jej m.in. silny napływ nierezydentów na krajowy rynek obligacji, stosunkowo
dobre perspektywy wzrostu gospodarczego, wysoki stopień realizacji potrzeb pożyczkowych
państwa oraz oczekiwania uczestników rynku na spadek stóp procentowych. Deprecjacja złotego oraz wzrost zmienności kursu EUR/PLN w okresie czerwiec – wrzesień
wynikały głównie z czynników zewnętrznych. Przejściowo wzrósł wówczas także koszt pozyskiwania przez banki krajowe walut obcych za złote w transakcjach fx swap i CIRS basis.
Ceny ofertowe nieruchomości mieszkaniowych w większości dużych miast – zarówno
na rynku pierwotnym jak i wtórnym – obniżyły się. Do spadku cen mieszkań przyczynił się
głównie wzrost podaży mieszkań. Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę wskazuje
na dalszy wzrost podaży mieszkań, co w połączeniu z obniżeniem tempa wzrostu popytu
związanym m.in. z wygaszaniem programu „Rodzina na swoim” będzie sprzyjać dalszemu
spadkowi cen.
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Wykres 2.1. Zmiany wskaźników makroekonomicznych w ostatnich trzech latach
Bezrobocie wg BAEL (w %)

Spread 5Y PL - 5Y DE

Siła nabywcza na rynku
mieszkaniowym
(średnia dla 7 największych miast)

Saldo na rachunku bieżącym oraz
kapitałowym/PKB

Dług publiczny/PKB

II kwartał 2011

Spread WIBOR 3M - OIS 3M
(średnia kwartalna)

Tempo wzrostu PKB
(w % r/r)

IV kwartał 2010
IV kwartał 2009

Uwagi: wykres przedstawia zmiany wskaźników opisujących główne obszary otoczenia instytucji finansowych. Wybrano zmienne dotyczące sytuacji makroekonomicznej, rynków finansowych oraz rynku nieruchomości. Im bliżej środka
wykresu znajduje się obserwacja, tym mniej korzystna – z punktu widzenia stabilności systemu finansowego – jest
sytuacja w obszarze opisanym danym wskaźnikiem. Dane przedstawiono w postaci wystandaryzowanej względem
wartości najniższej i najwyższej w okresie od IV kwartału 2000 r. do II kwartału 2011 r., co pozwoliło na prezentacje
kształtowania się poszczególnych zmiennych względem najwyższego i najniższego punktu w dłuższym okresie. Siła
nabywcza na rynku nieruchomości – wielkość mieszkania, które byłaby w stanie kupić osoba uzyskująca przeciętne
dochody w danym województwie i finansująca zakup mieszkania kredytem. Na wykresie przedstawiono przeciętną siłę
nabywczą na rynkach uwzględnionych na wykresie 2.16. Położenie linii bliżej środka wykresu oznacza, że konsument
może kupić mniej metrów mieszkania. Niski poziom tego wskaźnika sugeruje oderwanie się cen na rynku nieruchomości od fundamentów gospodarczych (w symulacji przybliżonych przez przeciętne pensje i oprocentowanie kredytów),
co generuje ryzyko dla stabilności systemu finansowego. Dla danych o relacji długu publicznego do PKB jako sytuację
najbardziej niekorzystną zaprezentowano wartość 60% (kryterium z Maastricht i limit konstytucyjny). Spread 5Y PL
- 5Y DE – różnica między rentownością 5-letnich obligacji polskich i niemieckich.
Źródło: GUS i NBP.

2.1.

Sytuacja makroekonomiczna

Informacje opublikowane od ostatniej edycji Raportu świadczą o obniżeniu tempa globalnego
wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w II kwartale 2011 r. wyniosło 1,6% r/r, a wstępne dane za III kwartał
wskazują na jego obniżenie do 1,4% r/r. Oceny globalnych perspektyw wzrostu gospodarczego również pogorszyły się, co znalazło odzwierciedlenie w obniżonych prognozach wzrostu gospodarczego w gospodarkach wysoko rozwiniętych. Do czynników uzasadniających pogorszenie
perspektyw należą: kryzys w strefie euro związany z narastającymi problemami fiskalnymi niektórych krajów i niewystarczająca wiarygodność
podejmowanych działań zaradczych, konieczność
redukcji dźwigni finansowej w sektorze realnym
(dotyczy to przede wszystkim gospodarstw do-

16

mowych) w krajach, które doświadczyły boomów
kredytowych, jak również niepewność co do odporności instytucji finansowych w krajach wysoko rozwiniętych na skutki tych procesów.
Związany z opisanymi powyżej procesami wzrost
awersji do ryzyka inwestorów globalnych spowodował odpływ kapitału z wielu rynków bardziej ryzykownych aktywów finansowych i napływ na rynki aktywów uznawanych za bezpieczne (m.in. obligacje skarbowe USA i Niemiec).
Doszło także do osłabienia walut rynków wschodzących, w tym złotego, względem głównych walut, co miało niekorzystny wpływ w szczególności na koszty obsługi zadłużenia przez gospodarstwa domowe, które zaciągnęły kredyty nominowane w walutach obcych. Wzrost awersji do ryzyka i niepewność dotycząca skali wpływu problemów fiskalnych na sytuację instytucji finansowych spowodowały również ograniczenie dostępności finansowania dla międzynarodowych insty-
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tucji finansowych.
W II kwartale 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce ustabilizowało się na relatywnie
wysokim poziomie i wyniosło 4,3% r/r w porównaniu do 4,4% r/r w I kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, co wynikało z
rosnącego tempa inwestycji (szczególnie publicznych) i podtrzymania relatywnie wysokiej dynamiki konsumpcji.
Dynamika płac utrzymała się na dodatnim poziomie w ujęciu realnym (0,7% r/r w II kwartale). Obniżyło się natomiast tempo wzrostu
zatrudnienia, zarówno w całej gospodarce, jak
i w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia
utrzymała się na podwyższonym poziomie, jednak wynikało to w dużej mierze ze wzrostu podaży pracy. Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu oraz wrześniu (w ujęciu
m/m) oraz stopniowe pogarszanie się wskaźników koniunktury dotyczących zatrudnienia w badaniach NBP mogą sugerować dalsze wyhamowanie wzrostu zatrudnienia w całej gospodarce. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych nadal rosły w ujęciu realnym (1,2% r/r
w II kwartale). W horyzoncie projekcji makroekonomicznej ich realna dynamika utrzyma się
na dodatnim, umiarkowanym poziomie.
Według badań ankietowych NBP, pomimo dobrej sytuacji finansowej firm oraz rosnącego, choć
niższego niż w latach 2006–2008, stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, przedsiębiorstwa odkładają w czasie decyzje inwestycyjne
ze względu na zwiększoną niepewność dotyczącą przyszłej koniunktury.
W związku z silnym pogorszeniem koniunktury u
głównych partnerów handlowych Polski, oczekiwanym zacieśnieniem fiskalnym oraz spadającymi transferami z UE, w 2012 r. poprawa sytuacji
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw będzie
ograniczona. W konsekwencji w przyszłym roku oczekiwać można umiarkowanego wzrostu popytu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
co przełoży się na obniżenie dynamiki PKB.
Ścieżka centralna PKB listopadowej projek-

cji Narodowego Banku Polskiego kształtuje się
na poziomie 3,1% w 2012 r. oraz 2,8% w 2013 r.,
a więc nieco poniżej projekcji lipcowej i niżej niż
oczekiwane tempo wzrostu w 2011 r. na poziomie 4,1%. Można oceniać, że realizacja scenariusza ścieżki centralnej nie rodzi ryzyka zaburzeń
krajowej stabilności finansowej, jednak konieczne
jest monitorowanie czynników ryzyka dla sytuacji gospodarczej, pochodzących przede wszystkim z zagranicy. Istotnym czynnikiem niepewności jest dalszy rozwój kryzysu w krajach strefy
euro. Jego ewentualna dalsza eskalacja, prowadząca do ponownej recesji w strefie euro i silnego pogorszenia sytuacji banków europejskich,
rodziłaby znaczne ryzyko wystąpienia istotnie
silniejszego spowolnienia wzrostu gospodarczego
w Polsce niż opisane w ścieżce centralnej projekcji makroekonomicznej NBP.

2.2.

2.2.1.

Sytuacja na rynkach finansowych
Rynki światowe

Od publikacji poprzedniej edycji Raportu sytuacja na rynkach finansowych w Polsce pozostawała przede wszystkim pod wpływem wydarzeń
na światowych rynkach światowych oraz sytuacji gospodarczej i politycznej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Gorsze od oczekiwań
dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych oraz Chin zwiększyły prawdopodobieństwo
powrotu recesji w gospodarce światowej, w ślad
za czym wiele instytucji, w tym MFW i OECD,
dokonało znacznych rewizji prognoz wzrostu gospodarczego. Dnia 5 sierpnia agencja Standard
& Poor’s po raz pierwszy w historii obniżyła rating wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych z maksymalnej oceny AAA do AA+,
pomimo osiągnięcia porozumienia politycznego
w sprawie podwyższenia limitu długu publicznego, które oddaliło ryzyko braku możliwości refinansowania się. Wśród inwestorów nasiliły się
obawy, że agencje ratingowe mogą również obniżyć oceny innych krajów posiadających ocenę

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.
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Skala zadłużenia w krajach peryferyjnych strefy euro, przy niskim tempie wzrostu gospodarczego, nie pozwalała na odzyskanie zaufania inwestorów, pomimo przyjmowanych programów
reform. Niewystarczające w opinii uczestników
rynku działania w celu rozwiązania problemów z
nadmiernym zadłużeniem skutkowały istotnym
wzrostem awersji do ryzyka na początku sierpnia 2011 r., odzwierciedlonym m.in. we wzroście
kwotowań transakcji CDS na obligacje skarbowe
(wykres 2.2), wzroście rentowności tych obligacji

(wykres 2.3) i obniżeniu ocen ratingowych krajów peryferyjnych strefy euro (tabela 2.1) oraz
silnej deprecjacji euro względem walut krajów
uznawanych za bardziej stabilne. Związany z tym
napływ kapitału na rynek franka szwajcarskiego spowodował jego silną aprecjację, zatrzymaną dopiero przez zdecydowane działania Banku
Szwajcarii, który 6 września 2011 r. ustalił minimalny kurs EUR/CHF na poziomie 1,25 . Przeciwdziałając nadmiernemu wzrostowi rentowności obligacji niektórych krajów strefy euro, Europejski Bank Centralny od początku sierpnia
2011 r. do 10 listopada 2011 r. nabył skarbowe
papiery dłużne niektórych krajów strefy euro o
wartości prawie 115 mld euro. Ponadto największe agencje ratingowe obniżyły oceny banków europejskich posiadających znaczne pozycje w obligacjach skarbowych Grecji, co nasiliło obawy
uczestników rynków finansowych o poziom bazy kapitałowej tych instytucji i przyczyniło się
do spadków cen na rynkach akcji.

Wykres 2.2. Kwotowania CDS na pięcioletnie euroobligacje Polski i Węgier oraz obligacje skarbowe
wybranych krajów strefy euro

Wykres 2.3. Różnica między rentownościami pięcioletnich obligacji skarbowych Niemiec i wybranych
krajów europejskich
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Źródło: Thomson Reuters.
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AAA. Ogłoszony 8 września 2011 r. przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych plan ożywienia
amerykańskiej gospodarki o wartości 447 mld dolarów nie wpłynął w istotny sposób na zmniejszenie niepewności na rynku, w związku z czym
w drugiej połowie października 2011 r. przedstawiciele FED nie wykluczyli dalszego łagodzenia
polityki pieniężnej poprzez skup papierów wartościowych (QE3).
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Źródło: Bloomberg.

5

Komunikat Banku Szwajcarii z 6 września 2011 r. www.snb.ch/en/mmr/reference/pre 20110906/source/
pre 20110906.en.pdf
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Tabela 2.1. Oceny ratingowe wybranych krajów wraz z datami ich zmian w okresie 20 czerwca 2011 r. –
10 listopada 2011 r.

Polska
Czechy

Moody’s
Ca
25 lipca 2011 (Caa1)
Ba1
12 lipca 2011 (Baa3)
A1
18 października 2011 (Aa2)
Ba2
5 sierpnia 2011 (Baa1)
A2
4 października 2011 (Aa2)
A2
A1

Węgry

Baa3

Grecja
Irlandia
Hiszpania
Portugalia
Włochy

S&P
CC
27 lipca 2011 (CCC)
BBB+

Fitch
CCC
13 sierpnia 2011 (B+)
BBB+

AA13 października 2011 (AA)
BBB-

AA7 października 2011 (AA+)
BBB-

A
19 września 2011 (A+)
AAA24 sierpnia 2011 (A)
BBB-

A+
7 października 2011 (AA-)
AA+
BBB-

Uwaga: oceny ratingowe dla zobowiązań długoterminowych w walucie obcej, kursywą zaznaczono oceny zmienione
w okresie od 20 czerwca 2011 r. do 10 listopada 2011 r., w nawiasach podano ocenę sprzed ostatniej zmiany.
Źródło: Bloomberg.

Podczas szczytu 26 października 2011 r. przywódcy państw strefy euro, w porozumieniu z
MFW oraz przedstawicielami sektora bankowego, podjęli decyzję o restrukturyzacji greckiego
zadłużenia, zgodnie z którą posiadacze obligacji skarbowych Grecji mieli ponieść straty w wysokości 50% ich wartości nominalnej. Ponadto ustalono zwiększenie zdolności pożyczkowej
EFSF bez zwiększania kwoty gwarancji udzielanych przez państwa członkowskie do poziomu
biliona euro (poprzez przyznanie EFSF prawa
do ubezpieczania części strat nabywców obligacji skarbowych krajów strefy euro oraz utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia, która ma
pozyskiwać finansowanie od inwestorów z sektora publicznego i prywatnego), dokapitalizowanie
europejskich banków kwotą ponad 100 mld euro, tak aby do końca czerwca 2012 r. ich kapitał najwyższej jakości (Core Tier 1) po odpisaniu strat z tytułu inwestycji w papiery skarbowe osiągnął poziom 9% aktywów ważonych ryzykiem, a także zobowiązanie rządu włoskiego
do dalszych działań mających na celu zmniejszenie zadłużenia. Pozytywny wpływ tych ustaleń
na sytuację na rynkach finansowych okazał się

krótkotrwały. Niestabilność polityczna na przełomie października i listopada 2011 r. (dymisja premiera Grecji; zapowiedzi dotyczące referendum w sprawie przyjęcia przez Grecję pomocy finansowej ze strony UE i MFW, dymisji premiera Włoch oraz przyspieszonych wyborów w obu krajach) spowodowała ponowny silny wzrost awersji do ryzyka, a w efekcie spadki
cen akcji na giełdach, w szczególności banków
mających duże pozycje w skarbowych papierach
dłużnych krajów peryferyjnych strefy euro, deprecjację euro oraz wzrost rentowności obligacji
skarbowych niektórych krajów strefy euro.

2.2.2.

Rynek pieniężny

Od publikacji ostatniej edycji Raportu krajowy
rynek pieniężny funkcjonował stabilnie. W okresie czerwiec – październik 2011 r. średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych wyniosły 6,0
mld zł i były o około 10% niższe niż w okresie grudzień 2010 r. – maj 2011 r. (wykres 2.4).
Spadła także średnia dzienna wartość transak-

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.
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cji O/N stanowiących podstawę do wyznaczania
stawki POLONIA, z 3,5 mld zł do 3,0 mld zł.
Wyraźne ograniczenie obrotów na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych nastąpiło
w okresie gwałtownego wzrostu globalnej awersji do ryzyka, który miał miejsce na początku
sierpnia 2011 r. Banki nadal preferowały wykorzystywanie w zarządzaniu płynnością operacji
o najkrótszych terminach zapadalności. W rezultacie struktura terminowa obrotów na rynku
niezabezpieczonych lokat międzybankowych była
zdominowana przez transakcje O/N - ich udział
w obrotach we wrześniu 2011 r. wyniósł 92%.

ading) prowadziło do lokowania nadwyżki środków pieniężnych na koniec okresu utrzymywania rezerwy w innych bankach w transakcjach
O/N, co przyczyniało się do spadku stawki POLONIA w kierunku stopy depozytowej NBP (wykres 2.5). W związku z tym w lipcu 2011 r.
NBP postanowił, że 1-dniowe operacje dostrajające w ostatnich dniach utrzymywania rezerwy
obowiązkowej będą miały charakter regularny6 .
Od lipca do października 2011 r. NBP przeprowadzał emisje 1-, 2- i 3-dniowych bonów pieniężnych w celu absorpcji nadwyżki płynności
na krajowym rynku międzybankowym. W wyniku tych działań obserwowano zmniejszenie się
Wykres 2.4. Obroty na rynku niezabezpieczonych w tym okresie różnicy między stawką POLONIA
lokat międzybankowych w Polsce
a stopą referencyjną NBP.
14

Wykres 2.5. Rynkowe stopy procentowe na tle stóp
NBP

W okresie od końca czerwca do listopada 2011 r.
krótkoterminowe stopy procentowe na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych kształtowały się głównie pod wpływem operacji NBP
i bieżących warunków płynnościowych w systemie bankowym. Podobnie jak w pierwszej połowie 2011 r., na początku okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej banki składały na rachunkach bieżących w NBP nadwyżki środków
ponad poziom wymaganej rezerwy. Wcześniejsze
wypełnienie ich obowiązku z tego tytułu (frontlo6
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Źródło: NBP, Thomson Reuters.

W analizowanym okresie stopa referencyjna
NBP pozostawała na poziomie 4,5%. W lipcu
2011 r. uczestnicy rynku oczekiwali kontynuacji restrykcyjnej polityki pieniężnej. Jednak począwszy od sierpnia 2011 r. ich nastawienie istotnie zmieniło się w reakcji na słabsze od prognoz
dane dotyczące tempa wzrostu gospodarczego
na świecie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie

Komunikat NBP z 20 lipca 2011 r. w sprawie dostrajających
www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci 2011/20110720 dok.html.
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Wykres 2.7. Spread między stawkami rynku pieniężnego a kwotowaniami kontraktów OIS
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Wykres 2.6. Bieżące i oczekiwane stopy WIBOR

fie euro, odzwierciedloną m.in. we wzroście spreadu pomiędzy stawką EURIBOR 3M a kwotowaniami transakcji OIS 3M (wykres 2.7).

punkty bazowe

w kwotowaniach transakcji FRA. W październiku 2011 r. osłabienie się oczekiwań na złagodzenie polityki pieniężnej spowodowało niewielki wzrost kwotowań tych kontraktów, niemniej
na początku listopada 2011 r. wciąż wskazywały
one na oczekiwania na spadek stóp procentowych
w ciągu najbliższego roku o 25-50 punktów bazowych (wykres 2.6).
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Pomimo globalnego wzrostu niepewności nie nastąpiła istotna zmiana postrzeganego ryzyka kredytowego na krajowym rynku międzybankowym.
W okresie od końca czerwca do października
2011 r. spread WIBOR 3M/OIS 3M pozostawał
na stosunkowo niskim poziomie około 40 punktów bazowych. Na przełomie października i listopada 2011 r. wzrost stawek WIBOR spowodował
zwiększenie się tego spreadu do ponad 60 punktów bazowych. Mimo to postrzegane ryzyko kredytowe na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych w strefie euro było nadal wyższe
niż na rynku krajowym. Wynikało to ze znacznego zaangażowania części banków europejskich
w skarbowe papiery dłużne niektórych krajów
strefy euro. Od sierpnia 2011 r. obserwowano bowiem zwiększoną awersję do ryzyka na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych w stre7

Źródło: NBP, Thomson Reuters.

W okresie od końca czerwca do połowy września 2011 r. nastąpiło przejściowe pogorszenie
warunków zabezpieczania się przez banki krajowe przed ryzykiem walutowym, wynikającym
z udzielonych kredytów nominowanych w walutach obcych. Banki europejskie (w tym podmioty
dominujące niektórych banków krajowych) miały trudności z pozyskiwaniem dolarów, co znalazło odzwierciedlenie w kwotowaniach swapów
walutowych z udziałem USD. Wpływało to
na wzrost kosztów pozyskania waluty amerykańskiej na rynku fx swap także dla banków
krajowych (wykres 2.8). Sytuacja na tym rynku poprawiła się po ponownym uruchomieniu
przez EBC 3-miesięcznych operacji dostarczających płynność w dolarach7 .
Obserwowane od końca czerwca do połowy września 2011 r. osłabienie się złotego względem euro pociągnęło za sobą konieczność uzupełniania
depozytów zabezpieczających przez banki krajowe, pozyskujące waluty obce w transakcjach
CIRS basis. Jednocześnie marża, którą musiały

Komunikat EBC z 15 września 2011 r.: www.ecb.int/press/pr/date/2011/html/pr110915.en.html.
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one dopłacać ponad stawkę WIBOR w zamian za
stawkę EURIBOR, odzwierciedlająca m.in. ryzyko kredytowe kontrahenta, wzrosła w tym okresie o prawie 100 punktów bazowych (wykres 2.8).
Zwiększenie płynności na rynku międzybankowym w strefie euro przez EBC oraz ustabilizowanie się kursu złotego do euro zmniejszyły jednak
awersję do ryzyka i wpłynęły na ponowny spadek kwotowań transakcji CIRS basis począwszy
od drugiej połowy września.
Wykres 2.8. Marże na rynku transakcji CIRS basis
i fx swap
350

szającą się sytuacją finansów publicznych niektórych krajów strefy euro oraz słabszymi od oczekiwań danymi makroekonomicznymi dotyczącymi wzrostu gospodarczego na świecie, co skłoniło
część inwestorów do realizacji zysków z inwestycji o charakterze spekulacyjnym i przenoszenia
kapitału na rynki walut krajów postrzeganych jako safe havens. Relatywnie większe osłabienie się
złotego niż forinta względem euro mogło wynikać
z wyższej płynności rynku EUR/PLN w porównaniu z rynkiem EUR/HUF.
Wykres 2.9. Kurs złotego i jego zmienność
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Uwaga: w przypadku transakcji CIRS basis marżę zdefiniowano jako wysokość premii płaconej ponad stawkę WIBOR w zamian za stawkę EURIBOR; w przypadku transakcji fx swap marżę zdefiniowano jako różnicę między dysparytetem stóp procentowych implikowanych z kwotowań
swapów walutowych a dysparytetem stóp procentowych
obserwowanym na rynku lokat międzybankowych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Thomson Reuters.

2.2.3.

Rynek walutowy

Od końca czerwca do końca września 2011 r.
obserwowano deprecjację złotego i forinta oraz
wzrost zmienności kursu tych walut względem
euro, na co miały wpływ głównie czynniki o
charakterze globalnym (wykres 2.9). Gwałtowny spadek wartości obu walut spowodowany był
istotnym wzrostem awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, związanym z pogar-
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Źródło: Thomson Reuters.

Napływ znacznej ilości kapitału na rynek franka
szwajcarskiego spowodował jego istotne umocnienie się względem euro. Związana z tym deprecjacja złotego względem franka szwajcarskiego w okresie czerwiec – sierpień 2011 r. pociągnęła za sobą zwiększony popyt banków krajowych na płynność, co miało związek ze stosowanymi przez nie strategiami zabezpieczania
się przed ryzykiem walutowym, wynikającym z
udzielonych kredytów nominowanych w tej walucie. Zdecydowane działania Banku Szwajcarii, który od 6 września 2011 r. utrzymuje kurs
wymiany EUR/CHF powyżej ustalonego przez
siebie minimalnego kursu, istotnie ograniczyły
wpływ czynników globalnych na kształtowanie
się kursu CHF/PLN.
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Wykres 2.10. Rentowność polskich obligacji skarbowych oraz spready pomiędzy kwotowaniami transakcji IRS a rentownością polskich obligacji skarbowych i pomiędzy rentownością obligacji skarbowych
Polski i Niemiec

W analizowanym okresie, pomimo wzrostu postrzeganego ryzyka kredytowego, obserwowano
tendencję do spadku rentowności obligacji skarbowych Polski na całej długości krzywej dochodowości (wykres 2.10). Było to związane przede
wszystkim z silnym zwiększaniem zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych. Ich zaangażowanie na tym rynku
wzrosło ze 151,5 mld zł do 155,8 mld zł w okresie
czerwiec – wrzesień 2011 r. (wykres 2.11). Udział
nierezydentów w strukturze inwestorów na rynku obligacji skarbowych wyniósł na koniec wrze-
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Od końca czerwca 2011 r. do początku listopada 2011 r. niepewność co do kontynuacji oraz
ostatecznego kształtu wsparcia finansowego dla
Grecji przyczyniła się do wzrostu postrzeganego
ryzyka kredytowego krajów strefy euro (wykres
2.2). Od publikacji poprzedniej edycji Raportu obniżyła się również postrzegana wiarygodność kredytowa Polski, odzwierciedlona w kwotowaniach transakcji CDS na 5-letnie euroobligacje skarbowe, jednak nadal była ona wyższa niż
w przypadku krajów peryferyjnych strefy euro.
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Rynek obligacji

5-2009

2.2.4.

śnia 2011 r. 31,3%, przy czym największą grupą
inwestorów były zagraniczne niebankowe instytucje finansowe. Podmioty te od końca czerwca 2011 r. do końca września 2011 r. zwiększyły
zaangażowanie w obligacjach skarbowych o 15,8
mld zł do 129 mld zł i były w tym okresie jedyną istotną grupą nabywców obligacji skarbowych na rynku wtórnym (wykres 2.12). Nabywały one obligacje przede wszystkim od banków
krajowych, krajowych niebankowych instytucji
finansowych oraz banków zagranicznych, które
w największym stopniu ograniczyły zaangażowanie na krajowym rynku skarbowych papierów
dłużnych (spadek wartości portfela o 11,9 mld zł
do 20,4 mld zł na koniec września 2011 r.).

2-2009

Począwszy od 23 września złoty stopniowo umacniał się, czemu sprzyjało osłabienie się oczekiwań na spadek stóp procentowych. Na zachowanie się złotego miał również wpływ BGK, który
sprzedawał na rynku waluty obce, przede wszystkim euro pochodzące z funduszy unijnych. NBP
także dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote 23 września, 30 września oraz 3
października. Aktywność NBP na rynku złotego
przyczyniła się do ograniczenia zmienności kursu
EUR/PLN. Na przełomie października i listopada 2011 r. wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, związany z możliwością nieotrzymania przez Grecję kolejnej raty pomocy finansowej ze strony UE i MFW, oraz niestabilnością polityczną we Włoszech, zagrażającą wprowadzeniu pakietu ustaw stabilizujących
sytuację sektora finansów publicznych, doprowadziła do przejściowej deprecjacji złotego.

Rentowność obligacji 2-letnich (lewa oś)
Rentowność obligacji 10-letnich (lewa oś)
Spread 10-letnich IRS do obligacji (prawa oś)
Spread 10-letnich obligacji polskich do niemieckich (prawa oś)

Źródło: Thomson Reuters.

Obligacje skarbowe Polski cieszyły się zainteresowaniem nierezydentów ze względu na relatywnie wysoką rentowność w stosunku do poziomu
ryzyka kredytowego, co potwierdza duży popyt
inwestorów zagranicznych na emitowane w tym
okresie euroobligacje. Napływowi nierezydentów
na krajowy rynek skarbowych papierów dłużnych mogły także sprzyjać stosunkowo dobre,
w porównaniu z krajami strefy euro oraz nie-
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którymi krajami regionu, perspektywy wzrostu kowych). Ponadto od początku sierpnia 2011 r.
gospodarczego.
czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia się rentowności były oczekiwania uczestWykres 2.11.
Zaangażowanie nierezydentów ników rynku odnośnie do złagodzenia polityki
na rynku polskich obligacji skarbowych
pieniężnej przez NBP. Wynikały one m.in. z
gorszych od oczekiwań danych makroekonomicz160
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We wrześniu 2011 r. miał miejsce przejściowy
wzrost krzywej dochodowości obligacji skarbowych o dłuższych terminach zapadalności (wy60
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kres 2.10). Wzrost spreadu pomiędzy 10-letnimi
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Źródło: Ministerstwo Finansów.

Spadkowi rentowności obligacji skarbowych Polski w analizowanym okresie sprzyjał również
wysoki stopień realizacji potrzeb pożyczkowych
państwa (na koniec października 2011 r. MF sfinansowało całość tegorocznych potrzeb pożycz-
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Średnia dzienna wartość transakcji bezwarunkowych na rynku wtórnym obligacji skarbowych
w okresie maj – wrzesień 2011 r. była nieznacznie
niższa niż w okresie styczeń – kwiecień 2011 r. i
wyniosła około 17 mld zł.

2.2.5.

Rynek akcji

W analizowanym okresie sytuacja na krajowym rynku akcji pozostawała przede wszystkim
pod wpływem czynników globalnych, sytuacji
na światowych rynkach finansowych i wydarzeń
politycznych. Szczególnie istotną rolę odgrywały
sygnały płynące ze strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych. Rosnące obawy o kondycję finansową banków z niską bazą kapitałową i znaczny-
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mi pozycjami w obligacjach skarbowych krajów
strefy euro przyczyniły się do wzrostu awersji
do ryzyka oraz silnych spadków cen ich akcji. To
z kolei przełożyło się na znaczne spadki światowych indeksów akcji, w tym S&P500 i EURO STOXX 50, a wraz z nimi indeksów akcji
na GPW (wykres 2.13). W okresie od 20 czerwca 2011 r. do 10 listopada 2011 r. WIG20 spadł o
20,5% a sWIG80 – o 25,8%. Najsilniejsze korekty cen akcji miały miejsce w pierwszych dwóch
tygodniach sierpnia 2011 r. a ich bezpośrednią
przyczyną były obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych z AAA do AA+ oraz niepewność odnośnie do porozumienia politycznego w sprawie
podwyższenia limitu długu publicznego w tym
kraju.
Wykres 2.13. Wybrane indeksy rynków akcji
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Uwaga: dane zostały znormalizowane do 100 pkt. na 2 listopada 2009 r.
Źródło: Thomson Reuters.

Wartość portfela akcji notowanych na GPW
w posiadaniu nierezydentów wyniosła na koniec
sierpnia 2011 r. 206,4 mld zł, tj. o 31 mld zł mniej
niż na koniec maja 2011 r. Największy spadek
nastąpił w sierpniu 2011 r. (o 21,8 mld zł) i wynikał niemal wyłącznie z ujemnych zmian wyceny akcji. Saldo transakcji nierezydentów akcjami
było w tym miesiącu ujemne i wyniosło 0,8 mld
zł.

***

Głównym czynnikiem ryzyka, który może oddziaływać na stabilność systemu finansowego
w Polsce za pośrednictwem rynków finansowych,
jest materializacja ryzyka kredytowego w krajach strefy euro. Jej przyczyną może być nie
tylko sytuacja gospodarcza, ale także uwarunkowania polityczne. Ogłoszenie nieoczekiwanej
restrukturyzacji zadłużenia lub niekontrolowanej niewypłacalności przez jeden z tych krajów mogłoby skutkować silnym wzrostem awersji
do ryzyka na globalnych rynkach finansowych,
a w efekcie silną deprecjacją złotego oraz istotnym wzrostem zmienności jego kursu. Przyczyniłoby się to do zwiększenia kosztów zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym dla banków
krajowych oraz wzrostu ich potrzeb płynnościowych związanych z transakcjami zabezpieczającymi pozycję walutową we franku szwajcarskim
oraz euro. Ponadto wartość długu publicznego
Polski – ze względu na relatywnie duży udział
zobowiązań nominowanych w walutach obcych
w jego strukturze (około 29% na koniec sierpnia 2011 r.) – mogłaby przekroczyć poziom 55%
PKB.
Można również oczekiwać, że w sytuacji materializacji ryzyka kredytowego krajów peryferyjnych
strefy euro nastąpiłby odpływ części nierezydentów z krajowego rynku obligacji skarbowych oraz
przejściowy wzrost rentowności tych papierów,
m.in. na skutek ich wyprzedaży przez inwestorów, którzy dążyliby do szybkiego realizowania
zysków. To z kolei mogłoby skutkować dalszą deprecjacją złotego względem walut krajów uznawanych za bezpieczne (safe havens). Wysokie zaangażowanie nierezydentów na krajowym rynku
obligacji skarbowych, w połączeniu z obserwowanym zmniejszaniem się bazy krajowych inwestorów, wzmacniałoby potencjalne negatywne skutki odpływu uczestników tego rynku.
Niewypłacalność lub nieodpowiednio przygotowana restrukturyzacja zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych krajów strefy euro mogłaby wywrzeć istotny wpływ na sytuację finanso-
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wą banków europejskich, w szczególności francuskich, niemieckich, włoskich oraz belgijskich. Pomimo że niektóre z nich utworzyły już pewne rezerwy na pokrycie potencjalnych strat z tego tytułu, mogłyby one wymagać dokapitalizowania.
Pociągnęłoby to za sobą globalny wzrost awersji
do ryzyka i spadek zaufania wśród uczestników
światowego rynku finansowego. To z kolei utrudniłoby bankom działającym w Polsce zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym oraz, ze
względu na zarządzanie ryzykiem kredytowym
na szczeblu grup bankowych, mogłoby przyczynić się do ograniczenia płynności na krajowym
rynku pieniężnym.

co stanowiło ponad 20% wzrost w porównaniu z
analogicznym okresem w 2010 r. Całkowita oferta mieszkań dostępnych w sprzedaży na tych rynkach była najwyższa od początku 2007 r. (wyniosła około 48 tys.)9 .
Wykres 2.14. Dynamika cen ofertowych mieszkań
na rynku pierwotnym w największych miastach (r/r)
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darczego w Polsce. W warunkach silnego wzrostu awersji do ryzyka kredytowego może to przyczynić się do wzrostu wrażliwości inwestorów Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych PONT Info
Nieruchomości.
na sposób realizacji przez Polskę programu rePolityka kredytowa banków nie sprzyjała
dukcji deficytu budżetowego.
wzrostowi popytu na rynku mieszkaniowym.
Po znacznym zaostrzeniu kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych w II połowie
2.3. Rynek nieruchomości
2010 r., w 2011 r. większość banków utrzymała
Od ostatniej edycji Raportu ceny ofertowe miesz- niezmienioną politykę kredytową, a część bankań na rynku pierwotnym i wtórnym w więk- ków lekko zaostrzyła kryteria przyznawania kreszości dużych miast spadły (zob. wykresy 2.14 dytów (zob. rozdział 3.2). Istotnym wsparciem
i 2.15). Łączny spadek cen mieszkań od połowy dla popytu był natomiast rządowy program do2008 r. do końca września 2011 r. w dużych mia- płat do odsetek od złotowych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim”.
stach nie przekroczył 15-25%.

Do spadku cen mieszkań przyczynił się głównie
wzrost podaży mieszkań w 2011 r. na rynku pierwotnym. W II i III kwartale 2011 r. do sprzedaży
na sześciu największych rynkach mieszkaniowych
w Polsce8 wprowadzono około 19,5 tys. mieszkań,

W rezultacie spadku cen mieszkań i wzrostu płac
ustabilizowała się dostępność mieszkań10 .
W 2012 r. do utrzymania tendencji spadkowej
cen może przyczyniać się wzrost podaży mieszkań. Wzrost liczby wydanych pozwoleń na bu-

8

Według firmy Reas, najwięcej mieszkań budowanych jest w aglomeracjach: warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej, trójmiejskiej, poznańskiej i łódzkiej. W ujęciu ilościowym rynki w tych miastach stanowią około 60% rynku
mieszkaniowego, a w ujęciu wartościowym około 75%.
9
„Rynek mieszkaniowy w Polsce. III kwartał 2011 r.”, Reas, www.reas.pl
10
Średnia wielkość mieszkania jakie może kupić gospodarstwo domowe uzyskujące przeciętne w danym województwie
dochody.
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metry kwadratowe

dowę dla deweloperów (o 23% w trzech pierwWykres 2.16. Symulacja dostępności mieszkań
szych kwartałach 2011 r., w porównaniu z ana- na wybranych rynkach mieszkaniowych
logicznym okresem w 2010 r.) wskazuje, że utrzy35
ma się prawdopodobnie dodatnia dynamika podaży mieszkań. Wygaszanie programu „Rodzi30
na na swoim” przyczyni się do obniżania tempa wzrostu popytu, co również będzie sprzyjać
25
spadkowi cen.
20
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10
12-2002

Wykres 2.15. Dynamika cen ofertowych mieszkań
na rynku wtórnym w największych miastach (r/r)
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Warszawa

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych PONT Info
Nieruchomości.

Uwaga: symulacja przedstawia wielkość mieszkania (w
metrach kwadratowych), które byłaby w stanie kupić
na rynku pierwotnym osoba uzyskująca przeciętne w danym województwie dochody i finansująca zakup mieszkania kredytem.
Założenia obliczeń: wkład własny 20%, kredytobiorca
jest gospodarstwem jednoosobowym, wysokość dochodów
kredytobiorcy - średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie, maksymalna
kwota przeznaczona na spłatę raty kredytu - nie więcej niż
50% dochodu netto, miesięczna wysokość środków, jakie
pozostają kredytobiorcy po spłaceniu raty kredytu - min.
1000 zł, kredyt zaciągany jest na 25 lat i spłacany w ratach malejących.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych PONT Info
Nieruchomości i GUS.
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Rozdział 3.

Stabilność sektora bankowego
Od momentu publikacji ostatniego „Raportu o stabilności systemu finansowego” w lipcu
2011 r. bieżąca sytuacja sektora bankowego poprawiła się. Wyniki finansowe sektora
bankowego osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. wskazują, że w całym roku
sektor osiągnie historycznie najwyższe nominalnie wyniki finansowe. Zwroty z aktywów
i kapitałów poprawiały się, nadal jednak były o około 1/3 niższe niż w okresie 2007-2008.
Do poprawy wyniku finansowego przyczyniło się obniżenie kosztów ryzyka kredytowego
na skutek stabilizacji jakości portfela kredytowego, jak również utrzymanie się dodatniego
tempa wzrostu kredytów i niewielki wzrost marży odsetkowej.
W okresie analizowanym w Raporcie średnia luka finansowania sektora bankowego była
stosunkowo niewielka, dzięki tradycyjnemu modelowi finansowania działalności banków
i dużemu udziałowi depozytów sektora realnego w pasywach bilansów banków. Stabilna
pozostawała również wartość środków pozyskanych przez banki krajowe od zagranicznych
podmiotów dominujących. Banki pozyskujące znaczną część finansowania w ramach grupy
kapitałowej są jednak narażone na ryzyko wzrostu jego kosztu i zmniejszenia dostępności
w zależności od sytuacji zagranicznych banków–matek.
Zdolność banków do absorbowania strat nie zmieniła się istotnie od marca 2011 r.
Kapitały sektora bankowego wzrosły w tym okresie, głównie w wyniku akumulacji zysku
z 2010 r. i – w dużo mniejszym stopniu – zaciągnięcia zobowiązań podporządkowanych
i emisji akcji. Od początku wybuchu kryzysu na globalnych rynkach finansowych żaden
bank w Polsce nie był w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków
publicznych. Dobrą sytuację kapitałową banków potwierdzają wyniki makroekonomicznych
analiz szokowych, które wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały
wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego i wypełnienia podwyższonych wymogów kapitałowych wprowadzonych przez Europejski Urząd
Nadzoru Bankowego. Wskazane jest jednak, aby banki kontynuowały zwiększanie swojego
wyposażenia w kapitał.
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Przy realizacji scenariusza zgodnego z projekcją makroekonomiczną NBP wyniki finansowe banków powinny pozostać stabilne. Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego może
spowodować dalsze umiarkowane pogorszenie jakości portfela kredytowego i stabilizację
odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na poziomie zbliżonym do zanotowanego w
ostatnich kwartałach, spowolnienie tempa wzrostu kredytów oraz zwiększenie konkurencji
o finansowanie. Wzrost kosztów finansowania może dotyczyć szczególnie banków polegających w znacznym stopniu na finansowaniu pozyskiwanym od zagranicznych podmiotów
dominujących.

3.1.

Wyniki finansowe

charakteryzują się zyskownością wyższą od średniej w sektorze.

W analizowanym okresie11 utrzymywała się poprawa wyników finansowych i wskaźników zyskowności sektora bankowego. Kwartalne zyski
sektora osiągnęły poziom z 2008 r. (zob. wykres
3.1), a annualizowana kwota wyniku finansowego przekroczyła 14,7 mld zł i znalazła się blisko
historycznie najwyższej wartości12 . Suma strat
banków była jednak w dalszym ciągu wyższa niż
przed wybuchem kryzysu na globalnych rynkach
finansowych.

Główną przyczyną poprawy zysku i wskaźników
zyskowności sektora bankowego była stabilizacja jakości portfela kredytowego (zob. rozdział
3.3) przejawiająca się spadkiem kwot odpisów
z tytułu utraty wartości kredytów (zob. wykres
3.3). Z dekompozycji zmian zyskowności funduszy podstawowych krajowego sektora bankowego13 wynika, że poprawie wskaźnika ROE w analizowanym okresie sprzyjało również niewielkie
zwiększenie przez banki dźwigni finansowej (zob.
Liczba banków o ujemnych wskaźnikach zyskow- wykres 3.4).
ności pozostała na poziomie zbliżonym do mar- Większość wyniku działalności bankowej poca 2011 r., ale znacznie zmniejszył się ich chodziła z tradycyjnych operacji polegających
udział w aktywach sektora bankowego (z 8,3% na pośredniczeniu między deponentami a kredo 3,2% na koniec września 2011 r.). Wynikało dytobiorcami oraz na obsłudze płatności. Udział
to ze zmiany składu grupy banków o ujemnej zy- wyniku odsetkowego w wyniku działalności banskowności. Zmniejszyło się również zróżnicowa- kowej przekroczył 60% (zob. tabela 3.1). Drugim
nie banków komercyjnych i oddziałów instytucji co do ważności źródłem wyniku działalności bykredytowych pod względem zyskowności akty- ły opłaty i prowizje, związane przede wszystkim
wów (zob. wykres 3.2). Nadal jednak duże banki z operacjami z sektorem niefinansowym: udzie11

Analiza w Raporcie koncentruje się na danych, które stały się dostępne w okresie od cut-off date poprzedniej
edycji, tj. od 20 czerwca br. W niniejszym rozdziale „analizowany okres” oznacza II i III kwartał 2011 r.
12
Dane o polskich bankach prezentowane w rozdziale 3. pochodzą z bazy danych „Bankowa Informacja Sprawozdawcza” (stara sprawozdawczość ostrożnościowa, oparta na polskich standardach rachunkowości) do momentu wyłączenia jej odpowiednich części (dla danych o adekwatności kapitałowej – do grudnia 2007 r., dla pozostałych danych
– do lutego 2010 r.), natomiast od kolejnego okresu – z bazy danych „System Informacji Sprawozdawczej” (nowa
sprawozdawczość ostrożnościowa, oparta na zatwierdzonych przez CEBS standardach COREP i FINREP). Jeżeli
w starym układzie sprawozdawczości nie występował odpowiedni podział danych (podmiotowy, produktowy etc.),
to do analizy wykorzystano tylko dane z nowej sprawozdawczości (od grudnia 2008 r.).
Zastosowaną metodą annualizacji jest w przypadku danych o przepływach (np. danych z rachunku wyników) uwzględnienie przepływu z 12 poprzedzających miesięcy. Przy obliczaniu wskaźników porównujących zaanualizowane przepływy z danymi o stanach (przykładem takiego wskaźnika jest ROA) dane bilansowe uśredniania się za okres poprzedzających 12 miesięcy.
13
Wzór dekompozycji ROE przedstawionej na wykresie 3.4:
zysk netto
zysk brutto
dzialalności bankowej
netto
= zysk
∗ wynik dzialalności
∗ wynik
∗
ROE = f unduszezysk
podstawowe brutto
brutto
bankowej
aktywa ważone ryzykiem
aktywa ważone ryzykiem
f undusze podstawowe brutto
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laniem kredytów oraz obsługą kart płatniczych tościowymi miał tradycyjnie niewielkie znaczenie
i rachunków bankowych. Obrót papierami war- jako źródło wyników banków.
Wykres 3.1. Kwartalny wynik finansowy sektora
bankowego

Wykres 3.2. Zwrot z aktywów
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Wykresy rozproszenia w rozdziale 3. dotyczą krajowych
banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Źródło: NBP.

Źródło: NBP.
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Wykres 3.3. Źródła i rozdysponowanie wyniku Wykres 3.4. Wskaźnik ROE krajowego sektora
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działalności bankowej
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Uwagi: dane annualizowane, składniki dekompozycji –
zmiany kwartał do kwartału.
Udział zysku brutto w wyniku działalności bankowej może być interpretowany jako część wyniku działalności bankowej, która nie została wykorzystana na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów realizacji ryzyka kredytowego.
Źródło: NBP.
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Niewielki wzrost marży odsetkowej netto (NIM)
w połączeniu ze spadkiem relacji odpisów z tytułu utraty wartości kredytów do aktywów spowodował wzrost rentowności pośredniczenia między
deponentami a kredytobiorcami, mierzonej tzw.
skorygowaną marżą odsetkową netto (zob. wykres 3.514 ). W odróżnieniu od poprzednich okresów zwiększyły się nie tylko przychody odsetkowe, ale też koszty odsetkowe, co miało m.in.
związek ze wzrostem rynkowych stóp procentowych.
Wykres 3.5. Marża odsetkowa netto
3,5%
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Uwagi: dane annualizowane.
Górna krawędź obszaru na wykresie odpowiada marży odsetkowej netto (NIM). Marża ta jest częściowo tworzona przez przychody odsetkowe z dłużnych papierów wartościowych (nie zaliczonych do portfela „kredyty i inne
należności”), przede wszystkim emitowanych przez rząd,
a zatem obarczonych niskim ryzykiem kredytowym. Pozostała część marży po odjęciu odpisów z tytułu utraty
wartości należności to skorygowana marża odsetkowa netto, mierząca rentowność netto pośredniczenia między deponentami i kredytobiorcami.
Źródło: NBP.

Zyskowność produktów
Zyskowność portfeli kredytów szacowana za pomocą skorygowanej marży odsetkowej netto była silnie zróżnicowana (zob. wykresy 3.6 – 3.9).
Kredyty dla gospodarstw domowych były przeciętnie bardziej zyskowne niż kredyty dla przedsiębiorstw.
Najbardziej zyskownym produktem były kredyty konsumpcyjne. Ich zyskowność zwiększała się
od końca 2009 r. Koszty finansowania w przypadku tych kredytów były stosunkowo niewielkie
w relacji do przychodów odsetkowych, a zatem
o ich zyskowności decydowała przede wszystkim
jakość portfela wyrażająca się w obciążeniu odpisami z tytułu utraty wartości. Malejące obciążenie odpisami oraz stabilizacja jakości portfela sugerują, że większość strat na tym portfelu związanych ze zbyt łagodnymi kryteriami ich
przyznawania w przeszłości została już poniesiona (zob. rozdział 3.3). Oznacza to, że zyskowność
tego portfela może się dalej zwiększać.
Charakteryzujący się dobrą jakością portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych miał stosunkowo niską zyskowność. O jej
poziomie decydował głównie koszt finansowania.
W związku z oczekiwaną stabilizacją lub z możliwym zmniejszeniem się różnicy między rynkowymi stopami procentowymi (których wysokość decyduje o przychodach odsetkowych z tego portfela) a efektywnym oprocentowaniem zobowiązań
nie należy się spodziewać poprawy przeciętnej
zyskowności portfela kredytów mieszkaniowych.
Kredyty dla sektora MSP były bardziej zyskowne niż kredyty dla dużych przedsiębiorstw. Decydowały o tym przede wszystkim wyższe marże
ponad stopę rynkową. Zyskowność kredytów dla
przedsiębiorstw w większym stopniu zależała od
kosztów finansowania niż od odpisów z tytułu
utraty wartości.

14

Spadek relacji przychodów odsetkowych z instrumentów dłużnych do aktywów w I kwartale 2010 r. jest związany
ze zmianą sposobu wykazywania przychodów odsetkowych od instrumentów dłużnych zaliczanych do portfeli „przeznaczone do obrotu” oraz „wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków
i strat”. Do końca 2009 r. te przychody były wykazywane jako odsetkowe, teraz natomiast są wykazywane łącznie
ze zmianami cen tych instrumentów. W 2009 r. ta część przychodów odsetkowych stanowiła 27,7% całości przychodów
odsetkowych z instrumentów dłużnych.

32

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

Tabela 3.1. Wybrane wskaźniki operacyjne sektora bankowego

I kw.

2010
II kw.
III kw.

IV kw.

I kw.

2011
II kw.

III kw.

Procent przeciętnych aktywów
Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne1
Odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

2,58
2,17
4,74
2,56
1,11

2,70
2,07
4,77
2,55
1,11

2,74
2,07
4,81
2,55
1,11

2,77
1,99
4,77
2,51
0,94

2,79
1,96
4,74
2,48
0,84

2,81
1,89
4,71
2,45
0,73

2,81
1,85
4,66
2,39
0,63

1,01
0,83

1,06
0,88

1,13
0,92

1,28
1,03

1,40
1,12

1,47
1,18

1,55
1,24

Procent wyniku z działalności bankowej
Wynik z tytułu odsetek
Wynik nieodsetkowy
Wynik działalności bankowej
Koszty operacyjne1
Odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto

54,4
45,7
100,0
53,9
23,3

56,6
43,4
100,0
53,5
23,2

57,0
43,0
100,0
53,0
23,2

58,2
41,8
100,0
52,6
19,8

58,8
41,2
100,0
52,2
17,6

59,8
40,2
100,0
52,0
15,5

60,3
39,7
100,0
51,2
13,5

21,2
17,4

22,3
18,4

23,6
19,2

26,9
21,6

29,4
23,6

31,3
25,0

33,3
26,7

17,6
14,1

18,5
14,8

Procent funduszy podstawowych2
Wynik finansowy brutto3
Wynik finansowy netto3

12,7
10,5

13,3
10,9

13,8
11,2

15,4
12,4

16,6
13,3

1

Koszty operacyjne = koszty działania banku i odpisy amortyzacyjne.
Fundusze podstawowe bez pomniejszeń o kwotę brakujących rezerw celowych i innych tzw. pomniejszeń regulacyjnych.
3
Odjęto zyski oddziałów instytucji kredytowych.
Uwaga: dane annualizowane.
Źródło: NBP.
2
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Wykres 3.6. Szacunkowa zyskowność kredytów konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytów mieszkaniowych
(prawy panel)
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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. Szacunkowa zyskowność nie uwzględnia zysku osiąganego na kredytach walutowych z tytułu różnicy miedzy kursem kupna i sprzedaży walut (spread walutowy). Ponadto w kalkulacji
nie uwzględniono kosztów operacyjnych, które prawdopodobnie różnią się w zależności od rodzaju produktu.
„Efekt zamknięcia pozycji walutowej” to szacowany wynik finansowy zamknięcia przez banki otwartej pozycji walutowej (związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych nominowanych we frankach szwajcarskich) przez 3-miesieczne
transakcje fx swap CHF/USD i USD/PLN. Wynik ten został oszacowany jako iloczyn sumy długich pozycji banków
(średniej kwartalnej dodatnich różnic miedzy wartością kredytów mieszkaniowych nominowanych we franku szwajcarskim a wartością zobowiązań wycenianych wg zamortyzowanego kosztu w tej walucie) i średniej kwartalnej różnicy
miedzy stopami WIBOR 3M i LIBOR CHF 3M skorygowanej o implikowaną marżę na transakcjach fx swap. Szacunek
ten może być zawyżony, ponieważ nie uwzlędnia marży z tytułu ryzyka kontrahenta płaconej przez polskie banki.
Źródło: NBP.

<=0

(0%-4%>

(4%-8%>

(8%-12%>

>12%

70%
60%
50%
40%
30%

<=0

(0%-1%>

(1%-2%>

(2%-3%>

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

12-2009

9-2009

6-2009

20%
10%
0%
3-2009

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

6-2010

3-2010

12-2009

9-2009

6-2009

3-2009

20%
10%
0%

100%
90%
80%

12-2008

70%
60%
50%
40%
30%

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
mieszaniowych systemu bankowego

100%
90%
80%

12-2008

Udział banków o danej zyskowności w kredytach
konsumpcyjnych systemu bankowego

Wykres 3.7. Udział banków o danej szacunkowej zyskowności kredytów w udzielonych przez system bankowy kredytach konsumpcyjnych (lewy panel) i kredytach mieszkaniowych (prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.

34

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

8%

6%

6%

0%

Efektywne oprocentowanie kredytów
Obciążenie kredytów odpisami
Efektywny koszt finansowania kredytów
Skorygowana marża odsetkowa na kredytach

9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

12-2008

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

12-2009

9-2009

-6%
6-2009

-6%
3-2009

-4%
6-2010

-2%

-4%

3-2010

-2%

2%

9-2009

0%

4%

12-2009

2%

6-2009

4%

3-2009

% kredytów dla MSP

8%

12-2008

% kredytów dla dużych przedsiębiorstw

Wykres 3.8. Szacunkowa zyskowność kredytów dla dużych przedsiębiorstw (lewy panel) i kredytów dla
małych i średnich przedsiębiorstw (prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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(prawy panel)
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Uwaga: opis pomiaru szacunkowej zyskowności w uwagach do wykresu 3.6.
Źródło: NBP.
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***

W całym roku 2011 należy się spodziewać
osiągnięcia przez sektor bankowy historycznie
najwyższych nominalnie wyników finansowych.
Przy realizacji scenariusza zgodnego z projekcją makroekonomiczną NBP wyniki finansowe
banków powinny pozostać stabilne. Wolniejsze
tempo wzrostu gospodarczego może spowodować
dalsze umiarkowane pogorszenie jakości portfela
kredytowego i stabilizację odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na poziomie zbliżonym do
zanotowanego w ostatnich kwartałach. Główny
składnik wyniku działalności bankowej – wynik
odsetkowy – prawdopodobnie nie będzie zwiększał się tak jak w ostatnich kwartałach, z powodu wolniejszego tempa przyrostu kredytów oraz
jednoczesnego wzrostu kosztów finansowania.

nym. Dodatkową przyczyną delewarowania banków europejskich mogą być podwyższone wymogi adekwatności kapitałowej mające zacząć obowiązywać od połowy 2012 r., szczególnie w sytuacji, gdyby banki nie były w stanie pozyskać dodatkowego kapitału ze źródeł rynkowych lub poprzez konwersję innych pozycji pasywów. Gdyby
doszło do konieczności zastąpienia części finansowania pozyskiwanego z banków-matek, banki mogłyby być zmuszone do podniesienia oprocentowania depozytów w celu przyciągnięcia nowych klientów. W razie silnego wzrostu globalnej
awersji do ryzyka, wskazane wyżej tendencje mogą się nasilić.

3.2.

Akcja kredytowa

Przez cały 2010 r. kredyty dla sektora niefinansowego przyrastały w tempie 5–6% r/r,
by w 2011 r. przyśpieszyć do około 7–8%16
(zob. wykres 3.10). Ustabilizowanemu tempu
wzrostu całego agregatu kredytowego w ostatnich miesiącach towarzyszyły wyraźne różnice
Czynnik wzrostu kosztów finansowania może
między tempem zmian poszczególnych kategorii
być szczególnie istotny w bankach opierających
kredytów wchodzących w jego skład.
działalność na finansowaniu od nierezydentów.
W obecnych warunkach rynkowych występuje Tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw
presja rynkowa na delewarowanie wielu banków zwiększało się stopniowo od końca I kwartaeuropejskich, przejawiająca się wzrostem kosz- łu br. We wrześniu 2011 r. roczna dynamitów finansowania rynkowego, jego zmniejszo- ka kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 9,4%,
ną dostępnością i krótszą zapadalnością. W ta- przy czym dynamika kredytów dla małych i średkich warunkach może się pogorszyć koszt i do- nich przedsiębiorstw była nieco wyższa niż krestępność finansowania zapewnianego przez in- dytów dla dużych przedsiębiorstw (odpowiednio
westorów strategicznych polskim spółkom zależ- 10,4% i 9,4% r/r we wrześniu br.).
Na wzrost kosztów finansowania może wpłynąć
planowana zmiana zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, która zlikwiduje
możliwość niepłacenia przez deponentów podatku od zarobionych odsetek15 .

15
Według obecnie obowiązującej regulacji (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zob. Dz.U. nr 8
z 2005 r., poz. 60, art. 63) kwotę należnego podatku zaokrągla się do pełnych złotych, czyli pomija się końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy. Banki wykorzystują ten przepis oferując produkty depozytowe z dzienną kapitalizacją odsetek i takim ograniczeniem maksymalnej wartości depozytu, żeby kwota podatku od dziennych odsetek była
mniejsza niż 50 groszy. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zaokrąglania w górę do pełnych groszy podstawy opodatkowania i kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów odsetkowych
(Projekt z dnia 13 listopada 2011 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej).
Skutkiem tej zmiany może być presja na podniesienie oprocentowania depozytów przez banki w celu częściowego
zrekompensowania spadku dochodów deponentów.
16
Przytaczane w rozdziale 3.2 zmiany wartości kredytów odnoszą się do danych po wyeliminowaniu wpływu zmian
kursów walutowych.
17
Szerzej na temat zmian polityki kredytowej banków w: „Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”, NBP, edycje z 2011 r.
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W ostatnich kilku kwartałach zmiany kryteWykres 3.10. Dynamika akcji kredytowej (r/r)
riów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw były niewielkie17 . W tym samym czasie banki ła70%
godziły warunki udzielania kredytów, m.in. ob60%
niżały marże kredytowe oraz – w mniejszym
50%
stopniu – zwiększały maksymalną kwotę kredy40%
tu i wydłużały maksymalny okres kredytowania.
30%
W III kwartale br. jedynie pojedyncze instytucje
20%
dokonały zmian w polityce kredytowej.
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0%
Najszybciej i najrówniej rosnącą kategorią kre-10%
dytów były kredyty mieszkaniowe. W okresie objętym analizą tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych nieco się zmniejszyło (do 11,2% r/r we
Kredyty dla sektora niefinansowego ogółem
wrześniu 2011 r.), niemniej kwoty miesięcznego
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty mieszkaniowe dla gosp. dom.
przyrostu kredytów były na porównywalnym poKredyty dla przedsiębiorstw
ziomie jak rok wcześniej.
Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
Od kilku kwartałów kryteria przyznawania walutowych.
Dane nt. akcji kredytowej cytowane w Raporcie dotykredytów mieszkaniowych są zaostrzane, choć czą zadłużenia rezydentów (na koniec września 2011 r.
w okresie objętym analizą dotyczyło to tylko kil- kredyty dla gospodarstw domowych–rezydentów stanowiły 99,6% łącznych kredytów dla gospodarstw domowych,
ku banków. Jednocześnie, zaostrzeniu kryteriów kredyty dla przedsiębiorstw–rezydentów – 98,0% łącznych
towarzyszyło stosunkowo duże obniżenie marż kredytów dla przedsiębiorstw).
Źródło: NBP.
kredytowych.
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Wykres 3.11. Zmiany (m/m) wartości kredytów dla przedsiębiorstw (lewy panel), kredytów konsumpcyjnych (środkowy panel) i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych (prawy panel)

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Na koniec września br. kredyty dla przedsiębiorstw stanowiły około 31% kredytów ogółem dla sektora niefinansowego,
kredyty konsumpcyjne – około 18%, a kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych – około 41%.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.12. Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
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nych analiz szokowych (zob. rozdział 3.5.3). Dla
utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego korzystne byłoby dalsze ograniczenie skali udzielania kredytów walutowych.
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Jedyną kategorią kredytów, której wartość obniżała się, były kredyty konsumpcyjne. Za spadkiem kwot udzielanych kredytów stały w dużej
mierze czynniki podażowe, tj. istotne zaostrzenie polityki kredytowej banków w wyniku wejścia
w życie w 2010 r. zapisów Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania
ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 18 .

CHF

Uwagi: dane na podstawie próby 20 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych i wartości
nowych umów kredytowych. Na koniec września 2011 r.
udział tych banków w całości portfela złotowych kredytów
mieszkaniowych sektora bankowego wynosił około 80%,
a walutowych kredytów mieszkaniowych – około 66%.
Od czerwca 2010 r. statystyka stóp procentowych nie
uwzględnia kredytów udzielonych w USD.
Źródło: NBP.

Struktura walutowa nowo udzielanych kredytów
mieszkaniowych nie zmieniła się w okresie analizowanym w Raporcie. Odmiennie niż w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy,
banki udzielały przede wszystkim kredytów złotowych (zob. wykres 3.12). W strukturze walutowej portfela kredyty złotowe stanowią jednak
tylko nieco ponad jedną trzecią (37%), a kredyty nominowane we frankach szwajcarskich około 53%. Taka struktura portfela naraża banki na dodatkowe ryzyko kredytowe wynikające
z wrażliwości gospodarstw domowych na szoki kursu walutowego oraz na ryzyko płynności
związane z koniecznością odnawiania zabezpieczeń własnej otwartej bilansowej pozycji walutowej. Odporność banków na oba te rodzaje ryzyka została zbadana w ramach makroekonomicz-

***

Wydaje się, że w nadchodzących kwartałach nie
należy spodziewać się zwiększenia tempa przyrostu kredytów. Przemawiają za tym zmiany
w otoczeniu prawnym banków, w tym zaostrzenie regulacji nadzorczych, niepewność gospodarcza i związane z nią prawdopodobne osłabienie popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw
oraz gorsze perspektywy wzrostu gospodarczego
w 2012 r.
Do końca 2011 r. banki mają czas na wdrożenie wszystkich zapisów znowelizowanej w styczniu br. Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie. Nowe zapisy przewidują,
że obciążenie dochodów netto kredytobiorcy detalicznego spłatami kredytu mieszkaniowego walutowego nie powinno przekraczać 42%. Banki
ankietowane przez NBP na temat wpływu wprowadzenia zapisów znowelizowanej Rekomendacji S na akcję kredytową przewidują stosunkowo dużą skalę obniżki tempa przyrostu kredytów mieszkaniowych. Z kolei, wchodząca w życie
w czerwcu 2012 r. zmiana uchwały KNF wprowadzającej do prawa polskiego nowelizację dyrektywy CRD przewiduje podniesienie wag ryzyka

18
Szerzej nt. wpływu polityki kredytowej banków i zmian regulacyjnych na wzrost kredytów w: „Raport o stabilności
systemu finansowego. Lipiec 2011 r.”, NBP, str. 38–39.
19
Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 Komisji Nadzoru
Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych
rodzajów ryzyka.
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Wzrost kredytow dla GD (w mld zł)

do 100% w odniesieniu do ekspozycji detalicz- 4) mogą negatywnie wpłynąć na podaż kredynych walutowych19 .
tów na rynku polskim. Skala zadłużenia podmiotów sektora realnego w Polsce nie wydaje się
Nowelizacja przepisów dotyczących rządowego nadmierna i sama w sobie nie stwarza powodów
programu „Rodzina na swoim”20 może spowo- do ograniczania aktywności kredytowej banków
dować zmniejszenie popytu na kredyty ze stro- (zob. ramka 2).
ny gospodarstw domowych. Na skutek wprowadzenia nowego, niższego limitu ceny metra kwa- Wykres 3.13. Porównanie zmian finansowania podratowego mieszkania i domu kwalifikującego zyskanego przez banki od jednostek dominujących
do skorzystania z dopłat do kredytu, w większo- z kwotami przyrostu wartości kredytów dla gospości dużych miast będzie dużo trudniej niż dotych- darstw domowych w okresie 8-2008 – 8-2011
czas skorzystać z programu21 . Wpływ tej zmiany
45
na przyrost kredytów może być duży, ponieważ
40
w ostatnim roku kredyty udzielane w ramach
35
programu stanowiły średnio około 40% przyrostu
30
złotowych kredytów mieszkaniowych. Nie można jednak wykluczyć, że deweloperzy zdecydu25
ją się na obniżenie cen ofertowych, dostosowując
20
się do zmian regulacyjnych i rynkowych. Wyda15
je się, że wysoka rentowność działalności (śred10
nio w sektorze) pozwala, przynajmniej części de5
weloperów, na taką modyfikację oferty22 . Część
0
klientów, którzy nie będą mogli skorzystać z pro-5
0
5
10
15
20
gramu, może się zdecydować na zaciągnięcie kreWzrost finansowania zagranicznego (w mld zł)
dytu o niższej wartości. Łączny efekt wspomnianych zmian w otoczeniu regulacyjnym na tempo Źródło: NBP.
wzrostu kredytów mieszkaniowych jest obecnie
Na ograniczenie przyrostu kredytów może mieć
trudny do oszacowania.
również wpływ ewentualny wzrost kosztów fiPorównanie przyrostu finansowania uzyskane- nansowania. Zyskowność portfela kredytów dla
go przez banki od zagranicznych instytucji fi- przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych nie
nansowych (w przeważającej mierze od jedno- jest wysoka i pozostaje pod dużym wpływem
stek dominujących) z kwotami przyrostu warto- tych kosztów (zob. wykresy 3.6 i 3.8). Z kolei
ści kredytów dla gospodarstw domowych wska- zyskowność portfela kredytów konsumpcyjnych,
zuje na dodatnią korelację między tymi zjawi- najwyższa mimo wysokich odpisów aktualizująskami (zob. wykres 3.13). Ewentualne przyśpie- cych, jest stosunkowo mniej wrażliwa na wzrost
szenie procesów delewarowania banków–matek kosztów finansowania. Stąd zahamowanie pogari wynikające stąd mniejsze możliwości finanso- szania się jakości tego portfela i zakończenie
wania spółek zależnych w Polsce (zob. ramka tworzenia rezerw na kredyty udzielone w latach
20
Zob. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 168 z 2011 r., poz. 1006.
21
Od 2009 r. maksymalne ceny w programie przekraczały przeciętne ceny rynkowe. Nowe limity są obecnie dużo niższe od średnich cen na rynku. Np. maksymalna cena metra mieszkania/domu w Warszawie kwalifikująca do programu
wynosi 6435 zł na rynku pierwotnym i 5148 zł na rynku wtórnym, podczas gdy średnia cena ofertowa w II kwartale
2011 r. wynosiła odpowiednio 8064 zł i 8333 zł.
22
Szerzej nt. zyskowności inwestycji deweloperskich w największych miastach w: „Informacja o cenach mieszkań
i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2011 r.”, NBP, 2011 r., str.
3–4 i 12–13.
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2008–2009, może skłaniać banki do zwiększenia
podaży w tym segmencie. Nowe kredyty udzielane przy zaostrzonych kryteriach powinny generować mniejsze odpisy aktualizujące, co będzie
korzystnie wpływać na marżę odsetkową.
Badania ankietowe przedsiębiorstw wskazują,
że od połowy 2009 r. utrzymuje się niska aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw: wskaźnik
nowych inwestycji kształtuje się poniżej średniej długookresowej23 . Czynnikiem skłaniającym
przedsiębiorstwa do ostrożności w planowaniu inwestycji jest niepewność związana z oceną przyszłej sytuacji gospodarczej. Trudna sytuacja go-

spodarcza niektórych krajów UE i niższe prognozy wzrostu gospodarczego nie będą sprzyjać
zmniejszeniu się znaczenia tego czynnika.
Krótkoterminowe oczekiwania banków odnośnie
zmian polityki kredytowej również nie wskazują
na wzrost podaży kredytów. We wszystkich omawianych segmentach rynku kredytowego banki
zamierzają w IV kwartale br. zaostrzyć politykę
kredytową, najbardziej w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych (procent netto około –60%)
i kredytów długoterminowych dla MSP (procent
netto około –40%)24 .

Ramka 2. Zadłużenie sektora realnego

Zadłużenie gospodarstw domowych
W okresie poprzedzającym upadek banku Lehman Brothers tempo wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce i innych nowych krajach członkowskich UE było wyższe niż średnio
w krajach strefy euro (zob. wykres 1). Wynikało to m.in. z ekspansji międzynarodowych grup
bankowych na rynkach krajów goszczących oraz z dużego popytu na kredyt, wspieranego oczekiwaniami na kontynuację wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. W konsekwencji relacja kredytów dla gospodarstw domowych do PKB wzrosła w Polsce w latach 2004-2010 z około 7% do 31%,
zaś w grupie państw strefy euro z około 39% do 48%.
Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce wynikał przede wszystkim z rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych. Średnia relacja wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych do
PKB wzrosła z około 4% w 2004 r. do około 21% na koniec 2010 r. Podobny wskaźnik dla portfela
kredytów konsumpcyjnych wzrósł w tym okresie w mniejszym stopniu i osiągnął poziom około
10%, tj. powyżej średniej dla państw strefy euro, która wynosiła około 7%.
Od 2006 r. kredyty mieszkaniowe są główną formą zadłużenia gospodarstw domowych. Ich udział
w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł około 67% na koniec 2010 r. i w porównaniu z 2004 r. zbliżył się do poziomu krajów strefy euro, gdzie średnia wartość tego wskaźnika
w latach 2004–2010 wynosiła około 85%.
Zadłużenie polskich gospodarstw domowych jest w dalszym ciągu średnio dużo niższe niż w krajach UE. W grupie państw strefy euro relacja wartości kredytów do aktywów finansowych netto
gospodarstw domowych wynosi około 23% (zob. wykres 2). Wskaźnik ten dla Polski istotnie wzrósł
w ostatnich latach, jednak jego wartość nadal była niemal trzykrotnie niższa niż średnia dla strefy
euro. Niższe niż w przypadku państw strefy euro jest również relacja wartości kredytu do dochodu
23
Wszystkie odniesienia do badań ankietowych przedsiębiorstw odnoszą się do opracowań pt. „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2011 r. oraz prognoz
koniunktury na III kwartał 2011 r.”, NBP, 2011 r.
24
Procent netto oznacza różnicę w punkach procentowych między odpowiedziami banków wskazującymi na złagodzenie i na zaostrzenie polityki kredytowej. Wartość ujemna oznacza zaostrzenie.

40

Narodowy Bank Polski

Stabilność sektora bankowego

do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. Na koniec 2010 r. wskaźnik ten wyniósł w Polsce
około 32% wobec 55% w państwach strefy euro.
Wykres 1. Relacja wartości kredytów dla gospodarstw domowych do PKB w Polsce i krajach strefy euro
w latach 2004-2011
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Wykres 2. Relacja zadłużenia gospodarstw domowych do aktywów finansowych netto w Polsce i krajach
strefy euro
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Relacje zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w Polsce i w innych nowych krajach członkowskich UE kształtują się na zbliżonym poziomie (zob. wykres 3). Wynika to z podobnego modelu
rozwoju krajowych sektorów bankowych i zachodzących przemian gospodarczych.
Negatywne skutki kryzysu finansowego, w tym przede wszystkim spowolnienie wzrostu gospodarczego i ograniczenie płynności rynków międzybankowych, jak również zaostrzenie polityki kredytowej banków wynikające z nowych krajowych regulacji nadzorczych i materializacji ryzyka
kredytowego spowodowały spowolnienie wzrostu kredytów. Niższy niż w UE poziom zadłużenia
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polskich gospodarstw domowych oraz opisane czynniki fundamentalne mogą jednak świadczyć o
potencjale do dalszego wzrostu rynku kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce w przyszłości, przede wszystkim w segmencie kredytów mieszkaniowych. Dla utrzymania stabilności systemu
finansowego jest pożądane, aby wzrost ten odbywał się przy zachowaniu wysokich standardów
polityki kredytowej przez banki. Ryzyko wystąpienia nadmiernie szybkiego wzrostu kredytu dla
gospodarstw domowych jest obecnie niskie. W długim okresie ryzyko to jednak może się zmaterializować i wymaga stałego monitorowania.
Wykres 3. Relacja zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w krajach strefy euro Polsce, Czechach
i na Węgrzech na koniec II kwartału 2011 r.
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Źródło: EBC.

Zadłużenie przedsiębiorstw
W przeciwieństwie do gospodarstw domowych, przedsiębiorstwa finansują się w dużej mierze innymi środkami niż kredyty zaciągnięte w bankach. Badania ankietowe wskazują, że w 2009 r.
przedsiębiorstwa korzystały również z następujących zewnętrznych źródeł finansowania: kredyt
handlowy (kupiecki), leasing, emisje akcji, pożyczki od podmiotów powiązanych (w tym podmiotów dominujących), granty, subsydia, fundusze UE, factoring oraz forfaiting1 .
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom przez banki w Polsce wynosiły na koniec 2010 r. 204 mld zł,
podczas gdy zadłużenie zagraniczne polskich przedsiębiorstw (w postaci kredytów, pożyczek i
kredytu handlowego) wyniosło około 378 mld zł. Z tej kwoty 55% pochodziło od zagranicznych
inwestorów bezpośrednich2 .
Wielkość zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce w relacji do PKB jest niższa niż w innych krajach
UE. Suma zobowiązań sektora przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek pieniężnych3 , instrumentów finansowych z wyłączeniem akcji oraz kredytów handlowych stanowi 60%, podczas gdy
w Czechach 86%, na Węgrzech 152% zaś w strefie euro 131% (zob. wykres 4). Również wartość
zadłużenia bankowego sektora przedsiębiorstw jest niska w relacji do wielkości gospodarki. Na koniec 2010 r. zobowiązania przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek pieniężnych stanowiły w
Polsce około 35% PKB, czyli relatywnie mniej niż w Czechach (40%) czy w strefie euro (90%).
W latach 2009–2010 przedsiębiorstwa w Polsce ograniczyły swoje zadłużenie w krajowym sekto-
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rze bankowym. Niestabilna sytuacja na rynkach światowych, zmniejszenie popytu zewnętrznego
i wewnętrznego spowodowały niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz ograniczenie planów
inwestycyjnych przedsiębiorstw (zgodnie z badaniami ankietowymi przedsiębiorstw prowadzonymi
przez NBP). Przedsiębiorstwa redukowały swoje obciążenie kredytami i pożyczkami na korzyść
innych źródeł finansowania (np. leasing, kredyt kupiecki), co szczególnie widoczne było w przypadku dużych przedsiębiorstw4 . Od stycznia 2011 r. wartość kredytów dla przedsiębiorstw ponownie
zaczęła rosnąć.
Wykres 4. Zobowiązania sektora przedsiębiorstw w relacji do PKB (lewy panel) oraz struktura pasywów
przedsiębiorstw (prawy panel)
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Uwaga: dane dla Polski i Węgier na koniec 2010 r., dla Czech i strefy euro na koniec 2009 r.; dane z rachunków
finansowych na bazie ESA95; kategoria „kredyty i pożyczki” zawiera kredyty zaciągnięte w bankach (krajowych i
zagranicznych) oraz kredyty i pożyczki pieniężne zaciągnięte u innych podmiotów (krajowych i zagranicznych).
Źródło: Eurostat.

Struktura pasywów polskich przedsiębiorstw jest podobna do struktury pasywów przedsiębiorstw
w strefie euro i w Czechach. Około 50% stanowi kapitał własny, 22% to kredyty i pożyczki
pieniężne, zaledwie 3% stanowią instrumenty finansowe z wyłączeniem akcji. Nieco większy niż w
strefie euro udział w zadłużeniu, podobnie jak w Czechach, mają pozostałe zobowiązania, w tym
kredyt handlowy (26%). Dźwignia finansowa polskiego sektora przedsiębiorstw nie odbiega więc
istotnie od średniego poziomu notowanego w strefie euro.
Chociaż trudno jednoznacznie określić, jaki poziom zadłużenia dla danej gospodarki może być
zbyt wysoki i grozi ewentualnymi negatywnymi skutkami dla wzrostu gospodarczego5 , wskaźniki
zadłużenia dla polskich przedsiębiorstw nie wydają się nadmierne i nie powinny skłaniać sektora
przedsiębiorstw jako całości do delewarowania.
1

Szerzej o źródłach finansowania przedsiębiorstw w: „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.”, NBP,
2011, str. 15 oraz w: „Ankieta roczna dla przedsiębiorstw za 2009 r.”, NBP.
2
Dane NBP (statystyka zadłużenia zagranicznego).
3
Dane Eurostat, definicje według ESA95.
4
Dane GUS (formularze F01).
5
Badania BIS wskazują, że wzrost zadłużenia sektora przedsiębiorstw lub gospodarstw domowych powyżej
poziomu 85–90% PKB powoduje obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w następnych latach. Zob. S. Cecchetti,
M. Mohanty, F. Zampolli, „The real effects of debt”, BIS Working Paper, No 352, wrzesień 2011 r.
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3.3.

Ryzyko kredytowe

3.3.1.

niż średnia dla sektora bankowego.

Ryzyko kredytowe portfela kre- Wykres 3.15. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw (w %)
dytów dla przedsiębiorstw

W porównaniu z okresem analizowanym w poprzedniej edycji Raportu, nastąpił wzrost wartości kredytów dla przedsiębiorstw ze stwierdzoną utratą wartości. Od marca 2011 r. kredyty z
utratą wartości wzrosły o 1,7%25 .
Wskaźnik kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw zmniejszył się do 10,7% we wrześniu
(zob. wykres 3.14). W dużej mierze wynikało to
jednak ze stosunkowo wysokiej dynamiki kredytów zwiększającej mianownik wskaźnika.
Wykres 3.14. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
przedsiębiorstw
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Uwagi: duże przedsiębiorstwa zdefiniowane jako zatrudniające co najmniej 250 osób, MSP – mniej niż 250 osób;
wartości umieszczone w etykietach kolumn oznaczają wartość wszystkich należności od danego sektora przedsiębiorstw na koniec września 2011 r.
Źródło: NBP.
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Wskaźnik kredytów zagrożonych dla MSP był
nadal wyższy niż dla dużych przedsiębiorstw,
jednak w analizowanym okresie poprawił się
w większym stopniu niż w przypadku dużych
przedsiębiorstw (zob. wykres 3.15). Zaangażowanie w finansowanie MSP przez kilka dużych
banków sprawia, że mediana wskaźnika kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw jest niższa

Zmiany w jakości należności od przedsiębiorstw
w podziale według sekcji PKD w porównaniu
z wartościami z marca 2011 r. były niewielkie
(zob. tabela 3.2). W większości sekcji nastąpiła
poprawa wskaźników kredytów zagrożonych.
Kredyty przedsiębiorstw na nieruchomości
Wartość portfel kredytów na nieruchomości
przedsiębiorstw wynosiła 40 mld zł, tj. około 18%
wszystkich typów kredytów dla przedsiębiorstw
i 3,2% aktywów sektora bankowego26 . Jakość
kredytów na nieruchomości przedsiębiorstw nie
odbiegała od średniej całego portfela kredytów
dla przedsiębiorstw (11,1% we wrześniu 2011 r.).
Występowały jednak znaczne różnice w jakości
poszczególnych kategorii kredytów na nieruchomości.

25
Przytaczane w rozdziale 3.3 zmiany wartości kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnoszą się do danych po
wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
26
Wartości kredytów i wskaźniki po wyłączeniu Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK będący specjalistycznym
bankiem państwowym, nie został uwzględniony ze względu na specyfikę działalności, polegającą m.in. na udzielaniu
preferencyjnych kredytów na budownictwo mieszkaniowe w ramach funduszy państwowych.
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Tabela 3.2. Jakość dużych zaangażowań według sekcji gospodarki (w %)
Sekcja

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

Udział sekcji
w należnościach

Wskaźnik
należności
zagrożonych

1,7 (1,6)
0,9 (0,9)
28,3 (28,5)
5,0 (4,9)
3,3 (3,0)

Udział sekcji
w należnościach o
stwierdzonej
utracie
wartości
1,5 (1,4)
0,5 (2,1)
28,0 (30,7)
6,7 (7,1)
0,1 (0,1)

1,6 (1,6)

1,4 (1,4)

6,6 (7,6)

2,0 (1,5)

1,9 (1,8)

7,1 (7,4)

2,6 (2,6)

2,6 (2,6)

7,7 (8,8)

3,9 (4,0)

0,6 (0,7)

1,3 (1,4)

1,0 (1,3)
15,5 (15,6)
19,6 (19,8)
2,7 (2,8)
2,0 (2,1)
3,0 (3,4)
10,5 (10,9)
13,1 (11,6)
3,2 (3,2)

0,8 (0,7)
17,9 (16,6)
17,4 (17,0)
3,6 (3,4)
4,6 (4,1)
1,1 (0,9)
1,4 (1,4)
15,7 (15,5)
5,6 (5,0)

5,7 (4,8)
8,9 (9,2)
6,9 (7,4)
10,3 (10,6)
17,4 (16,9)
2,8 (2,2)
1,1 (1,1)
9,3 (11,6)
13,5 (13,6)

3,0 (3,0)
14,1 (9,9)
0,3 (0,4)
1,1 (1,2)
0,3 (0,3)
0,3 (0,3)
80,3 (82,8)
402,6 (360,5)

0,9 (0,4)
1,0 (0,6)
0,4 (0,3)
0,7 (0,6)
0,7 (0,6)
0,1 (0,1)
97,7 (98,0)
–

2,2 (1,3)
0,5 (0,5)
8,1 (7,6)
4,8 (4,0)
15,3 (17,6)
3,5 (4,0)
7,7 (8,7)
31,1 (31,3)

6,9 (7,7)
4,5 (19,6)
7,6 (9,4)
10,3 (12,6)
0,2 (2,2)

Uwagi: dane za wrzesień 2011 r., w nawiasach dane za marzec 2011 r.; podział na sekcje gospodarki zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności z 2007 r.; ekspozycje kredytowe obejmują należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz
udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym; duże zaangażowania – dla banku
w formie spółki akcyjnej, banku państwowego oraz banku spółdzielczego niezrzeszonego zaangażowanie wobec jednego przedsiębiorstwa przekraczające 500 tys. zł, dla zrzeszonego banku spółdzielczego zaangażowanie wobec jednego
klienta przekraczające 50 tys. zł; w sekcji C przetwórstwo przemysłowe zaprezentowano dane o pięciu podsekcjach
o największym udziale w należnościach ogółem.
Źródło: NBP.
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Wskaźnik zagrożonych kredytów na nieruchomości mieszkaniowe dla przedsiębiorstw wyniósł
22% na koniec września 2011 r. (zob. wykres
3.16). Ta kategoria kredytów stanowi jedynie 6%
wszystkich kredytów dla przedsiębiorstw. Kredyty mieszkaniowe dla przedsiębiorstw są skoncentrowane w kilku bankach, a udziały tej kategorii kredytów w całości portfeli kredytowych tych
banków są nieduże.

przedsiębiorstw była dobra. W II kwartale
2011 r. przedsiębiorstwa poprawiły wskaźniki rentowności. W porównaniu z analogicznym
okresem roku poprzedniego nominalne zyski netto wzrosły o 45,4% (realnie 35,9%), zaś wskaźniki
rentowności brutto i netto wzrosły o ponad 1 pkt
proc.

mld zł

Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw
była również widoczna w zmianach rozkładu zadłużenia przedsiębiorstw pod względem rentowWykres 3.16. Struktura i jakość kredytów przedności kredytobiorcy. W porównaniu z sytuacją
siębiorstw na nieruchomości
na koniec II kwartału 2009 r. i 2010 r., w II kwar50
25%
tale 2011 r. większa część zadłużenia sektora
przedsiębiorstw koncentrowała się w przedsię40
20%
biorstwach o dodatnich wskaźnikach rentowności
30
15%
brutto (zob. wykres 3.17).
Korzystne wyniki finansowe pomogły utrzymać
dobrą zdolność przedsiębiorstw do regulowa10
5%
nia zobowiązań, chociaż ostatnie dwa kwartały
0
0%
wskazują na zahamowanie dotychczasowej tendencji do poprawy wskaźników płynności. Dane ankietowe27 wskazują, że sytuacja w zakresie
Na powierzchnię biurową
Na nieruchomości mieszkaniowe
płynności jest zróżnicowana ze względu na wielNa nieruchomości pozostałe
kość i sekcję działalności przedsiębiorstw. Wśród
Wsk. kredytów zagrożonych na nier. mieszkaniowe (prawa oś)
Wsk. kredytów zagrożonych na pow. biurową (prawa oś)
ankietowanych przedsiębiorstw większe probleWsk. kredytów zagrożonych na nier. pozostałe (prawa oś)
Uwaga: dane nie obejmują kredytów udzielonych przez my zgłaszają firmy małe, w tym zwłaszcza firmy
BGK.
budowlane.
9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

9-2009

12-2009

6-2009

3-2009

9-2008

10%

12-2008

20

Źródło: NBP.

Średnio w sektorze przedsiębiorstw obciążenie
sumy bilansowej kredytami i pożyczkami oraz
relacja odsetek do wyniku operacyjnego nadal zmniejszały się w analizowanym okresie.
Mogłoby to wskazywać na większe możliwości
spłat kredytów. Jednocześnie wskaźnik obciążenia długiem (relacja kredytów bankowych i inne
zobowiązania do sumy bilansowej) ustabilizował
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw
się wokół poziomu średniego z ostatnich pięciu
W analizowanym okresie sytuacja finansowa lat.
Pomimo lekkiego wzrostu wskaźnika kredytów
zagrożonych w analizowanym okresie, nadal stosunkowo wysoka jest jakość kredytów na powierzchnię biurową i tzw. nieruchomości pozostałe czyli m.in. kredyty na inne budynki, budowle, prawa do lokalu, grunty.

27

Szczegółowy opis zmian sytuacji przedsiębiorstw w: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2011 r. oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2011 r.”, NBP,
2011 r.
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Wykres 3.17. Rozkład zadłużenia przedsiębiorstw
według rentowności brutto

Wykres 3.18. Wskaźnik kredytów zagrożonych
dla gospodarstw domowych

45

12%

40
10%

35
mld zł

30

8%

25
6%

20
15

4%

10
2%

II kwartał 2011

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

12-2010

6-2010

3-2010

12-2009

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5

Mieszkaniowe

Konsumpcyjne

Inne

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

6-2010

-1,0
12-2010

Zmiany jakości kredytów dla gospodarstw domowych były podobne jak w okresie omawianym
w poprzedniej edycji Raportu (zob. wykresy 3.18
i 3.19). Wzrost wartości kredytów ze stwierdzoną
utratą wartości w ostatnich 6 miesiącach wyniósł
7,2%. Wskaźnik kredytów zagrożonych obniżył
się do 7,3% na koniec września br., co wynikało
ze wzrostu wartości całego portfela kredytów28 .

9-2009

3,5

3-2010

Ryzyko kredytowe portfela kredytów dla gospodarstw domowych

6-2009

Wykres 3.19. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów dla
gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości

3-2009

3.3.2.

Średnia - system bankowy

Źródło: NBP.

mld zł

W najbliższych kwartałach można oczekiwać
osłabienia koniunktury gospodarczej w związku
z niekorzystną sytuacją gospodarczą na rynkach
światowych. Nie można w związku z tym wykluczyć pogorszenia jakości portfela kredytów dla
przedsiębiorstw.

Średnia

12-2009

Uwagi: dane z z bazy F-01 (przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 osób wzwyż); zadłużenie z tytułu kredytów i
pożyczek od podmiotów niepowiązanych.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Mediana

9-2009

II kwartał 2010

Odstęp międzykwartylowy

6-2009

II kwartał 2009

3-2009

9-2008

Rentownośc obrotu brutto (w %)

12-2008

0%

>10

(5;10>

(4;5>

(3;4>

(2;3>

(1;2>

(0;1>

(-1;0>

(-2;1>

(-3;-2>

(-4;-3>

(-5;-4>

<=10

0

(-10;-5>

5

Razem

Uwagi: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów
walutowych. Linia przerywana - szacunkowy przyrost
z wyłączeniem wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności w II kwartale 2011 r.
Źródło: NBP.

Zmiany wartości kredytów dla gospodarstw do-

28

W obecnej edycji Raportu nie jest analizowana jakość kredytów dla gospodarstw domowych w poszczególnych walutach. Jak wskazano w poprzedniej edycji Raportu (zob. „Raport o stabilności systemu finansowego – lipiec 2011 r.”,
rozdział 3.3.3) istotnym źródłem różnic w jakości kredytów złotowych i walutowych są przymusowe przewalutowania
kredytów walutowych na złotowe po wystąpieniu przesłanek znacznej utraty wartości kredytu, w szczególności w razie przystąpienia do windykacji albo egzekucji kredytu. Czynnik ten może prowadzić do zawyżenia jakości kredytów
walutowych i zaniżenia – kredytów złotowych.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.
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mowych ze stwierdzoną utratą wartości były
w dużej części wynikiem transakcji sprzedaży
wierzytelności, czyli czynnika nie związanego
z poprawą zdolności kredytobiorców do spłaty kredytów (zob. linia przerywana na wykresie 3.19)29 . Dane o odpisach aktualizacyjnych na
kredyty dla gospodarstw domowych wskazują jedynie na niewielkie wyhamowanie procesu pogarszania się jakości tego portfela (zob. wykres
3.20).
Wykres 3.20. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów w kolejnych kwartałach
3,0
2,5
2,0

Wykres 3.21. Wskaźniki kredytów zagrożonych dla
głównych rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

13,8 mld zł
117,7 mld zł

82,2 mld zł

310,5 mld zł

W karcie
kredytowej

1,5
mld zł

(zob. wykres 3.21). Wzrost wartości kredytów
mieszkaniowych ze stwierdzoną utratą wartości
w ostatnich 6 miesiącach wyniósł 20,3%.

Pozostałe Mieszkaniowe
konsumpcyjne

Inne

1,0
12-2008

0,5
0,0

Mieszkaniowe

9-2011

6-2011

3-2011

9-2010

Konsumpcyjne

12-2010

6-2010

3-2010

9-2009

12-2009

6-2009

3-2009

9-2008

12-2008

-0,5

Inne

Uwaga: transakcje sprzedaży wierzytelności mają niewielki wpływ na wielkość odpisów aktualizujących netto z tytułu utraty wartości kredytów (saldo zawiązanych nowych
odpisów i rozwiązanych istniejących odpisów). Dlatego
analiza zmian wartości tych odpisów pozwala na ocenę
zmian w jakości kredytów z wyłączeniem tego czynnika.
Źródło: NBP.

Kredyty mieszkaniowe
Od kilku kwartałów stopniowo pogarsza się jakość tego portfela kredytów (zob. wykresy 3.19
i 3.20). Nadal jednak jakość kredytów mieszkaniowych jest znacznie lepsza od pozostałych
rodzajów kredytów dla gospodarstw domowych

12-2009

12-2010

3-2011

9-2011

Uwaga: wartości umieszczone nad słupkami przedstawiającymi dane dla poszczególnych rodzajów kredytów oznaczają łączną wartość każdego z rodzajów kredytów na koniec września 2011 r.
Źródło: NBP.

Do wzrostu kwot kredytów mieszkaniowych
ze stwierdzoną utratą wartości przyczynia się naturalny proces pogarszania się jakości kredytów
mieszkaniowych w miarę starzenia się portfela.
Proces ten miał miejsce również w latach 2006–
2007 i w pierwszych trzech kwartałach 2008 r.,
kiedy warunki w otoczeniu makroekonomicznym
były korzystne z punktu widzenia zdolności sektora gospodarstw domowych do obsługi kredytów (wysoki wzrost PKB, zatrudnienia i płac,
spadek bezrobocia) (zob. wykres 3.22). Portfel
kredytów mieszkaniowych w polskich bankach
jest przy tym relatywnie młody – dominującą
część stanowią kredyty udzielone w okresie ostatnich kilku lat, w tym około 50% portfela stano-

29

W II kwartale 2011 r. miały miejsce trzy duże transakcje (o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł) sprzedaży
wierzytelności detalicznych podmiotom wchodzącym w skład grup kapitałowych firm windykacyjnych. Jedna z tych
transakcji zostanie rozliczona częściowo w IV kwartale 2011 r. Transakcje sprzedaży wierzytelności detalicznych dotyczą zazwyczaj należności ze znaczną utratą wartości (zob.„Prezentacja wyników pierwszego półrocza oraz drugiego
kwartału 2011 r.”, Kruk S.A. Grupa Kapitałowa, Sierpień 2011 r., dostępne na www.sii.org.pl).
30
Zadłużenie z tytułu kredytów udzielonych w tym okresie stanowiło 57% łącznego zadłużenia z tytułu kredytów
udzielonych w okresie styczeń 2005 – czerwiec 2011.
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wią kredyty udzielone w okresie boomu kredytoWykres 3.23. Struktura portfela kredytów mieszwego z lat 2006–200830 (zob. wykres 3.23).
kaniowych według stanu zadłużenia na koniec I półrocza 2011 r. w przekroju według roku udzielenia kreWykres 3.22. Udział kredytów mieszkaniowych dytu
opóźnionych w spłacie o więcej niż 90 dni (lub podda30%
nych windykacji albo egzekucji) dla kredytów udzielonych w kolejnych latach na koniec kolejnych półroczy
25%
od udzielenia kredytu
3,5%

20%

3,0%
15%
2,5%
10%

2,0%
1,5%

5%

1,0%
0%
2005

0,5%
0,0%
1
2005
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3
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5
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7

8

2008

9

10 11 12
2009

Źródło: szacunki NBP na podstawie danych BIK.

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2011
(I płr.)

Uwaga: na wykresie udziały poszczególnych roczników
kredytów w portfelu kredytów mieszkaniowych udzielonych w latach 2005–2010 r. i w I półroczu 2011 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych BIK.

Wynikiem deprecjacji złotego był również spadek stopnia zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych nominowanych w CHF. Dotyczyło to
w szczególności kohort z okresu wysokiego kursu złotego (lata 2007–2008). W ich przypadku
aktualna wartość wskaźnika LtV jest najwyższa i dla pojedynczych kohort kwartalnych przekracza 100% (szacunkowy udział wartości tych
kredytów w udzielonych kredytach wynosi 32%)
(zob. wykres 3.25).

Niekorzystny wpływ na obciążenie gospodarstw
domowych spłatami mieszkaniowych kredytów walutowych wywierała deprecjacja złotego. Średni wzrost wielkości raty (przy założeniu spłaty metodą równych rat kredytu) dla kredytów udzielonych w latach 2005–2010 wyniósł
na koniec października 2011 r. 23%. Dla kohort
kredytów o stosunkowo niewielkim (15%) udziale w kredytach udzielonych w latach 2005–2010
W przypadku kredytów mieszkaniowych nomiwzrost przekraczał 30% (zob. wykres 3.24).
nowanych w euro zagrożenia związane ze wzroŚredni wzrost obciążenia spłatą rat kredytów stem obciążenia spłatami kredytów i spadkiem
w CHF w stosunku do momentu zaciągnięcia stopnia ich zabezpieczenia w wyniku deprecjacji
kredytu jest znacznie niższy niż skala deprecjacji złotego w okresie ostatnich trzech lat są znaczzłotego31 . Wynika to ze spadku rynkowych stóp nie mniejsze niż w przypadku kredytów we franprocentowych CHF w tym okresie, które wyzna- ku szwajcarskim. Wartość kredytów mieszkanioczają oprocentowanie płacone przez klientów32 . wych w euro jest 5,5–krotnie mniejsza niż kredy31

Aktualny kurs CHF (na koniec października 2011 r.) był o około 52% wyższy niż średni kurs, po którym zostały
zaciągnięte kredyty w CHF w okresie styczeń 2005 – czerwiec 2011 (szacunkowo 2,35 zł – średnia ważona zadłużeniem
z tytułu kredytu na koniec I półrocza 2011 r.).
32
Niemal cały portfel kredytów mieszkaniowych (99,9% na koniec września 2011 r.) jest oprocentowany według
zmiennej stopy procentowej, kalkulowanej zazwyczaj jako średnia stopa oprocentowania depozytów międzybankowych, powiększona o stałą marżę. Dlatego spadek stóp procentowych we franku szwajcarskim wpływa na obniżenie
wysokości rat odsetkowych kredytów mieszkaniowych nominowanych w tej walucie.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.
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tów we franku szwajcarskim. Jednocześnie średWykres 3.25. Średnie LtV kredytów mieszkanioni spadek kursu złotego do euro w stosunku do
wych w CHF udzielonych w poszczególnych kwartamomentu udzielenia kredytu był znacznie mniej- łach
szy niż w przypadku kursu złotego do fran120%
ka szwajcarskiego33 . Ponadto, kredyty mieszka110%
niowe w euro były udzielane przede wszystkim
100%
w ostatnich 2–3 latach, tj. w okresie silnego za90%
ostrzenia polityki kredytowej banków. Kredyty
80%
we franku szwajcarskim były natomiast udziela70%
ne głównie w okresie boomu kredytowego z lat
60%
2006–2008 (zob. wykres 3.24).
50%

140%

24

130%

21

120%

18

110%

15

100%

12

90%

9

80%

6

70%

3

60%

0

aktualne zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w kolejnych miesiącach (mld zł)

Wykres 3.24. Relacja raty kredytu obliczonej według bieżących danych rynkowych do raty w momencie udzielenia na tle aktualnego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF zaciągniętych
w poszczególnych miesiącach lat 2005–2010

III kw 2006
IV kw 2006
I kw 2007
II kw 2007
III kw 2007
IV kw 2007
I kw 2008
II kw 2008
III kw 2008
IV kw 2008
I kw 2009
II kw 2009
III kw 2009
IV kw 2009
I kw 2010
II kw 2010
III kw 2010
IV kw 2010
I kw 2011
II kw 2011

40%

W kwartale udzielenia kredytu

Obecnie

Założenia: szacunki aktualnej średniej wartości wskaźnika LtV zostały wykonane na podstawie średnich kursów CHF, średniego LtV w momencie udzielenia kredytu,
średniej zapadalności kredytów zaciągniętych w poszczególnych kwartałach badanego okresu oraz zmian średnich
cen transakcyjnych mieszkań w badanym okresie. Wartość
kredytu przeliczona na złote przy kursie CHF na dzień
31.10.2011 r.
Źródło: szacunki NBP na podstawie danych ankietowych.

Kredyty konsumpcyjne

7-2010

1-2010

7-2009

1-2009

7-2008

1-2008

7-2007

1-2007

7-2006

1-2006

7-2005

1-2005

Wzrost wartości kredytów konsumpcyjnych
ze stwierdzoną utratą wartości był w ostatnich
6 miesiącach wolniejszy niż w okresie objętym
poprzednią edycją Raportu (zob. wykresy 3.19
Aktualne zadłużenie (dla kohorty miesięcznej)
Relacja - stała rata kapitałowa
i 3.26) i wyniósł 1,2%. Wynikało to jednak wyRelacja - stała rata łączna
łącznie ze wspomnianych wcześniej transakcji
Założenia: kredyt mieszkaniowy w CHF zaciągnięty na 25 sprzedaży wierzytelności.
lat, spłacany w równych ratach łącznych lub równych
ratach kapitałowych (malejąca rata odsetkowa), aktualna rata obliczona na podstawie kursu CHF i stawki LIBOR 3M z 31.10.2011 r. oraz średniej marży dla kredytów
w CHF w momencie udzielenia kredytu. Punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu.
Źródło: NBP, BIK.

W porównaniu z okresem silnego pogorszenia
jakości kredytów konsumpcyjnych (lata 2009–
2010), proces ten spowolnił najbardziej w bankach specjalizujących się w kredytach dla gospo-

33

Średni kurs udzielenia kredytów mieszkaniowych w euro (ważony zadłużeniem z tytułu kredytu na koniec I półrocza 2011 r.) można szacować na około 4,04 zł, czyli tylko o 7% poniżej kursu na koniec października 2011 r. (dane
dotyczą kredytów udzielonych w latach 2005-2010 i w I półroczu 2011 r.).
34
Banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych zdefiniowano jako banki komercyjne i oddziały
instytucji kredytowych z ponad 80% udziałem kredytów dla gospodarstw domowych w kredytach dla całego sektora
niefinansowego. Ta grupa banków obejmuje głównie małe i średnie banki, które w latach 2005-2008 i na początku 2009 r. dynamicznie zwiększały akcję kredytową dla gospodarstw domowych (w tempie znacznie szybszym niż
pozostałe banki). Banki te mają szczególnie wysoki udział w kredytach konsumpcyjnych (46% na koniec września
2011 r.), wobec 34% udziału w kredytach mieszkaniowych i 7% udziału w kredytach dla przedsiębiorstw. Pozostałą
część sektora bankowego tworzą głównie duże banki uniwersalne.
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darstw domowych34 (zob. wykres 3.26). Na koniec września 2011 r. wskaźniki kredytów konsumpcyjnych zagrożonych w bankach specjalizujących się w kredytach dla gospodarstw domowych i w pozostałych bankach wyniosły odpowiednio 27,1% i 10,8%.

kredytów opóźnionych w spłacie o więcej niż 90
dni po tym okresie (zob. wykres 3.27). Jednocześnie odsetek kredytów opóźnionych w spłacie
dla kohort kredytów udzielanych po I półroczu
2009 r. dość szybko spadał i był szczególnie niski dla kredytów udzielonych w 2010 r. Było to
spowodowane głównie silnym zaostrzaniem przez
Wykres 3.26. Zmiany (kw/kw) kwot kredytów kon- banki polityki kredytowej w tym segmencie rynsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości w po- ku w latach 2009–2010.
dziale na banki specjalizujące się w kredytach dla gospodarstw domowych i pozostałe banki
3,0
2,5

Wykres 3.27. Udział kredytów konsumpcyjnych
opóźnionych w spłacie o ponad 90 dni po 6, 12, 24, 30
i 36 miesiącach od udzielenia kredytu dla kredytów
udzielonych w kolejnych miesiącach lat 2007-2010
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Przyrosty kredytów z utratą wartości -pozostałe banki

Uwagi: słupek czerwony wypełniony kreskowanym deseniem w II kwartale 2011 r. – przyrost z wyłączeniem wpływu transakcji sprzedaży wierzytelności.
Wyższy niż w poprzednich kwartałach przyrost kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości w III kwartale
2011 r. był wynikiem dużego wzrostu tej wielkości w jednym ze średnich banków, specjalizujących się w kredytach
dla gospodarstw domowych (bank odpowiadał za około
2/3 całkowitego przyrostu kwoty kredytów z utratą wartości w całym sektorze bankowym).
Źródło: NBP.

Obserwowane od kilku kwartałów niższe niż w latach 2009–2010 tempo pogarszania się jakości
kredytów konsumpcyjnych jest wynikiem zrealizowania się znacznej części ryzyka kredytowego
związanego z kredytami udzielonymi w okresie
łagodnej polityki kredytowej i relatywnie dobrą
jakością kredytów konsumpcyjnych udzielonych
w okresie ostatnich dwóch lat. Wskazują na to
dane BIK, zgodnie z którymi, po upływie 1824 miesięcy od udzielenia kredytów konsumpcyjnych materializuje się znaczna część związanego z nimi ryzyka kredytowego. Znajduje to odzwierciedlenie w niewielkich przyrostach odsetka
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Uwaga: punkty na osi poziomej oznaczają miesiąc udzielenia kredytu. Im mniejsza jest odległość pomiędzy poszczególnymi liniami dla danego miesiąca, tym wolniej
z upływem czasu pogarsza się jakość kredytów udzielonych w danym miesiącu.
Źródło: BIK.

***

Prognozowane niższe tempo wzrostu gospodarczego w horyzoncie projekcji makroekonomicznej NBP nie będzie korzystne dla jakości kredytów dla gospodarstw domowych. Wprawdzie
nadal przewidywany jest spadek stopy bezrobocia, jednak dynamika wzrostu liczby pracujących
będzie zmniejszać się, a od końca 2012 r. można oczekiwać spadku liczby pracujących w ujęciu
r/r.
Wartość kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości w najbliższych kwarta-
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łach będzie prawdopodobnie nadal rosnąć, jednak w tempie znacznie niższym niż w 2009 r.
i w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. Przyczyniać się do tego będzie zrealizowanie się
w przeszłości znacznej części ryzyka kredytowego z tytułu kredytów udzielonych w okresie łagodnej polityki kredytowej oraz relatywnie dobra jakość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w okresie ostatnich dwóch lat.
W przypadku kredytów mieszkaniowych należy
spodziewać się dalszego wzrostu kwot i wskaźników kredytów ze stwierdzoną utratą wartości.
Wpływać na to będzie kontynuacja procesu pogarszania się jakości portfela kredytowego w miarę jego starzenia się. Procesowi temu sprzyjać będzie obecna struktura portfela kredytów mieszkaniowych banków, składającego się w dużej części z kredytów udzielonych w okresie szybkiego wzrostu kredytów. Dla części kredytobiorców,
którzy zaciągnęli kredyt w okresie, gdy kryteria
dochodowe stosowane przez banki były zaniżone
a kurs złotego silny, wzrost raty może być trudny
do udźwignięcia.
W dłuższej perspektywie pozytywny wpływ
na jakość nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych powinno mieć wdrożenie przez banki do
końca 2011 r. wszystkich zapisów znowelizowanej Rekomendacji S, w tym ograniczenie do 25

lat maksymalnego okresu spłaty kredytu, który
ma być brany pod uwagę przy ocenie zdolności
kredytowej klienta oraz ograniczenie maksymalnej relacji wydatków na obsługę kredytów do dochodów do 42% dla nowo udzielanych kredytów
walutowych.
Podstawowym czynnikiem ryzyka dla jakości
kredytów dla gospodarstw domowych jest realizacja gorszego od obecnie oczekiwanego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej, którego
wynikiem byłoby pogorszenie sytuacji na rynku
pracy. Innym czynnikiem ryzyka dla jakości kredytów dla gospodarstw domowych jest znaczny
wzrost stóp procentowych lub silna deprecjacja
złotego. Wrażliwość na te szoki występuje przede
wszystkim w przypadku gospodarstw spłacających kredyty mieszkaniowe, głównie z uwagi
na wysoki odsetek kredytów walutowych w tych
kredytach oraz relatywnie wysoki udział raty odsetkowej w całkowitej racie kredytu. Odporność
kredytobiorców na szoki osłabia to, że stosunkowo niewielka część z nich ma bufory w postaci
oszczędności, które mogłyby służyć do zamortyzowania szoków związanych ze spadkiem dochodów lub znacznym wzrostem kosztów obsługi
kredytów w razie dużego wzrostu stóp procentowych lub deprecjacji złotego35 . Szacunki wpływu
realizacji scenariuszy szokowych na jakość kredytów zostały przedstawione w rozdziale 3.5.3.

Ramka 3. Kredyty walutowe w Polsce i zalecenia ESRB

Struktura walutowa portfela kredytowego ma bezpośredni wpływ na poziom ryzyka ponoszonego przez system bankowy. W przypadku kredytów walutowych1 , w przeciwieństwie do kredytów
w walucie krajowej, dodatkowym czynnikiem ryzyka związanym z udzielonymi kredytami jest
zmienność kursu walutowego. Efektem deprecjacji waluty krajowej jest wzrost wartości zaciągniętego kredytu wyrażonej w walucie krajowej. Jest to o tyle istotne, że szczególnie w segmencie gospodarstw domowych, większość kredytobiorców nie posiada zabezpieczeń przed zmia35

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w 2011 r. badania „Diagnoza społeczna” tylko około 32% gospodarstw
mających kredyty bankowe posiada jakieś oszczędności, a 27% spośród tych, którzy je deklarują ma niewielkie oszczędności, nie przekraczające jednomiesięcznych dochodów. W przypadku gospodarstw mających kredyty mieszkaniowe
przeznaczone na zakup domu, mieszkania lub wkład do spółdzielni mieszkaniowej odsetek posiadających oszczędności
jest wyższy i wynosi 52% (źródło: szacunki własne na podstawie „Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych”,
www.diagnoza.com [data pobrania - 03.11.2011 r.]).
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nami kursów walutowych w postaci dochodów w walucie obcej lub finansowych instrumentów
zabezpieczających2 .
Kredyty walutowe są również źródłem zagrożeń o charakterze makroekonomicznym. Ponieważ
zmiany krajowych stóp procentowych są neutralne dla kosztów obsługi zadłużenia w walutach
obcych, dostępność tej formy finansowania ogranicza skuteczność krajowej polityki pieniężnej.
Zaburzeniu ulega również kanał kursowy polityki pieniężnej wskutek uzależnienia dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych od zmian kursu walutowego. Rozwój akcji kredytowej w walutach obcych podwyższa ryzyko wystąpienia niestabilnych boomów kredytowych oraz powoduje
wzrost zadłużenia zagranicznego gospodarki i zależności od finansowania zewnętrznego. Kredyty
walutowe przeznaczane są głównie na zakupy nieruchomości, a nie na inwestycje produkcyjne.
W rezultacie wzrostowi zadłużenia podmiotów sfery realnej i zadłużenia zagranicznego kraju nie
towarzyszy wzrost potencjału gospodarczego pozwalający to zadłużenie obsługiwać w przyszłości.
W Unii Europejskiej problem kredytów walutowych dotyczy grupy nowych państw członkowskich3
oraz Austrii. W Polsce jest on związany z dynamicznym wzrostem wartości kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez gospodarstwa domowe w latach 2006-2008 (zob. wykres 1). Wzmożona
konkurencja między bankami oraz łatwy dostęp do źródeł finansowania ze strony zagranicznych
banków-matek lub poprzez rynki międzybankowe doprowadziły do wzrostu podaży mieszkaniowych kredytów walutowych. Ta forma finansowania zakupu nieruchomości była atrakcyjna dla
gospodarstw domowych ze względu na niższe koszty obsługi kredytu, dzięki dodatniej różnicy między krajowymi i zagranicznymi stopami procentowymi. Dodatkowym czynnikiem wspierającym
popyt były oczekiwania odnośnie aprecjacji waluty krajowej i wejścia Polski do strefy euro.
Wykres 1. Dynamika kredytów walutowych w Polsce (r/r)
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Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych.
Źródło: NBP.

Wzrost wartości portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dotyczył przede wszystkim kredytów we franku szwajcarskim. Utrudniony dostęp do finansowania w walutach obcych na rynkach
międzybankowych oraz deprecjacja złotego przyczyniły się do wyhamowania tempa wzrostu kredytów walutowych w latach 2009-2011 (zob. wykres 2).
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Wykres 2. Struktura portfela kredytów walutowych
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Źródło: NBP.

Mimo znacznej deprecjacji złotego w latach 2008-2011 jakość portfela walutowych kredytów mieszkaniowych nie uległa istotnemu pogorszeniu. Negatywne efekty materializacji ryzyka kursowego zostały w dużej mierze skompensowane obniżkami stóp procentowych przez Narodowy Bank
Szwajcarii oraz EBC, których cykl rozpoczął się w 2008 r. Dodatkowym czynnikiem, który miał
wpływ na jakość portfela kredytów walutowych były działania nadzorcze ze strony KNF, a poprzednio KNB. Pierwsze zalecenia w zakresie rzetelnej oceny zdolności kredytowej oraz dodatkowych wymagań wobec kredytobiorców zaciągających kredyty mieszkaniowe w walutach obcych,
lecz nie posiadających przychodów w walucie kredytu, zostały wydane przez KNB w 2006 r. (Rekomendacja S). Ze względu na wzrost skali kredytowania w walutach obcych, KNF zdecydowała
się w kolejnych latach m.in. ustanowić maksymalny dopuszczalny limit obciążenia kredytobiorcy
spłatą w przypadku kredytów walutowych (Rekomendacja T i nowelizacja Rekomendacji S).
W 2011 r. zagadnienie kredytów walutowych dla sektora niefinansowego stało się przedmiotem
szczególnej uwagi Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ESRB). Rada uznała to zjawisko za
potencjalne zagrożenie dla stabilności finansowej na poziomie UE. 11 października 2011 r. ESRB
opublikowała listę siedmiu zaleceń, których celem jest przeciwdziałanie wzrostowi portfela kredytów walutowych udzielanych kredytobiorcom, którzy nie posiadają zabezpieczenia przed ryzykiem
kursu walutowego4 . Zalecenia skierowane zostały do krajów członkowskich UE, narodowych organów nadzorczych i EBA. W opinii ESRB niezbędne są następujące działania:
 Zalecenie A: zapewnienie kredytobiorcom pełnej informacji na temat wpływu deprecjacji
waluty krajowej i wzrostu zagranicznych stóp procentowych na wysokość rat kredytowych;
nadzorcy powinni zachęcać banki do oferowania kredytów w walucie krajowej na te same
cele, co kredyty walutowe;
 Zalecenie B: nadzorcy krajowi powinni monitorować niedopasowania walutowe w bilansach
sektora prywatnego i umożliwić zaciąganie kredytów walutowych wyłącznie kredytobiorcom,
których zdolność kredytowa pozwoli na obsługę zadłużenia w przypadku materializacji ryzyka rynkowego, np. poprzez ustalenie dopuszczalnych limitów zadłużenia i wskaźnika LtV;
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 Zalecenie C: w sytuacji, gdy wzrost kredytów walutowych przyczynia się do nadmiernego
wzrostu kredytów ogółem, nadzorcy krajowi powinni zastosować dodatkowe lub ostrzejsze
środki, niż te wynikające z Zalecenia B;
 Zalecenie D: banki powinny poprawnie uwzględniać ryzyka związane z kredytami walutowymi w wewnętrznych systemach zarządzania ryzykiem;
 Zalecenie E: nadzorcy krajowi powinni nakładać na banki dodatkowe wymogi kapitałowe
w ramach Filara II z tytułu ryzyka związanego z kredytowaniem w walutach obcych;
 Zalecenie F: nadzorcy krajowi powinni monitorować ryzyko płynności i finansowania banków
związane z kredytowaniem w walutach obcych oraz ograniczać ekspozycję banków na te
rodzaje ryzyka;
 Zalecenie G: w przypadku międzynarodowych grup bankowych nadzorcy z krajów macierzystych powinni stosować wobec tych ekspozycji nadzorowanych banków, które są zlokalizowane w krajach goszczących, takie same lub ostrzejsze środki zapobiegające ryzykom związanym z kredytowaniem w walutach obcych, jak te wprowadzone przez nadzorców w krajach
goszczących.

Warto zauważyć, że w przypadku polskiego sektora bankowego część działań rekomendowanych
przez ESRB została już podjęta. Mimo, że w ostatnim okresie dynamika kredytów walutowych
obniżyła się, a ich jakość jest relatywnie dobra, pożądane jest dalsze ograniczenie skali udzielania
tych kredytów. W opinii NBP walutowe kredyty mieszkaniowe powinny być co najwyżej produktem niszowym, oferowanym wyłącznie kredytobiorcom, którzy uzyskują stałe dochody w walucie
kredytu. W tym kontekście pożądane byłoby podjęcie przez KNF dalszych kroków zaostrzających kryteria udzielania kredytów walutowych, poprzez m.in. ustalenie bardziej restrykcyjnych
limitów dla wskaźnika LtV (zalecenie B) oraz rozważenie nałożenia dodatkowego wymogu kapitałowego na banki udzielające kredytów walutowych kredytobiorcom nieposiadającym zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego (zalecenie E). Dla skuteczności działań nadzorczych ważne
jest zalecenie G, które ogranicza możliwości omijania restrykcji nadzorczych poprzez działalność
transgraniczną.
1

Kredyty walutowe obejmują zarówno kredyty wypłacane w walucie obcej, jak i kredyty nominowane lub
indeksowane do waluty obcej, ale wypłacane w walucie krajowej.
2
Szerzej nt. ryzyk związanych z kredytami walutowymi w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2010 r.”, ramka 2.
3
Ryzyko kursowe odgrywa mniejszą rolę w krajach o wysokim stopniu euroizacji gospodarki (np. Rumunia) lub
prowadzących politykę stałego kursu walutowego, tj. Bułgaria (izba walutowa), Litwa (izba walutowa, ERM II),
Łotwa (kurs sztywny, ERM II).
4
www.esrb.europa.eu/recommendations/html/index.en.html
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3.4.

Ryzyko płynności i ryzyko
rynkowe

3.4.1.

Ryzyko płynności

Polskie banki są jednak wyraźnie zróżnicowane pod względem wartości luki finansowania
(zob. wykres 3.28). Wysoką lukę finansowania
utrzymują przede wszystkim oddziały zagranicznych instytucji kredytowych, co w dużym stopniu wynika ze specyfiki ich działalności w Polsce. Można jednak wyróżnić również grupę banków komercyjnych finansujących swoją działalność środkami innymi niż depozyty sektora realnego, w tym w szczególności środkami pozyskiwanymi od zagranicznych instytucji finansowych.

W analizowanym okresie wzrosła średnia luka
finansowania w sektorze banków komercyjnych
(zob. wykres 3.28). Wzrost ten wynikał w pewnym stopniu z deprecjacji złotego pociągającej
za sobą zwiększenie wartości złotowej kredytów
walutowych. Jednak nawet po wyeliminowaniu
wpływu zmian kursów walutowych w większości
banków nastąpił wzrost nadwyżki udzielonych
Podstawową kategorią wchodzącą w skład środkredytów nad przyjętymi depozytami.
ków od zagranicznych instytucji finansowych są
kredyty i depozyty pozyskiwane od podmioWykres 3.28. Luka finansowania
tów dominujących. Mimo, że ich wartość, po
100%
uwzględnieniu wpływu zmian kursu walutowego,
pozostaje relatywnie stabilna (zob. wykres 3.29),
80%
to takie źródło finansowania należy uznać za ry60%
zykowne. Wysoki udział finansowania pozyski40%
wanego w ramach grupy kapitałowej naraża bo20%
wiem banki na ryzyko koncentracji i bezpośrednio uzależnia je od pogarszającej się w ostatnim
0%
okresie sytuacji zagranicznych podmiotów domi-20%
nujących (zob. ramka 4).
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Pomimo wzrostu w ostatnim okresie, średnia luka finansowania w sektorze bankowym pozostaje
na relatywnie niskim poziomie. W porównaniu
do wielu państw europejskich, udział finansowania pozyskiwanego z innych źródeł niż depozyty sektora realnego i rządowego jest umiarkowany. Jest to korzystne z punktu widzenia stabilności systemu finansowego, ponieważ zależność
sytuacji sektora bankowego od zmienności cen i
dostępności finansowania na hurtowym rynku finansowym jest ograniczona.

90

3-2008

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 września 2008 r.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.29. Kredyty i depozyty od zagranicznych
banków
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Uwagi: liniami przerywanymi oznaczono wartości zobowiązań po przeliczeniu według stałego kursu walutowego
z końca grudnia 2007 r.
Źródło: NBP.
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Ryzyko związane z finansowaniem pozyskanym
od nierezydentów jest szczególnie istotne dla
banków o strategii finansowania zagranicznego36 .
Udział banków o tej strategii w aktywach sektora bankowego wzrósł w analizowanym okresie
o około 1 pkt proc. i wyniósł 17% na koniec
września 2011 r. Jednak również dla niektórych
banków o mieszanej strategii finansowania środki pozyskiwane od zagranicznych podmiotów dominujących stanowią stosunkowo dużą pozycję
w strukturze finansowania (zob. wykres 3.30),
a ich ewentualne wycofanie mogłoby stanowić zagrożenie dla stabilnego funkcjonowania tych banków. Niekorzystny z punktu widzenia stabilności systemu finansowego jest też fakt, że wiele
banków finansujących się środkami pozyskanymi
z zagranicy zwiększało w ostatnim okresie swoje
udziały w rynku prowadząc relatywnie ekspansywną politykę kredytową.

nie ogranicza się tylko do bilansowych zobowiązań w postaci kredytów i depozytów otrzymanych od podmiotów dominujących. Wiele polskich banków zabezpiecza otwartą bilansową pozycję walutową zawierając transakcje fx swap
i CIRS z zagranicznymi bankami.

W celu oszacowania ryzyka płynności związanego ze znaczną skalą finansowania zagranicznego
przeprowadzono symulację w ramach makroekonomicznych analiz szokowych. Scenariusz szokowy tej symulacji zakłada, między innymi, odpływ części zobowiązań zagranicznych, deprecjację złotego i spadek wartości bufora płynnych aktywów. Wyniki tej restrykcyjnej w swoich założeniach symulacji wykazały, że dla około 25% banków szok płynnościowy związany z odpływem kapitału zagranicznego stanowiłby poważne ryzyko dla ich stabilnego funkcjonowania ze względu
na brak wystarczających buforów płynnych akRyzyko związane z finansowaniem zagranicznym tywów (zob. rozdział 3.5.3).
Wykres 3.30. Struktura finansowania w bankach o strategii depozytowej (lewy panel), strategii finansowania zagranicznego (środkowy panel) i strategii mieszanej (prawy panel)
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Legenda: A – depozyty sektora niefinansowego, rządowego i samorządowego, B - zobowiązania wobec podmiotów
finansowych - rezydentów, C - zobowiązania wobec podmiotów finansowych - nierezydentów, D - zobowiązania z tytułu
operacji repo z NBP, E - kapitały, F - pozostałe pasywa.
Uwagi: banki zaklasyfikowano do poszczególnych grup na podstawie ich struktury finansowania na koniec września
2011 r. Udział banków o poszczególnych strategiach w aktywach sektora banków komercyjnych wynosi: depozytowa
– 59%, finansowania zagranicznego – 17%, mieszana – 24%.
Źródło: NBP.
36

Szerzej na temat poszczególnych strategii finansowania polskich banków w: „Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009 r.”, rozdział 3.4.1.
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Wykres 3.31. Oprocentowanie nowych terminowych depozytów złotowych
8%
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towych (spread między stawkami rynku międzybankowego i oprocentowaniem nowych depozytów pozostawał relatywnie stabilny). Wskazuje
to, że konkurencja o depozyty terminowe gospodarstw domowych nie zmieniła się istotnie w porównaniu do oceny z poprzedniego Raportu. Jest
ona natomiast wyraźnie niższa niż w 2009 r.
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Wykres 3.33. Współczynnik płynności M2 w bankach komercyjnych
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Uwaga: dane na podstawie próby 20 banków raportujących do NBP informacje nt. stóp procentowych.
Źródło: NBP.
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Wykres 3.32. Efektywne oprocentowanie zobowiązań wobec poszczególnych sektorów
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Źródło: NBP.
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Niefinansowy
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Efektywne oprocentowanie obrazujące koszt
związany z całym portfelem zobowiązań złotowych i walutowych banków ustabilizowało się.
Jednocześnie, od końca 2009 r. oprocentowanie
zobowiązań wobec sektora niefinansowego jest
wyższe niż wobec sektora finansowego, a różnica między nimi powiększa się. Taka sytuacja jest
związana z zaburzeniami na globalnych rynkach
finansowych i dążeniem banków do pozyskiwania bardziej stabilnych źródeł finansowania, nawet kosztem podwyższonej ceny.

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

W okresie ostatnich sześciu miesięcy średni
nadzorczy wskaźnik płynności długoterminowej
M437 nieznacznie się obniżył. Poza jednym maW analizowanym okresie wzrósł koszt związany łym bankiem, wszystkie banki komercyjne osiąz pozyskiwaniem nowych złotowych depozytów gały minimalny wskaźnik wymagany przez KNF
terminowych od sektora niefinansowego. Było to w tym zakresie.
związane ze wzrostem rynkowych stóp procen- W zakresie płynności krótkoterminowej, banki
37

Szerzej na temat nadzorczych norm płynności KNF w: „Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień
2009 r.”, ramka 2.
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zobowiązane są do przestrzegania wskaźników
M1 i M2, tj. do utrzymywania rezerw płynności
przewyższających poziom środków obcych niestabilnych. W analizowanym okresie wszystkie
banki komercyjne utrzymywały wskaźniki M2
powyżej wymaganego minimum 1,00. Jednocześnie doszło jednak do nieznacznego spadku średniego wskaźnika M2 w sektorze banków komercyjnych (zob. wykres 3.33).

które w okresie największej konkurencji na rynku udzielały walutowych kredytów mieszkaniowych przy bardzo niskich marżach (rzędu 100150 punktów bazowych), jednocześnie aktywnie
konkurując o pozyskiwanie depozytów. Na koniec września 2011 r. dla blisko jednej czwartej banków szacowana zyskowność portfela kredytów mieszkaniowych była ujemna (zob. wykres 3.7).

3.4.2.

Wykres 3.34. Mediana Value at Risk z tytułu ryzyka walutowego i stopy procentowej

Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego
jest obliczana przy założeniu płynności rynku instrumentów zabezpieczających i pełnej możliwości odnowienia transakcji zabezpieczającej. Szacunek ten nie obejmuje ryzyka, na które banki
są w praktyce narażone: wzrostu kosztu transakcji, braku możliwości odnowienia transakcji oraz
niewypłacalności kontrahenta.
Potencjalny wzrost marż rynkowych na transakcjach zabezpieczających przed ryzykiem walutowym może stanowić zagrożenie dla zyskowności portfela aktywów walutowych, gdy marże na transakcji zabezpieczającej przewyższą sumę marży depozytowej i kredytowej. Ryzyko to
jest szczególnie istotne dla niektórych banków,
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Długa bilansowa pozycja walutowa, wynikająca głównie z portfela kredytów mieszkaniowych,
jest zabezpieczana za pomocą transakcji fx swap
i CIRS. W konsekwencji otwarta pozycja walutowa jest bardzo niewielka, a dla większości banków ryzyko powstania znacznych strat w wyniku zmian jej wyceny jest małe. Wartość zagrożona z tytułu ryzyka walutowego nie przekracza
0,1% funduszy własnych banków komercyjnych
(zob. wykres 3.34).
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Ryzyko rynkowe podejmowane przez krajowe
banki pozostaje na niskim poziomie, a średni
wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego
nie przekracza 1,5% funduszy własnych banków
(zob. wykres 3.37). Głównymi elementami tego
ryzyka są: ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy
procentowej.
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Łączne ryzyko walutowe i stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej (portfel bankowy i handlowy)
Ryzyko stopy procentowej (portfel handlowy)
Ryzyko walutowe

Uwagi: VaR na poziomie ufności 99% w horyzoncie 10dniowym, obliczony dla banków komercyjnych i wyrażony
jako procent funduszy własnych.
Źródło: NBP.

Źródłem ryzyka związanego z zabezpieczaniem
bilansowej pozycji walutowej jest też możliwość
znacznej deprecjacji złotego. Deprecjacja wpływa bowiem na wzrost wartości środków w złotych potrzebnych do odnowienia kontraktów zabezpieczających pozycje walutowe w bilansach
banków. Deprecjacja może również pociągać za
sobą konieczność zaangażowania płynnych środków do uzupełnienia depozytów zabezpieczających związanych z transakcjami domykającymi
pozycję walutową. Ryzyko to zostało uwzględnione w scenariuszu szokowym makroekonomicznych analiz szokowych. Wyniki symulacji wskazują, że dla niektórych banków wzrost wartości środków złotowych potrzebnych do odnowienia kontraktów zabezpieczających przewyższał-
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by ich bufor płynności w postaci skarbowych papierów wartościowych. Dotyczy to w szczególności banków, które na znaczną skalę udzielały
kredytów walutowych nominowanych we franku
szwajcarskim i euro przy niewielkiej skali finansowania bilansowego w tych walutach.

obligacji a oprocentowaniem zabezpieczających
je swapów. Ryzyko to nie jest brane pod uwagę w szacunkach wartości zagrożonej, zostało natomiast uwzględnione w scenariuszu szokowym makroekonomicznych analiz szokowych
(zob. rozdział 3.5.3). Wyniki tych symulacji
wskazują, że ryzyko to nie jest duże, co w znaczTabela 3.3. Wartość bilansowa dłużnych papierów
nym stopniu wynika z niskiego duration portfewartościowych w portfelach banków według emitenta
li skarbowych dłużnych papierów wartościowych
(mld zł)
polskich banków.
Emitent
Banki centralne
(bony pieniężne)
Instytucje rządowe
szczebla centralnego
-bony skarbowe
-obligacje skarbowe
Instytucje samorządowe
Instytucje
sektora finansowego
Instytucje
sektora niefinansowego
Razem

Rezydent
87,6

Nierezydent
0,0

126,8

0,7

9,0
117,9
11,0
8,9

0,0
0,7
0,0
1,4

7,6

0,1

241,9

2,3

Uwaga: stan na koniec września 2011 r.
Źródło: NBP.

***

Przyszła sytuacja płynnościowa krajowych banków będzie w bardzo dużym stopniu zależeć od
rozwoju sytuacji w państwach strefy euro oraz
sytuacji banków-matek z tych państw. W przypadku dalszej eskalacji kryzysu fiskalnego i presji
na delewarowanie instytucji finansowych, niektóre podmioty dominujące polskich banków mogą
być zmuszone do zmniejszenia bądź nawet zaprzestania finansowania swoich polskich filii.
Przeprowadzone symulacje wykazały, że ewentualne delewarowanie podmiotów dominujących
może być istotnym wyzwaniem dla polskiego sektora bankowego, jeżeli zostanie przeniesione na
krajowy rynek. Część krajowych banków nie ma
bowiem obecnie wystarczających buforów płynnościowych, które mogłyby pokryć ewentualny
odpływ środków związany ze scenariuszem wycofywania kapitału zagranicznego.

Ryzyko stopy procentowej w krajowym sektorze
bankowym dotyczy głównie portfela stałokuponowych papierów wartościowych. Zdecydowaną
większość tego portfela stanowią krajowe skarbowe papiery wartościowe oraz bony pieniężne
NBP (zob. tabela 3.3). Udział papierów wartościowych wyemitowanych przez nierezydentów
nie przekracza 0,1% portfela. Polskie banki nie są Dlatego też, dla zachowania stabilności krajowewięc bezpośrednio narażone na ryzyko związane go systemu finansowego pożądane jest, aby banki
mogły funkcjonować jako samodzielne podmioty,
z sytuacją fiskalną państw strefy euro.
tj. bez polegania na wsparciu banków-matek. PoOkoło 80% papierów skarbowych jest utrzymy- mimo relatywnie korzystnej sytuacji płynnościowane przez banki w portfelach, które wyceniane wej, polskie banki powinny więc podjąć działasą według cen rynkowych (zob. tabela 1 w ram- nia zmierzające do zmniejszenia skali zależności
ce 6). Ryzyko zmian ich cen jest jednak w więk- od finansowania zagranicznego. W tym kontekszości zabezpieczane przy wykorzystaniu instru- ście korzystny wydawałby się rozwój rynku banmentów pochodnych. W konsekwencji szacunko- kowych papierów wartościowych. W szczególnowa miara wartości zagrożonej dla ryzyka stopy ści, banki mogą dążyć do pozyskania finansowaprocentowej w portfelach handlowych banków nia przez emisję dłużnych papierów wartościonie przekracza 0,3% ich funduszy własnych.
wych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi.
Banki mogą być narażone na ryzyko związa- Banki powinny wykorzystywać takie instrumenne z wahaniami spreadu między rentownością ty do pozyskiwania finansowania od podmiotów
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niebankowych, a nie innych banków. Podaż ta- zwiększyłaby dostępność i zróżnicowanie instrukich instrumentów dla klientów indywidualnych mentów oszczędnościowych.
Ramka 4. Sytuacja największych banków europejskich
Jednym z potencjalnych ryzyk dla polskiego systemu bankowego jest pogorszenie się warunków działania i w konsekwencji sytuacji finansowej europejskich grup bankowych, szczególnie
tych posiadających swoje spółki-córki w Polsce. Pogorszenie sytuacji europejskich banków
może wpłynąć na polski sektor bankowy m.in. poprzez zmniejszenie dostępności finansowania ze
spółek-matek i innych instytucji finansowych oraz poprzez wzrost kosztu finansowania rynkowego.
Dotychczas spółki-matki utrzymują skalę finansowania swoich spółek-córek w Polsce1 (zob. wykres 3.29). Jednak trudności w pozyskaniu kapitału ze źródeł rynkowych i ograniczone możliwości
dokapitalizowania banków ze względu na trudną sytuację fiskalną krajów macierzystych będą
powodowały, że banki-matki mogą być zmuszone do zintensyfikowania procesów delewarowania
poprzez ograniczenie skali działalności, w tym sprzedaż polskich spółek zależnych. Banki-matki,
które otrzymały pomoc państwa mogą też być zmuszone do sprzedaży części aktywów. Taka
sytuacja może rodzić ryzyko dla stabilności krajowego systemu finansowego.
Dwa najważniejsze ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro wskazane przez EBC
w raporcie o stabilności finansowej strefy euro2 to: zależność pomiędzy trudną sytuacją finansów
publicznych a sektorem finansowym, w tym wzajemne efekty zarażania oraz niska dostępność
finansowania banków, w szczególności średnio- i długoterminowego.
Wykres 1. Kwartalny wynik netto wybranych europejskich banków
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Uwaga: dane przedstawione na wykresach w ramce dotyczą 13 europejskich banków, notowanych na giełdach
papierów wartościowych posiadających największe, pod względem aktywów, spółki córki w Polsce.
Źródło: Bloomberg.

W II kwartale 2011 r. sytuacja finansowa europejskich banków uległa pogorszeniu. W wyniku
zwiększenia odpisów z tytułu ryzyka kredytowego oraz spadku wyniku z działalności handlowej
i wzrostu kosztów finansowania zmniejszyła się zyskowność europejskich banków (zob. wykres 1).
Przyczyniły się do tego również odpisy związane z obniżeniem wartości greckich obligacji w portfelach banków. Wstępne wyniki za III kwartał 2011 r potwierdzają dalszy spadek zyskowności
europejskich banków.
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Ryzyko płynności i ryzyko rynkowe I

Od II połowy 2011 r. wzrósł spread EURIBOR 3M – OIS 3M (zob. wykres 2.7) oraz spadła skala
obrotów na europejskim rynku międzybankowym. Jednocześnie wzrosło finansowanie udzielane
przez EBC europejskim bankom, szczególnie z krajów peryferyjnych strefy euro. Kolejną oznaką
pogarszającej się sytuacji na rynku międzybankowym był wzrost wielkości depozytów utrzymywanych w EBC (ich stan w listopadzie był pięciokrotnie wyższy niż średni stan w I półroczu
2011 r.), co świadczy o akumulacji nadwyżek płynności przez banki.
Znacznie zmniejszyły się emisje średnio i długoterminowych papierów dłużnych banków. Od lipca 2011 r.tylko nielicznym bankom udało się uplasować niezabezpieczone papiery o dłuższym
terminie zapadalności3 (zob. wykres 2). Część europejskich banków zastąpiła finansowanie niezabezpieczonymi papierami dłużnymi finansowaniem poprzez emisje listów zastawnych. Koszty
finansowania rynkowego są wysokie szczególnie dla banków pochodzących z krajów zagrożonych
kryzysem zadłużenia.
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Wykres 2. Zapadające zadłużenie wybranych europejskich banków(panel lewy) oraz dotychczasowe emisje
papierów dłużnych (panel prawy)

Źródło: Thomson Reuters.

Koszty finansowania banków są silnie uzależnione od oceny ryzyka oraz kosztów finansowania sektora rządowego ich krajów macierzystych. Silny wzrost rentowności oraz premii CDS niektórych
krajów strefy euro w II połowie 2011 r. (zob. wykres 2.2) skutkował wzrostem kosztów finansowania banków. Obrazuje to znaczny przyrost premii CDS w tym samym okresie dla większości
europejskich banków (zob. wykres 3). Obawy o sytuację fiskalną niektórych krajów strefy euro
spowodowały, wzrost ryzyka strat banków w wypadku spadku wartości obligacji skarbowych, a
ponadto ograniczyły możliwość udzielenia dalszej pomocy publicznej dla zagrożonych instytucji
finansowych.
W wyniku pogorszenia się sytuacji fiskalnej niektórych krajów strefy euro, agencje ratingowe
obniżyły oceny ich wiarygodności kredytowej, co pociągnęło za sobą obniżkę ratingów banków
działających w tych krajach. Kursy akcji większości europejskich banków notowały silne spadki,
w szczególności w sierpniu i we wrześniu 2011 r. w tym zwłaszcza banków mających znaczną
ekspozycję na zagrożone kraje strefy euro oraz banków postrzeganych jako posiadające niestabilną
sytuację płynnościową.
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Źródło: Bloomberg.

Niektóre europejskie banki finansują część swojej działalności poprzez krótkoterminowe finansowanie w dolarze amerykańskim, pochodzącym głównie od amerykańskich funduszy rynku
pieniężnego4 . Od połowy 2011 r. fundusze te redukują swoją ekspozycje wobec europejskich banków oraz skracają zapadalność ekspozycji. Podobnie jak w przypadku finansowania w euro, ryzyko
związane z finansowaniem w dolarze amerykańskim zostało ograniczone poprzez wprowadzenie 15
września 2011 r. przez główne banki centralne operacji zasilających w płynność w tej walucie.
Perspektywy dla sytuacji europejskich banków wydają się niekorzystne. Poza stratami na obligacjach skarbowych, wyższymi kosztami i trudnościami w dostępie do finansowania, europejskie
banki będą ponosić wyższe koszty ryzyka kredytowego z powodu spowolnienia gospodarczego
w strefie euro. Skala kosztów ryzyka kredytowego będzie zróżnicowana pomiędzy bankami i silnie
uzależnione od kraju pochodzenia danej grupy bankowej. Szczególnie narażone są banki o znacznej ekspozycji na kraje strefy euro, w których prawdopodobnie dojdzie do dostosowań fiskalnych
skutkujących pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych. Część banków europejskich jest
ponadto silnie narażona na ewentualny spadek cen nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjnych.
Zwiększone ryzyko kredytowe oraz trudności w pozyskiwaniu finansowania mogą skutkować ograniczeniem akcji kredytowej. Na taka możliwość wskazują wyniki ankiety EBC o sytuacji na rynku
kredytowym5 . Europejskie banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów w III kwartale 2011 r.
oraz planują dalej je zaostrzyć w IV kwartale 2011 r. Zmniejszenie akcji kredytowej będzie dodatkowo ograniczać aktywność gospodarczą prowadząc do negatywnego sprzężenia zwrotnego między
sektorem finansowym i realnym.
Mimo że od początku 2011 r. europejskie banki zwiększyły swoje współczynniki wypłacalności, to
skala wyzwań wskazuje, że nie uczyniły tego w wystarczającym stopniu. Na potrzebę zwiększenia
bufora kapitałowego europejskich banków wskazują zarówno EBA jak i MFW6 . Podczas szczytu
krajów strefy euro z dnia 26 października 2011 r. ustalono, że do końca czerwca 2012 r. banki
powinny osiągnąć minimalny poziom współczynnika wypłacalności obliczanego na bazie kapitałów najwyższej jakości (Core Tier 1 ) w wysokości 9%. EBA oszacowała związane z tym potrzeby
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kapitałowe banków na 106 mld euro. Konieczność tak znacznego dokapitalizowania wpłynie dodatkowo na ograniczenie podaży kredytu.
1

Przedstawiona analiza opiera się na publicznie dostępnych danych dla wybranej grupy europejskich banków oraz
wybranych publikacji EBC, MFW, Bank of England, OECD, Financial Stability Board.
2
Zob. „Financial Stability Review - June 2011”, EBC, 2011 r.
3
W przypadku niektórych banków dotychczasowe emisje netto były ujemne (wielkość zapadających papierów
była większa niż uplasowanych), co po części może być wyjaśnione postępującym procesem zmniejszania sumy
bilansowej i ograniczania dźwigni, co skutkowało zmniejszonym zapotrzebowaniem na finansowanie hurtowe.
4
Z danych agencji ratingowej Fitch wynika, że z tego źródła finansowania korzysta niewielka grupa największych
europejskich banków, pochodzących głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec oraz krajów skandynawskich.
5
Zob. „The Euro Area Bank Lending Survey – October 2011”, EBC, 2011 r.
6
MFW w „Global Financial Stability Report” z września 2011 r. opublikował szacunki wpływu wzrostu ryzyka
kredytowego związanego z obligacjami skarbowymi wybranych państw strefy euro na ekspozycje europejskich banków wynoszące 200 mld euro. Szacunków tych nie należy traktować jako ewentualnych potrzeb dokapitalizowania,
a raczej jako wzrost kosztów ryzyka kredytowego w europejskim sektorze bankowym związanym z obligacjami
skarbowymi wybranych krajów strefy euro.
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Wykres 3.35. Zmiany (r/r) wybranych pozycji funduszy własnych banków krajowych
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W analizowanym okresie fundusze własne krajo8
wego sektora bankowego wzrosły o około 9,5%.
6
Wzrost nastąpił głównie dzięki akumulacji zysku
4
wypracowanego w 2010 r. oraz – w dużo mniej2
0
szej skali – dzięki zaciągnięciu zobowiązań pod-2
porządkowanych i pozyskaniu nowego kapitału
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
akcyjnego38 (zob. wykres 3.35). Struktura funduZobowiązania podporządkowane
Kapitał akcyjny i premia emisyjna
szy była korzystna z punktu widzenia możliwości
Zysk zatrzymany
absorbowania ewentualnych strat, gdyż w przeważającej mierze składały się one z kapitałów Uwagi: dane za 2007 r. nie uwzględniają emisji akcji banpodstawowych (zob. wykres 3.36).
ku Pekao SA związanej z przejęciem części banku BPH.
Średni współczynnik wypłacalności sektora bankowego obniżył się nieznacznie (zob. wykres 3.36), niemniej jednak nadal był wyższy od
minimum regulacyjnego o około 5 pkt. proc. Wynikało to ze wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego przy jednoczesnym spadku pozycji,
które nie generują wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe, tj. skarbowych papierów dłużnych i bonów pieniężnych.

Dane za 2009 r. nie uwzględniają dofinansowania państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego przez właściciela kwotą 3,9 mld zł. Dane za 2011 r. dotyczą okresu
styczeń-wrzesień (zmiany poszczególnych pozycji funduszy własnych nie obejmują danych dla Polbanku).
Źródło: NBP.

Większość banków komercyjnych miała wysokie
współczynniki wypłacalności, zapewniające im
stosunkowo dużą odporność na szoki – banki o
81% udziale w aktywach krajowych banków ko-

38

Wzrost funduszy własnych wynikał również z przekształcenia z dniem 19.09.2011 r. oddziału EFG Eurobank Ergasias SA, działającego w Polsce pod marką Polbank, w bank krajowy. Bez uwzględniania wpływu przekształcenia
Polbanku fundusze własne sektora wzrosłyby o 4,1%.
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mercyjnych posiadały współczynniki wypłacal- gni finansowej lekko wzrósł, nadal jednak był niności wyższe niż 11% (zob. wykres 3.38).
ski (11,9 na koniec września 2011 r.; zob. wykres 3.39). Stosunkowo duże finansowanie części
Uzupełniającym wskaźnikiem obrazującym wy- polskich banków przez banki–matki może jednak
posażenie kapitałowe banków nieskorygowanym spowodować, że mogą być one zmuszone zmniejo ryzyko aktywów jest dźwignia finansowa. szać aktywa, jeśli ich banki–matki będą delewaW analizowanym okresie średni wskaźnik dźwi- rować swoje bilanse.
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Wykres 3.37. Wymogi kapitałowe na wybrane rodzaje ryzyka w bankach krajowych

Wykres 3.39. Wskaźnik dźwigni finansowej w bankach komercyjnych
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(1) Współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych.
Źródło: NBP.
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Ramka 5. Maksymalna harmonizacja instrumentów makroostrożnościowych w CRD
IV / CRR

W dniu 20 lipca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję pakietu dwóch aktów prawnych – dyrektywy (CRD IV)1 oraz rozporządzenia (CRR)2 – mających na celu wdrożenie standardów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego dotyczących kapitału, płynności i poziomu
dźwigni (tzw. Bazylea III)3 . Komisja Europejska dostrzegła wagę nadzoru makroostrożnościowego, co znalazło odzwierciedlenie w proponowanych uregulowaniach dotyczących instrumentów
makroostrożnościowych.
Instrumenty makroostrożnościowe w CRD IV/CRR
Instrumenty makroostrożnościowe, którymi powinna dysponować instytucja odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy, aby móc skutecznie reagować na ryzyka narastające w systemie finansowym, można
podzielić na dwie kategorie, tj.:
a) instrumenty specjalnie stworzone w celu ograniczania ryzyka systemowego,
b) instrumenty mikroostrożnościowe, które po odpowiednim zastosowaniu mogą oddziaływać systemowo.
W projekcie CRD IV instrumentem należącym do kategorii a) jest antycykliczny bufor kapitałowy (ang.
countercyclical capital buffer ). Polega on na nałożeniu na banki w okresie nadmiernej dynamiki akcji
kredytowej dodatkowego wymogu kapitałowego (bufora) w celu osłabienia ekspansji kredytowej banków,
wygładzenia wahań cyklu koniunktury i wzmocnienia bazy kapitałowej. W okresie spowolnienia bufor może
zostać obniżony.
Projekt CRR zawiera instrumenty należące do kategorii b)4 . Można do nich zaliczyć m.in.:
 czasowe podwyższenie wymogów kapitałowych,
 wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego (wagi ryzyka dla wybranych klas ekspozycji),
 wymogi kapitałowe z tytułu transakcji sekurytyzacyjnych,
 wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta.

Antycykliczny bufor kapitałowy zaproponowany w Bazylei III jest instrumentem specjalnie zaprojektowanym dla celów polityki makroostrożnościowej. Zgodnie z CRD IV, instytucjom krajowym
przyznano swobodę ustalania poziomu bufora. Powinien on zawierać się w granicach od 0% do
2,5%, ale może zostać zwiększony powyżej 2,5%, jeśli w ocenie krajowych instytucji nadzorczych
lokalne uwarunkowania będą uzasadniały taką decyzję. W związku z tym, że antycykliczny bufor kapitałowy będzie nakładany na kredyty ze względu na siedzibę kredytobiorcy, nieodłącznym
elementem mechanizmu działaniu bufora jest zasada wzajemnego uznawania (ang. international
reciprocity regime). Zasada ta określa warunki egzekwowania bufora przez zagraniczne instytucje
nadzorcze regulujące banki, które poprzez oddział lub działalność transgraniczną (bez obecności
handlowej) udzielają kredytów na danym rynku. Zgodnie z projektem CRD IV, jeśli krajowe instytucje nadzorcze ustalą bufor na poziomie do maksymalnie 2,5%, to uznanie tej decyzji przez
zagraniczne instytucje nadzorcze będzie obowiązkowe (ang. mandatory reciprocity). Jeśli jednak
krajowe instytucje nadzorcze ustalą bufor na poziomie powyżej 2,5%, to uznanie tej decyzji przez
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zagraniczne instytucje nadzorcze w odniesieniu do części bufora przekraczającej 2,5% będzie dobrowolne (ang. voluntary reciprocity). W opinii NBP, zasada dobrowolnego uznawania bufora
powyżej 2,5% może ograniczyć efektywność działania antycyklicznego bufora kapitałowego. Dlatego też zasadne wydaje się wprowadzenie zasady pełnego uznawania niezależnie od poziomu
bufora. Aktualne zapisy projektu narażają kraje członkowskie UE na ryzyko arbitrażu regulacyjnego, a tym samym naruszenie zasad równej konkurencji dla działania banków na terenie UE,
w sytuacji, gdy dany kraj zmuszony będzie wprowadzić bufor antycykliczny wyższy niż 2,5%.
Legislacyjna propozycja Komisji Europejskiej wprowadza maksymalną harmonizację w zakresie
pozostałych instrumentów, które mogłyby być wykorzystywane do celów makroostrożnościowych.
Zgodnie z rozporządzeniem CRR, którego zapisy mają być bezpośrednio stosowane przez państwa członkowskie, jedynie Komisja Europejska będzie miała prawo zaostrzania większości norm
nadzorczych – w stosunku do krajów lub regionów – w odpowiedzi na pojawiające się ryzyka
mikro- i makroostrożnościowe w zakresie wymogów kapitałowych. Oznacza to, że krajowe instytucje nie będą mogły wprowadzać ostrzejszych wymogów w odniesieniu do norm obowiązujących
na terenie ich kraju. W opinii NBP, takie rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na efektywność
i skuteczność sprawowania nadzoru makroostrożnościowego na poziomie krajowym. Wynika to z
następujących czynników:
 Unia Europejska składa się z 27 niejednorodnych krajowych systemów finansowych, różniących się m.in. stopniem rozwoju pośrednictwa finansowego (aktywa finansowe/PKB), strukturą sektorów bankowych, reżimami walutowymi, cyklem koniunkturalnym. W związku z
tym, nałożenie na krajowe systemy finansowe jednego uniwersalnego rozwiązania (ang. onesize-fits-all approach) może okazać się nieadekwatne i skutkować niedostatecznym lub nadmiernym regulowaniem rynku;
 krajowe banki centralne i instytucje nadzorcze posiadają odpowiednią wiedzę nt. specyfiki
krajowego systemu finansowego oraz doświadczenie i kompetencje do identyfikacji i oceny
lokalnych ryzyk systemowych;
 brak dostatecznej elastyczności instytucji krajowych w kalibracji instrumentów makroostrożnościowych może osłabiać ich zdolność do wypełniania mandatu makroostrożnościowego, a tym samym podważać ich wiarygodność jako instytucji sprawujących nadzór makroostrożnościowy;
 w obliczu braku rozwiązań na szczeblu UE w zakresie gwarantowania depozytów, zarządzania kryzysowego oraz działań restrukturyzacyjnych (ang. resolution framework ), to państwa
członkowskie odpowiadają za stabilność swoich systemów finansowych i ponoszą skutki fiskalne ewentualnych sytuacji kryzysowych.

1

Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej dotyczący Dyrektywy ws. podejmowania i prowadzenia działalności
przez instytucje kredytowe oraz nadzoru nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 20 lipca 2011 r.
2
Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej dotyczący Rozporządzenia ws. wymogów ostrożnościowych dla
instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych, 20 lipca 2011 r.
3
„Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”, BCBS, 16 grudnia
2010 r.
4
Instrumentami należącymi również do kategorii b)– które nie są regulowane przepisami CRD IV/CRR – są LtV
(ang. loan-to-value), LtI (ang. loan-to-income) oraz LtD (ang. loan-to-deposits).
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Symulacje zdolności absorbo- które w symulacji notują spadek współczynnika
wypłacalności poniżej 8% można uznać za cechuwania strat kredytowych

Symulacja II miała na celu wyznaczenie poziomu współczynnika wypłacalności w sytuacji
gwałtownego pogorszenia się jakości kredytów
o stwierdzonej utracie wartości oraz spadku wartości zabezpieczeń tych kredytów. Wyniki tej symulacji mogą wskazać w jakim stopniu obecny
portfel kredytów o zidentyfikowanej utracie wartości jest zagrożeniem dla wypłacalności banków.
Wyniki symulacji wskazują, że w analizowanym
okresie znaczenie portfela kredytów o stwierdzonej utracie wartości dla wypłacalności banków
nieznacznie wzrosło (zob. wykres 3.41). Banki,

Wykres 3.40. Symulacja I: aktywa banków komercyjnych według odsetka kredytów bez stwierdzonej
utraty wartości, którego pogorszenie jakości obniżyłoby współczynnik wypłacalności do 8%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

3-2011

6-2011

50%

40%

30%

20%

0%
10%

Wyniki symulacji I (zob. wykres 3.40) odpowiadają na pytanie, jaką skalę pogorszenia jakości
kredytów obecnie obsługiwanych terminowo mogą zaabsorbować poszczególne banki bez spadku współczynnika wypłacalności poniżej 8%.
Jej wyniki pozwalają uszeregować banki według
odporności na pogorszenie jakości ich portfela
kredytowego. Symulacja przeprowadzona na danych z września 2011 r. wskazuje na wzrost znaczenia grupy banków, które są w stanie zaabsorbować jedynie relatywnie niewielkie pogorszenie
jakości portfela kredytów. Pogorszenie jakości
5% kredytów spowodowałoby obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej 8% w bankach
posiadających 10,8% aktywów sektora bankowego. W marcu 2011 r. identyczny szok spowodowałby obniżenie współczynnika wypłacalności
poniżej 8% w bankach posiadających 7,1% aktywów sektora bankowego.

0%

W celu określenia, czy kapitały banków wystarczają do zaabsorbowania ewentualnych strat
z tytułu materializacji ryzyka kredytowego, przeprowadzono cztery symulacje39 . Oddzielna symulacja miała na celu analizę ryzyka wystąpienia efektu domina związanego z wzajemnymi
ekspozycjami banków na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych40 .

jące się relatywnie wysoką – w stosunku do kapitałów – wartością kredytów ze stwierdzoną utratą wartości. Udział tej grupy banków w aktywach
sektora bankowego wynosi około 18,4%. Wszystkie banki z tej grupy osiągnęły po trzech kwartałach 2011 r. dodatni wynik finansowy netto,
co może pozwolić im w przyszłości na powiększenie funduszy własnych i tym samym odporności
na straty kredytowe.

Skumulowane aktywa (w % aktywów
banków uwzględnionych w symulacji)

3.5.2.

9-2011

Założenia symulacji:
1. Pogorszenie jakości kredytów oznacza 50% utratę wartości. 2. Hipotetyczne odpisy z tytułu utraty wartości
w całości pomniejszają fundusze własne banku. 3. Kredyty o pogarszającej się jakości mają wagę ryzyka 100%.
4. Brak rozwiązań odpisów z tytułu utraty wartości.
Źródło: NBP.

Zestawienie wyników symulacji I i II pozwala
na wyodrębnienie niewielkiej grupy (o łącznym
udziale w aktywach sektora bankowego zbliżonym do 5,5%), których bufory kapitałowe są niskie. Banki te koncentrują się udzielaniu kredytów gospodarstwom domowym. Ich sytuacja
zwraca uwagę ze względu na relatywnie wysoką
wrażliwość na pogorszenie jakości aktywów i jed-

39

Symulacje zostały przeprowadzone na danych banków komercyjnych, które łącznie posiadają około 90% aktywów
sektora bankowego. Nie zostały w nich uwzględnione oddziały instytucji kredytowych i banki spółdzielcze.
40
Badano wpływ upadłości pierwotnej banków komercyjnych na banki komercyjne i banki spółdzielcze.
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nocześnie szybko pogarszającą się jakość portfela kredytowego w latach 2010–2011. Wydaje się,
że mimo wypełniania obecnie nadzorczych norm
kapitałowych przez te banki, powinny one podnieść kapitał w celu zwiększenia odporności na
potencjalne pogorszenie jakości aktywów.

co skutkuje spadkiem współczynnika wypłacalności. W analogiczny sposób zbadano skutki hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców z sektora finansowego (innych niż
banki). W symulacji nie brano pod uwagę ekspozycji wobec podmiotów zależnych i powiązanych. Przeprowadzone symulacje (zob. tabeWykres 3.41. Symulacja II: przeciętny współczyn- la 3.4) wskazują, że wporównaniu z marcem
nik wypłacalności banków komercyjnych w scenariu- 2011 r. zwiększył się wpływ sytuacji finansowej
szach pogorszenia się jakości należności o stwierdzogrupy największych kredytobiorców na bezpienej utracie wartości
czeństwo funkcjonowania sektora bankowego.
15%

Wykres 3.42. Symulacja II: rozkład aktywów banków komercyjnych w scenariuszach pogorszenia się
jakości należności o stwierdzonej utracie wartości według danych na wrzesień 2011 r.

14%
13%
12%
11%

Symulacja III miała na celu zbadanie znaczenia ryzyka koncentracji ekspozycji kredytowych
w sektorze bankowym. W symulacji zbadano,
jaki wpływ na sektor bankowy wywarłaby jednoczesna upadłość trzech największych kredytobiorców (w skali całego sektora) spośród klientów
niefinansowych. Są to przedsiębiorstwa z sektorów paliwowego i dystrybucji detalicznej. Należności od tych przedsiębiorstw znajdują się
w portfelach 19 banków. W symulacji przyjęto, że w przypadku wszystkich kredytów udzielonych tym firmom zostaje stwierdzona 100%
utrata wartości oraz, że koszty utworzonych odpisów pomniejszają fundusze własne banków,

Scenariusz 1

Scenariusz 2

powyżej 16%

Współczynnik wypłacalności
Dane rzeczywiste

12% - 16%

10% - 12%

9% - 10%

8% - 9%

6% - 8%

Założenia symulacji:
1. We wszystkich scenariuszach banki ponoszą stratę (pomniejszającą fundusze własne banku) równą wartości niezabezpieczonej części należności ze zidentyfikowaną utratą wartości. 2. Portfel kredytów bez stwierdzonej utraty
wartości pozostaje bez zmian. 3. W przypadku scenariuszy 2. i 3. odpisy na utratę wartości są powiększane o kwotę spadku wartości zabezpieczeń (25% wartości zabezpieczeń w scenariuszu 2. i 50% w scenariuszu 3.).
Źródło: NBP.

4% - 6%

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

0% - 4%

3-2007
6-2007
9-2007
12-2007
3-2008
6-2008
9-2008
12-2008
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6-2009
9-2009
12-2009
3-2010
6-2010
9-2010
12-2010
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8%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
poniżej 0

9%

Udział w aktywach banków
komercyjnych banków w przedziale

10%

Scenariusz 3

Uwaga: scenariusze zdefiniowane w objaśnieniach pod wykresem 3.41.
Źródło: NBP.

W symulacji IV zbadano koncentrację ekspozycji kredytowych w poszczególnych bankach komercyjnych poprzez oszacowanie wpływu hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców niefinansowych każdego banku (zob. tabela 3.4, ostatnia kolumna). Wyniki symulacji
wskazują, że odporność poszczególnych banków
na upadłość największych kredytobiorców w ich
portfelach zmniejszyła się w porównaniu z marcem 2011 r.
Symulacja V wykazała, że efekt domina skutkujący upadkami wtórnymi banków byłby wywołany przez upadek pierwotny 11 z 48 działają-
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Tabela 3.4. Symulacja III i IV: wpływ hipotetycznej upadłości trzech największych kredytobiorców sektora
bankowego i trzech największych kredytobiorców każdego banku
Kredytobiorcy z
sektora niefinansowego

Kredytobiorcy z
sektora finansowego

19

14

Trzech największych
kredytobiorców
każdego banku
nd

75,5%

58%

nd

7,3

3,5

16,1

1,5%

0%

10,9%

Liczba banków kredytujących
podmioty objęte symulacją
Udział tych banków w aktywach
sektora bankowego
Wartość strat kredytowych
(mld zł)
Udział banków notujących
spadek współczynnika
wypłacalności poniżej 8% w
aktywach sektora bankowego
Źródło: NBP.

cych na koniec września 2011 r. banków komercyjnych41 . W przypadku ich bankructwa, upadek
wtórny dotyczyłby od 1 do 10 banków komercyjnych i spółdzielczych o aktywach nie przekraczających 2,0% aktywów całego sektora bankowego.

dzy krajowymi bankami. Dominującą część lokat międzybankowych stanowią transakcje między bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi oraz
między bankami krajowymi i zagranicznymi
(zob. wykres 3.43). Wartość lokat zawartych pomiędzy krajowymi bankami komercyjnymi jest
Niewielkie ryzyko wystąpienie efektu domina niewielka w porównaniu do ich funduszy wławynika z relatywnie małej skali transakcji pomię- snych.

41

W symulacji badano następstwa upadku każdego banku komercyjnego z osobna. Szerzej o metodologii badania
efektu domina w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2011 r.”, ramka 4.
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Wykres 3.43. Wzajemne bezpośrednie ekspozycje krajowych banków z tytułu lokat i kredytów

Uwaga: kolorem czerwonym oznaczono poszczególne banki komercyjne, zielonym – banki spółdzielcze, a niebieskim
– wszystkie banki zagraniczne.
Źródło: NBP.

3.5.3.

Makroekonomiczne analizy szo- potetycznych negatywnych szoków, a nie przedstawienie najbardziej prawdopodobnego scenakowe
riusza rozwoju sytuacji sektora bankowego.

Poza powyżej przedstawionymi symulacjami,
do oceny zdolności banków do absorpcji negatywnych szoków wykorzystano makroekonomiczne analizy szokowe. Celem makroekonomicznych
analiz szokowych jest kwantyfikacja skutków hi-

W obecnej edycji Raportu analizy te zostały podzielone na trzy części. W pierwszej przeanalizowano wpływ dwóch scenariuszy makroekonomicznych (bazowego oraz szokowego) na koszty
realizacji ryzyka kredytowego oraz na wyniki fi-
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nansowe banków. W drugim etapie do analizy Tabela 3.5. Podstawowe wskaźniki gospodarcze
scenariusza szokowego dołączono wpływ dodat- w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych
2011
2012
2013
kowego negatywnego szoku rynkowego. W przyTempo
wzrostu
PKB
r/r
padku obu scenariuszy określono ewentualne poScenariusz bazowy
4,1%
3,1%
2,8%
trzeby kapitałowe banków. W trzeciej części zbaScenariusz szokowy
4,1%
0,8% -0,8%
dano wpływ szoku rynkowego na sytuację płynŚrednioroczna stopa bezrobocia według BAEL
nościową banków42 .

W scenariuszu szokowym ponowne obniżenie
tempa wzrostu w gospodarkach wysoko rozwiniętych spowodowałoby spadek dynamiki realnego PKB w Polsce, pogłębionego dodatkowo poprzez hipotetyczną procykliczną reakcję polityki fiskalnej. Zacieśnienie polityki fiskalnej byłoby wymuszone zagrożeniem przekroczenia progów ostrożnościowych relacji długu publicznego
do PKB. Do osłabienia wzrostu gospodarczego
w takim scenariuszu przyczyniłoby się także dalsze zaostrzanie polityki kredytowej przez banki.
Porównanie ścieżki tempa wzrostu PKB w scenariuszu szokowym z wykresem wachlarzowym
tempa wzrostu PKB przedstawionym w „Raporcie o inflacji – listopad 2011 r.” (zob. wykres 3.44) wskazuje, że prawdopodobieństwo43
wystąpienia silniejszego spowolnienia tempa
wzrostu PKB niż wynikające ze scenariusza szokowego wynosi między 5% a 20% w 2012 r. i poniżej 5% w 2013 r.

9,5%
9,5%

9,2%
10,1%

9,0%
12,5%

4,0%
4,1%

3,1%
5,3%

2,8%
3,6%

4,49%
4,58%

4,72%
5,93%

4,72%
4,98%

Źródło: NBP.

Wykres 3.44. Szokowy scenariusz makroekonomiczny na tle wykresu wachlarzowego PKB z „Raportu o inflacji – listopad 2011 r.”
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W scenariuszu szokowym założono, że w latach
2011–2013 w gospodarkach wysoko rozwiniętych
ponownie wystąpi recesja w wyniku postępującego ograniczania zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym, połączonego z osłabiającym
się popytem konsumpcyjnym.

PKB (r/r) %

Rozważono dwa scenariusze opracowane przez
ekonomistów NBP – scenariusz bazowy, zgodny
ze ścieżką centralną projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji – listopad 2011 r.”
oraz scenariusz szokowy.

Scenariusz bazowy
Scenariusz szokowy
Inflacja CPI r/r
Scenariusz bazowy
Scenariusz szokowy
WIBOR3M
Scenariusz bazowy
Scenariusz szokowy

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

Analizę skutków szokowego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej rozszerzono następnie o
zbadanie konsekwencji dodatkowego szoku rynkowego, obrazującego potencjalny wpływ spadku zaufania inwestorów zagranicznych do polskiej gospodarki, który skutkowałby odpływem
kapitału z Polski. Spowodowałby on m.in. wzrost

42

Sposób oraz przyjęte założenia w prognozowaniu wpływu obu scenariuszy oraz szoku rynkowego na potrzeby
kapitałowe oraz bufor aktywów płynnych zostały opisane w ramce 6.
43
Szacunek prawdopodobieństwa na podstawie czynników niepewności przedstawionych na wykresie wachlarzowym,
tj. dotyczących założeń i postaci modelu, błędów w oszacowaniu zmiennych i błędu składnika losowego.
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rentowności papierów skarbowych oraz deprecjację złotego (w symulacji założono wzrost rentowności o 300 pb trwający rok oraz deprecjację złotego o 30%), jak również wymusiłby dalsze dostosowanie fiskalne mające na celu
odzyskanie wiarygodności kredytowej polskiego
rządu. Deprecjacja złotego miałaby negatywny
wpływ na jakość portfela kredytowego, wywołałaby wzrost wymogów kapitałowych banków
oraz wzrost potrzeb płynnościowych banków.
Na podstawie ścieżek zmiennych makroekonomicznych w obu scenariuszach oraz wpływu szoku rynkowego wyznaczono ewentualne potrzeby
kapitałowe polskich banków. Przyjęto założenie,
że banki muszą utrzymywać kapitały w wysokości zapewniającej utrzymanie współczynnika wypłacalności obliczanego na bazie funduszy podstawowych na poziomie 9%44 .

Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wyniósłby 1,8%. Część z tych banków obecnie notuje ujemne wyniki finansowe. W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24% udział w aktywach sektora
bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 5,7 mld zł. Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że nawet przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 6% dzisiejszych
kapitałów sektora bankowego.
Ponadto, w wyniku strat z tytułu ekspozycji
na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł.
Większość z banków wymagających dokapitalizowania w scenariuszu szokowym osiągnęła po
trzech kwartałach 2011 r. dodatni wynik finansowy, jednak nawet przeznaczenie tych zysków
na zwiększenie kapitałów nie zapewniłoby im
wystarczającego bufora dla zaabsorbowania potencjalnych strat.

Oddzielnie przeanalizowano wpływ szoku płynnościowego na stabilność polskiego sektora bankowego. Celem symulacji było sprawdzenie czy
banki posiadają adekwatny bufor płynnych aktywów na wypadek wystąpienia założonej w scenariuszu szokowym deprecjacji złotego, wzrostu
rentowności krajowych obligacji skarbowych, odpływu kapitału zagranicznego i spadku zaufania Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przyzarówno ze strony innych instytucji finansowych, padku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 25%
jak i podmiotów sfery realnej.
udziale w aktywach sektora nie miałyby odpoOstatnim elementem symulacji była analiza wiednio wysokich buforów płynnych aktywów
wpływu potencjalnego upadku banku w obu sce- do pokrycia zobowiązań związanych z odpłynariuszach makroekonomicznych na sytuację po- wem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego
zostałych banków poprzez tzw. efekt domina.
i spadkiem zaufania klientów (zob. wykres 3.45).
W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki Większość z tych banków finansuje w dużym
wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzy- stopniu środkami z zagranicy bądź też mają
mać współczynnik wypłacalności przy uwzględ- znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie
nieniu funduszy podstawowych powyżej 9% niedobór środków płynnych w tych bankach wy(łącznie o około 805 mln zł, zob. tabela 3.6). niósłby około 42 mld zł.

44

Na szczycie UE w dniu 26.10.2011 r. uzgodniono czasowe podniesienie minimalnego współczynnika wypłacalności
do poziomu 9% dla grupy największych banków europejskich. Przy obliczaniu współczynnika banki powinny brać pod
uwagę wyłącznie kapitał najwyższej jakości (Core Tier 1 ). Według rekomendacji EBA banki powinny wypełnić te
wymogi z końcem czerwca 2012 r. Ponieważ horyzont makroekonomicznych analiz szokowych opisanych w tej edycji
Raportu kończy się w grudniu 2013 r., ewentualne potrzeby kapitałowe są odniesione do nowych standardów a nie do
obowiązujących w 2011 r.
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Tabela 3.6. Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych – scenariusze bazowy i szokowy (w mld zł)
Dane
historyczne
za okres
10-2010 –
9-2011
Szok makroekonomiczny
Odpisy1 z tytułu utraty
wartości kredytów
- w tym kredytów dla
przedsiębiorstw
- w tym kredytów dla
gospodarstw domowych
Odpisy1 z tytułu utraty
wartości kredytów
(jako % kredytów)
Odpisy1 z tytułu utraty
wartości kredytów
(jako % aktywów)
Wynik odsetkowy2
Pozostałe składniki
przychodów i kosztów3
(w mld zł)
Wynik brutto (w mld zł)
Wynik netto (w mld zł)
Szok rynkowy
Spadek wartości obligacji
uwzględniony w wyniku
finansowym
Spadek wartości obligacji
uwzględniony w kapitałach
Wpływ deprecjacji złotego
(odpisy na kredyty
walutowe dla gosp.
domowych)
Potrzeby kapitałowe4
Dodatkowe straty z tytułu
efektu domina
Dodatkowe potrzeby
kapitałowe4 z tytułu efektu
domina

Wyniki symulacji za okres 9-2011 – 12-2013
scenariusz bazowy
suma
średniorocznie

scenariusz szokowy
suma
średniorocznie

4,7

10,0

4,4

20,4

9,1

0,6

2,3

1,0

6,4

2,8

4,1

7,7

3,4

14,0

6,2

0,65%

n/d

0,61%

n/d

1,25 %

0,40%

n/d

0,38%

n/d

0,77 %

21,5
3,6

45,2
5,0

20,8
2,2

33,7
5,0

14,9
2,2

17,3
13,9

40,3
32,1

17,9
14,3

16,8
12,7

7,5
5,6

n/d

n/d

0,5

n/d

n/d

5,0

n/d

n/d

0,9

n/d
n/d

0,8
0,1

5,7
2,4

n/d

0,0

0,4

1. W niniejszej tabeli przez „odpisy” rozumie się różnicę stanu odpisów aktualizujących / rezerw celowych pomiędzy
początkiem i końcem danego okresu.
2. Pozycja „wynik odsetkowy” obejmuje przychody z opłat i prowizji od udzielonych kredytów, a nie obejmuje przychodów odsetkowych od papierów wartościowych.
3. Pozycja „pozostałe składniki przychodów i kosztów” obejmuje m.in. przychody odsetkowye od papierów wartościowych, wynik z prowizji z wyłączeniem przychodów z prowizji od udzielonych kredytów, wynik z wyceny i pozycji
wymiany, przychody z tytułu dywidend, koszty działania banków i amortyzację.
4. Wartość dokapitalizowania banków konieczna do utrzymania współczynników wypłacalności przy uwzględnieniu
funduszy podstawowych powyżej 9% oraz utrzymania funduszy podstawowych w wartości nie niższej niż kapitał
wewnętrzny na koniec okresu symulacji.
Uwagi: założono stałą wartość portfela kredytowego i aktywów banków w horyzoncie symulacji oraz przeznaczenie
całości dotąd wypracowanego a niepodzielonego zysku na zwiększenie kapitałów banków. Dane dla banków komercyjnych.
Źródło: NBP.
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Powyżej 200%

175 - 200%

150 - 175%

125 - 150%

100- 125%

75 - 100%

50 - 75%

25 - 50%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0 - 25%

Udział w aktywach sektora banków
w przedziale

Wykres 3.45. Aktywa banków komercyjnych według pokrycia odpływu środków buforem płynnych
aktywów w scenariuszu szokowym

Pokrycie odpływu środków buforem płynnych aktywów

Źródło: NBP.

Wyniki symulacji szoku płynności dowodzą,
że dla stabilnego funkcjonowania krajowego systemu finansowego pożądane jest, aby banki mogły funkcjonować jako samodzielne podmioty
bez znacznego uzależnienia od wsparcia ze strony zagranicznych banków–matek i posiadały
zdywersyfikowane źródła finansowania. Również
zwiększenie kapitałów przez polskie banki ograniczyłoby negatywny wpływ ewentualnego procesu delewarowania zagranicznych podmiotów
dominujących.
Symulacja wykazała również, że znaczny portfel kredytów walutowych może stanowić dla banków istotne ryzyko płynności w przypadku braku
stabilnych źródeł finansowania w walutach obcych. Potwierdza to konieczność dalszego ograniczania procesu udzielania przez krajowe banki kredytów walutowych, szczególnie kredytów
mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, tak
aby możliwe stało się stopniowe redukowanie wysokiego obecnie udziału kredytów walutowych
w całym portfelu kredytów dla sektora niefinansowego (36%).

45

***

Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują
na utrzymujące się zróżnicowanie buforów kapitałowych pomiędzy bankami. Większość banków
nadal posiada wystarczające kapitały, aby zaabsorbować ewentualne dalsze pogorszenie jakości
portfela kredytowego, jednak ich odporność nieznacznie obniżyła się od ostatniej oceny wyrażonej w poprzednim Raporcie. Istnieje niewielka grupa banków o niskiej odporności. Banki
te powinny prowadzić ostrożną politykę kredytową oraz dążyć do szybkiego i zdecydowanego
wzmocnienia bazy kapitałowej.
Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych
wskazują, że większość banków komercyjnych
działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i
aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim
niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.
W analizowanym okresie wzrosło jednak ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej.
Wyniki scenariusza szokowego wskazują, że potrzeby kapitałowe w przypadku realizacji scenariusza przedłużonej recesji w gospodarce światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych byłyby
znaczne. Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest więc, aby
wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe. Banki powinny tak kształtować swoją politykę dywidendową, aby dysponować kapitałem
pozwalającym – również w sytuacji pogorszenia
perspektyw makroekonomicznych – na zachowanie współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów najwyższej jakości na poziomie rekomendowanego przez EBA minimum 9%, powiększonego o kapitałowy bufor zabezpieczający45 w wysokości 2,5 pkt. proc.

Koncepcja bufora zabezpieczającego jest opisana w art. 123 projektu dyrektywy CRD IV.

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.

75

Pozycja kapitałowa banków i zdolność absorbowania strat I

Ramka 6. Metodologia testów warunków skrajnych
Makroekonomiczne analizy szokowe prowadzone w NBP składają się z kilku etapów.
W pierwszym etapie zostały wygenerowane scenariusze makroekonomiczne będące podstawą prowadzonych symulacji. Do oceny wpływu rozważanych wydarzeń na sytuację gospodarczą Polski
wykorzystano model NECMOD1 .
W drugim kroku dokonano kwantyfikacji wpływu realizacji ścieżki zmiennych makroekonomicznych wygenerowanych dla scenariusza bazowego i szokowego na koszty z tytułu ryzyka kredytowego. Do tego celu posłużyły modele panelowe objaśniające kształtowanie się odpisów netto na
trwałą utratę wartości kredytów na poziomie indywidualnych banków komercyjnych. W modelach
tych odpisy są objaśniane przez zmienne makroekonomiczne (zmiany realnej stopy WIBOR 3M,
tempo wzrostu PKB, zmiany realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych) oraz
składnik autoregresyjny. Odpisy na portfelu kredytów dla przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych i pozostałych kredytów udzielonych gospodarstwom domowym są modelowane osobnymi
równaniami.
W kolejnym kroku symulacji obliczono hipotetyczny wynik finansowy banków w obu scenariuszach. Prognoza przychodu odsetkowego banków została wykonana za pomocą modelu panelowego opisującego kształtowanie się przychodów odsetkowych2 . Model ten objaśnia kształtowanie się
przychodu odsetkowego na podstawie ścieżek zmiennych makroekonomicznych z poszczególnych
scenariuszy i indywidualnych charakterystyk banków, w tym jakości portfela kredytowego. Przyjęto założenie, że koszty odsetkowe w scenariuszu bazowym rosną o 10% w stosunku do wartości
osiągniętej w dwunastomiesięcznym okresie kończącym się we wrześniu 2011 r. W scenariuszu
szokowym koszty odsetkowe pozostają stałe.
W celu oszacowania pozostałych elementów wyniku działalności bankowej w obu scenariuszach
przyjęto założenia, że wynik z wyceny i działalności handlowej obniża się o 20%, a pozostałe
składniki wyniku operacyjnego przed odpisami z tytułu utraty wartości kredytów3 nie ulegają
zmianie w stosunku do wartości osiągniętej w dwunastomiesięcznym okresie kończącym się we
wrześniu 2011 r. (w tym wyniki odsetkowe uzyskane z papierów wartościowych).
Kolejnym krokiem symulacji było uwzględnienie efektów szoku rynkowego. Oszacowano spadek
wartości polskich obligacji skarbowych, wpływ deprecjacji złotego na koszty ryzyka kredytowego oraz wzrost wymogu kapitałowego związanego z kredytami mieszkaniowymi nominowanymi
w walutach obcych.
Ekspozycja banków na ryzyko stopy procentowej wynikające z portfela papierów jest zabezpieczana instrumentami pochodnymi, takimi jak IRS. Sprawia to, że wzrost rentowności obligacji
skarbowych przy jednoczesnej równoległej zmianie krzywej IRS nie ma wpływu na wynik finansowy banków. W scenariuszu szokowym założono, że pomimo wzrostu rentowności skarbowych
papierów wartościowych krzywa IRS nie ulega zmianie, a więc zmiana rentowności obrazuje w całości zmianę premii za ryzyko kredytowe i ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy banków,
a w przypadku instrumentów zaliczonych do portfela „dostępne do sprzedaży” – na kapitały
banków. Sposób uwzględnienia wpływu wzrostu rentowności obligacji na wycenę poszczególnych
portfeli banków prezentuje tabela (zob. tabela 1).
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Wpływ deprecjacji złotego na wielkość odpisów netto w rachunku wyników z tytułu utraty wartości kredytów dla gospodarstw domowych oszacowano na podstawie danych z BIK. Założono,
że prawdopodobieństwo zaprzestania obsługi kredytu (rozumianego jako wystąpienie opóźnienia
w spłacie kredytu powyżej 90 dni lub poddania go windykacji albo egzekucji) zależy jedynie od
wielkości bufora dochodowego. Deprecjacja złotego wpływa na spadek wartości tego bufora poprzez wzrost kosztów obsługi kredytów walutowych4 . Spadek bufora dochodowego przekłada się
następnie na wzrost prawdopodobieństwa zaprzestania obsługi kredytu, a tym samym szacunkowej wartości kredytów nieobsługiwanych terminowo. Następnie założono, że wzrost wartości
kredytów z utratą wartości w bankach komercyjnych będzie taki sam jak oszacowany na podstawie danych z BIK wzrost wartości kredytów nieobsługiwanych. Wartość odpisów z tytułu utraty
wartości kredytów wyznaczono przyjmując, że relacja odpisów z tytułu utraty wartości kredytów
do wartości brutto kredytów z utratą wartości po stress teście nie ulegnie zmianie.
Tabela 1. Skarbowe papiery wartościowe w bilansach banków komercyjnych według stanu na wrzesień
2011 r. - struktura i ujęcie w symulacjach szokowych

Klasyfikacja
(portfel wg MSSF)
Przeznaczone do obrotu

Wartość
bilansowa
(w mld zł)
7,8

Udział
w całości
6,1%

Wyceniane wg wartości
godziwej przez rachunek
zysków i strat
Dostępne do sprzedaży

7,8

6,2%

84,3

66,5%

Kredyty i inne należności

3,8

3,0%

Utrzymywane do terminu
wymagalności

23,1

18,2%

Razem

Sposób uwzględnienia w symulacjach
szokowych
Wpływ poprzez rachunek zysków i strat
– obniżenie wyniku brutto
Wpływ poprzez rachunek zysków i strat
– obniżenie wyniku brutto
Wpływ poprzez kapitały – obniżenie
wartości funduszu z aktualizacji wyceny,
po jego wyczerpaniu wpływ poprzez
rachunek zysków i strat
Nie uwzględnione – spadek wartości
rynkowej nie jest uwzględniany w
księgach banku, jeśli nie nastąpiło
zdarzenie kredytowe
Nie uwzględnione – spadek wartości
rynkowej nie jest uwzględniany w
księgach banku, jeśli nie nastąpiło
zdarzenie kredytowe

126,8

Uwaga: dane dla 48 analizowanych banków komercyjnych.
Źródło: NBP.

W ramach scenariusza szokowego przeanalizowano również wpływ szoku rynkowego na sytuację
płynnościową banków. Założono, że w pierwszym etapie szoku rynkowego nastąpi całkowite rozliczenie krótkoterminowych transakcji na krajowym rynku międzybankowym. W przypadku, gdyby
dany bank nie miał wystarczających środków płynnych na rozliczenie swoich zobowiązań netto na
tym rynku, spłaciłby lokaty bankowe wobec poszczególnych banków-wierzycieli proporcjonalnie
do ich udziału w jego całkowitych zobowiązaniach na rynku międzybankowym5 .
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Kolejnym elementem szoku płynnościowego był odpływ środków pozyskanych od zagranicznych instytucji finansowych (głównie podmiotów dominujących). Przyjęto restrykcyjne założenie,
że polskie banki nie będą mogły odnowić całości finansowania od zagranicznych banków-matek
zapadającego w okresie do 1 miesiąca. Nastąpi też wycofanie znacznej części (25%) pozostałych
środków otrzymanych od banków-matek. Dodatkowo, ze względu na deprecjację złotego, wartość
zobowiązań walutowych wyrażona w złotych wzrośnie.
Banki zabezpieczające swoją bilansową pozycję walutową za pomocą transakcji pozabilansowych
potrzebowałyby także wyższej wartości środków na odnowienie tych transakcji6 . Deprecjacja złotego wpłynęłaby bowiem na wzrost środków złotowych potrzebnych do odnowienia transakcji
zabezpieczających niezmienioną wartość aktywów walutowych.
W symulacji założono także, że szok rynkowy przyczyniłby się do spadku zaufania podmiotów
niefinansowych wobec banków, co skutkowałoby odpływem części ich depozytów. W przypadku
depozytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora rządowego i samorządowego założono, że oprócz odpływu niestabilnej części środków o terminie zapadalności do
1 miesiąca7 , podmioty te wycofają odpowiednio 5%, 10% i 10% swoich depozytów8 .
Końcowym etapem symulacji płynnościowej było sprawdzenie, czy banki posiadają wystarczające
bufory płynnych aktywów do pokrycia wspomnianych odpływów środków. Do środków płynnych
zaliczono należności oraz papiery dłużne o terminie rezydualnym do 1 miesiąca, kasę i rachunki
w banku centralnym oraz portfel obligacji skarbowych. Wartość portfela obligacji skarbowych
została skorygowana zgodnie ze scenariuszem szokowym zakładającym wzrost rentowności tych
papierów o 300 punktów bazowych.
Ostatnim etapem analizy była ocena wpływu potencjalnego upadku banku w obu scenariuszach
makroekonomicznych na sytuację pozostałych banków poprzez tzw. efekt domina. Założono, że
bank, którego współczynnik wypłacalności (obliczony na bazie funduszy podstawowych) spadłby w wyniku materializacji przyjętych scenariuszy makroekonomicznych poniżej poziomu 4% nie
spłaciłby swoich zobowiązań na rynku długoterminowych niezabezpieczonych depozytów międzybankowych. Wartość niespłaconych przez niego depozytów w całości obciążałaby wynik finansowy
banków–wierzycieli, co mogłoby również doprowadzić do wtórnych upadków pozostałych banków.
1

Model NECMOD jest wielorównaniowym modelem makroekonomicznym gospodarki polskiej skonstruowanym
na potrzeby prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce. Aktualna specyfikacja modelu jest dostępna w serwisie
internetowym NBP. Model NECMOD jest wykorzystywany w tworzeniu projekcji makroekonomicznej NBP
przedstawianej w „Raporcie o inflacji”.
2
W zastosowanym modelu panelowym zmienną objaśnianą są przychody odsetkowe pomniejszone o przychody
odsetkowe od papierów wartościowych i powiększone o opłaty i prowizje od udzielonych kredytów.
3
Wynik operacyjny przed odpisami z tytułu utraty wartości kredytów to wynik z działalności bankowej pomniejszony o koszty działania banku i amortyzację.
4
Szerzej na temat symulacji wpływu szoku deprecjacji złotego i wzrostu stóp procentowych na jakość kredytów
dla gospodarstw domowych na podstawie danych z BIK w: „Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec
2011 r.”, NBP, ramka 2.
5
Każdy bank-wierzyciel ponosiłby jednocześnie stratę w kwocie niespłaconej należności, która pomniejszałaby
jego wynik finansowy.
6
Ze względu na brak danych dotyczących zapadalności transakcji zabezpieczających przyjęto konserwatywne
założenie, że w horyzoncie symulacji banki muszą odnowić całość transakcji zabezpieczających lub uzupełnić
depozyty zabezpieczające.
7
Dla każdego banku wyznaczono stabilną część depozytów bieżących i o terminach pierwotnych do 1 miesiąca
(tzw. osad).
8
Niższa wartość odpływu środków gospodarstw domowych wynika, między innymi, z faktu, że ich depozyty objęte
są systemem gwarantowania BFG.
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3.6.

Rynkowa ocena polskich
banków

Pierwszy raz od jesieni 2009 r. wartość wskaźnika „cena do wartości księgowej” kilku polskich
banków spadła poniżej jedności. Mediana tego
wskaźnika znajduje się poniżej długoterminowej
Notowania giełdowe oraz oceny agencji ratinśredniej (zob. wykres 3.47).
gowych polskich banków pozostają pod silnym
W omawianym okresie agencje ratingowe obniwpływem notowań i ocen ich banków-matek46 .
żyły ratingi depozytowe trzem polskim bankom.
Kursy polskich banków notowanych na WarW przypadku banku Credit Agricole oraz Banku
szawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych47
Millenium obniżki ratingu depozytowego były napozostawały stabilne do lipca 2011 r. Następstępstwem obniżki ratingów ich banków-matek.
nie, pod wpływem negatywnych informacji doZ kolei, obniżka ratingu depozytowego BGŻ bytyczących sytuacji europejskiego sektora bankoła spowodowana zmniejszeniem udziałów Skarwego oraz niektórych krajów członkowskich strebu Państwa w tym banku. Agencja ratingowa
fy euro kursy akcji polskich banków spadły –
Moody’s obniżyła również rating siły finansośrednio o 23% (zob. wykres 3.46). We wrześniu
wej Credit Agricole. Agencje Moody’s i Fitch
2011 r. indeks WIG-Banki osiągnął lokalne minipodwyższyły natomiat rating banku BZ WBK
mum (około 29% poniżej poziomów notowanych
na skutek zmiany jego banku-matki (z AIB
w styczniu 2011 r.).
na Banco Santander).
Wykres 3.46. Kursy akcji polskich banków
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Wykres 3.47. Wskaźnik „cena do wartości księgowej” polskich banków
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Odstęp pomiędzy wartością maksmalną i minimalną
WIG-Banki

Odstęp pomiędzy wartością maksymalna i minimalną
Mediana
Długoterminowa średnia

Uwagi: kursy akcji przeskalowane na 100 na koniec września 2007 r.
Źródło: Bloomberg.

Uwaga: wskaźnik oparty na danych banków należących
do indeksu WIG-Banki.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie Bloomberg.

46

Ocena aktualnej sytuacji europejskiego sektora bankowego została przedstawiona w ramce 4.
Na GPW notowanych jest 14 banków krajowych. Ich udział w aktywach sektora bankowego wynosił na koniec
września 2011 r. około 66%.
47

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.

79
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Tabela 3.7. Ratingi polskich banków według agencji Moody’s oraz Fitch
Moody’s
PKO BP
Pekao
BRE Bank
ING Bank Śląski
BZ WBK
Bank Millennium
BPH
Bank Handlowy
BGŻ
Credit Agricole
BRE Bank Hipoteczny
Fitch
Pekao
BRE Bank
ING Bank Śląski
BZ WBK
Getin Noble Bank
Bank Millennium
BOŚ

Rating siły
finansowej
C- (C-)
C- (C-)
D (D)
D+ (D+)
D+ (D+)
D (D)
D (D)
D+ (D+)
D (D)
D (D+)
E+ (E+)
Rating
indywidualny
B/C (C)
C/D (C/D)
C (C)
C (C)
D (D)
C/D (C/D)
D (D)

Rating depozytowy
długoterminowy
A2 (A2)
A2 (A2)
Baa1 (Baa1)
A2 (A2)
Baa1 (Baa2)
Baa3 (Baa2)
Baa2 (Baa2)
Baa1 (Baa1)
Baa1 (A3)
Baa2 (A3)
Baa3 (Baa3)
Rating
długoterminowy
A- (A-)
A (A)
A (A)
A+ (BBB+)
BB (BB)
BBB- (BBB)
BBB (BBB)

Rating depozytowy
krótkoterminowy
P-1 (P-1)
P-1 (P-1)
P-2 (P-2)
P-1 (P-1)
P-2 (P-2)
P-3 (P-3)
P-2 (P-2)
P-2 (P-2)
P-2 (P-2)
P-2 (P-2)
P-3 (P-3)
Rating
krótkoterminowy
F2 (F2)
F1 (F1)
F1 (F1)
F1 (F2)
B (B)
F3 (F2)
F3 (F3)

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

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

Uwagi: w nawiasie stan na koniec marca 2011 r.
Definicje ratingów w Słowniczku; STA – perspektywa ratingu stabilna; NEG – perspektywa ratingu negatywna
(przewidywane pogorszenie); RUR – rating jest weryfikowany przez agencję w celu ewentualnej zmiany.
Banki uszeregowano zgodnie z wielkością aktywów.
24 września 2011 r. Lukas Bank SA zmienił nazwę na Credit Agricole Bank Polska SA.
Rating agencji S&P nie są zamieszczane, ponieważ agencja ta w ciągu ostatnich dwóch lat nadała ratingi tylko dwóm
bankom, oba na podstawie publicznie dostępnych danych.
Źródło: www.moodys.com, www.fitchpolska.com.
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Rozdział 4.

Niebankowe instytucje finansowe
Specyfika usług finansowych, świadczonych przez niebankowe instytucje finansowe (NIF)
oraz stosunkowo niewielka skala powiązań z bankami sprawiają, że wpływ NIF na sytuację
sektora bankowego w Polsce jest ograniczony. Można ocenić, że sektor niebankowych instytucji finansowych nie stwarza istotnych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego.
Niebankowe instytucje finansowe w znacznie mniejszym stopniu mogą stać się źródłem
potencjalnego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego niż sektor bankowy.

Wpływ NIF na sektor bankowy poprzez kanał
kredytowy, finansowy oraz właścicielski jest niewielki. Banki posiadały bezpośredni udział w 14
zakładach ubezpieczeń, a ich udział w kapitałach podstawowych zakładów ubezpieczeń wyniósł 3,6%. Bezpośredni udział w akcjonariacie
PTE posiada pięć banków, a ich udział w kapitałach PTE wyniósł 18,2% (na koniec 2010 r.).
Banki są bezpośrednimi akcjonariuszami jedynie
trzech TFI. Relacje kapitałowe pomiędzy TFI
a bankami mają częściej charakter pośredni poprzez przynależność do tej samej grupy kapitałowej.
Depozyty bankowe zakładów ubezpieczeń stanowiły 1,9% sumy bilansowej sektora bankowego,
natomiast depozyty otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych – odpowiednio 0,7% i 0,8%. Nie mają one zatem dużego znaczenia w finansowaniu banków. Udział depozytów w portfelu inwestycyjnym ZU wynosił 9,7%
a dla OFE kształtował się średnio na poziomie
3,6%.

Tabela 4.1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zakładów ubezpieczeń (ZU), funduszy
inwestycyjnych (FI) i banków (w mld zł)

2008
2009
2010
9-2011

OFE
138,3
178,6
221,3
222,0

NIF
ZU
137,9
139,0
145,1
156,0

Banki
FI
73,9
93,4
116,5
108,1

1
1
1
1

034,7
056,7
158,5
157,0

NIF /
Banki
33,8%
38,9%
41,7%
38,5%

Uwagi: dla OFE i FI aktywa netto; dla ZU dane na koniec
czerwca 2011 r.
Źródło: Analizy Online, UKNF, NBP.

4.1.

Zakłady ubezpieczeń

Ryzyko dla zakładów ubezpieczeń nadal pozostaje na niskim poziomie, a ich sytuacja finansowa w I półroczu 2011 r. uległa poprawie na
skutek podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych oraz poprawie przebiegów szkodowych.
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Tabela 4.2. Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
Ubezpieczenia majątkowe
Składka przypisana brutto
Wynik techniczny
Wynik finansowy netto
w tym dywidenda od PZU Życie wypłacona PZU

Zmiana
6-2010/
6-2011 (w %)

6-2010
(w mln zł)

12-2010
(w mln zł)

6-2011
(w mln zł)

15 115
1 806
1 891

31 423
3 567
3 633

16 738
1 754
1 745

10,7
-2,9
-7,7

11 318
-788
3 106
3 120

22 741
-1 263
3 109
3 120

12 757
257
2 652
1 987

12,7
-14,6
-

Źródło: UKNF, PZU.

Składki ubezpieczeniowe

to ubezpieczenia stanowiły ponad połowę portfela ubezpieczeń mierzonego składką.

W I półroczu 2011 r. składka przypisana brutto
Wyniki finansowe
(dalej: składka) w sektorze ubezpieczeń na życie
wzrosła o 10,7%, a w ubezpieczeniach majątko- W I półroczu 2011 r. nastąpiła poprawa sytuwych o 12,7% (zob. wykres 4.1).
acji finansowej sektora ubezpieczeń. Sektor ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych
Wykres 4.1. Tempo wzrostu składki przypisanej osiągnęły dodatnie wyniki techniczne i wyniki fibrutto w sektorze ubezpieczeń
nansowe. Zakłady ubezpieczeń majątkowych odnotowały dodatni wynik techniczny w wysokości
20%
0,3 mld zł (w analogicznym półroczu – strata wyniosła 0,8 mld zł), na co największy wpływ mia10%
ły podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych
w największych grupach produktów - ubezpie0%
czeniach samochodowych oraz ubezpieczeniach
-10%
ogniowo–kradzieżowych (zob. tabela 4.2).
Wyniki finansowe sektora ubezpieczeń w Polsce
są w dużym stopniu uzależnione od wyników grupy PZU. Zysk PZU Życie wyniósł 1,0 mld zł
-30%
6-2009
6-2010
6-2011
(zysk całego sektora ubezpieczeń na życie wyniósł 1,7 mld zł). W I półroczu 2011 r. PZU
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia majątkowe
Życie wypłaciło PZU dywidendę w wysokości
2 mld zł, co spowodowało, że wynik finansoŹródło: UKNF.
wy sektora ubezpieczeń majątkowych wyniósł
W I półroczu 2011 r. i w 2010 r. większość zakła- 2,7 mld zł.
dów ubezpieczeń podniosło ceny ubezpieczeń ko- Na poprawę wyników sektora ubezpieczeń mamunikacyjnych. Efektem tego był wzrost składki jątkowych wpłynęła także poprawa przebiegów
ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC), które szkodowych, na co wskazuje spadek wskaźnika
-20%
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szkodowości brutto tego sektora z 81,9% w I pół- uwzględniany w testach warunków skrajnych wyroczu 2010 r. do 64,4% w I półroczu 2011 r.
konywanych przez zakłady ubezpieczeń i nie ma
bezpośredniego wpływu na wypłacalność zakładów ubezpieczeń.
Lokaty zakładów ubezpieczeń
Lokaty zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2011 r. wyniosły 98,0 mld zł, a ich struktura nie uległa zmianie. W portfelu inwestycyjnym
zakładów ubezpieczeń dominowały dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa). Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne funduszy inwestycyjnych stanowiły
niewielką cześć portfela (zob. wykres 4.2).

Wypłacalność i pozycja kapitałowa zakładów ubezpieczeń

Na koniec I półrocza 2011 r. wskaźnik monitorowania działalności48 w sektorze ubezpieczeń na życie wyniósł 273%, a w sektorze ubezpieczeń majątkowych 370%. Wskaźnik pokrycia
rezerw aktywami49 wynosił odpowiednio 111%
oraz 127%. Poziom tych wskaźników świadczy,
że sektor ubezpieczeniowy posiada wystarczające środki własne na pokrycie ustawowych paraWykres 4.2. Struktura lokat zakładów ubezpieczeń metrów wypłacalności oraz aktywa wystarczające na pokrycie rezerw wynikających z zawartych
100%
umów ubezpieczeń.
80%
60%
40%
20%

W I półroczu 2011 r. w sektorze ubezpieczeń
na życie zmniejszył się z 48% do 31% udział
podmiotów, dla których wskaźnik monitorowania działalności zawierał się w przedziale 100%–
200%, co świadczy o poprawie wypłacalności
tych zakładów ubezpieczeń.

0%

W sektorze ubezpieczeń majątkowych dla 14 zakładów (połowa udziału w składce) współczynDłużne papiery wartościowe
nik ten zawierał się w przedziale 100%–200%, co
Lokaty w jednostkach podporządkowanych
wynikało przede wszystkim ze wzrostu składki
Akcje i udziały
Lokaty terminowe
(i wzrostu marginesu wypłacalności), a nie jak
to miało miejsce w 2010 r. ze spadku środków
Uwaga: w ubezpieczeniach na życie udziały obliczane bez
własnych. Świadczy to o poprawie kondycji fiuwzględnienia lokat UFK.
Źródło: UKNF.
nansowej tego sektora (zob. wykres 4.3 i 4.4).
12-2010
6-2011
12-2010
6-2011
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia majątkowe

Wartość lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), dla których ryzyko inwestycyjne ponoszą ubezpieczający, wzrosła na koniec
I półrocza 2011 r. do 40,0 mld zł. Największy
udział w lokatach (69,0%) stanowiły jednostki
uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych oraz dłużne papiery wartościowe (20,0%). Portfel inwestycyjny UFK nie jest

W 2011 r. zakłady ubezpieczeń wykonały testy warunków skrajnych (stress testy) na podstawie metodyki przygotowanej przez UKNF50 .
Największe straty mogą wywołać spadek cen akcji i wzrost stóp procentowych, dlatego najważniejszym rodzajem ryzyka, na które narażone są
zakłady ubezpieczeń jest ryzyko rynkowe. Inne
ryzyka, do których należałoby zaliczyć ryzyko:

48
Wskaźnik monitorowania działalności jest to wysokość środków własnych zakładów ubezpieczeń w relacji do marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego (większej z tych wartości).
49
Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami jest to wysokość aktywów w relacji do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
brutto.
50
„Metodyka przeprowadzania testów stresu w zakładach ubezpieczeń”, Warszawa 2011, UKNF.
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Udział w składce sektora

szkód katastroficznych, wyższych kosztów, niż- ku znacznego pogorszenia się jakości portfela
szej składki, operacyjne i demograficzne stano- ubezpieczanych kredytów mogłoby nastąpić powią mniejsze zagrożenie dla systemu.
gorszenie sytuacji finansowej tych zakładów, dla
których ubezpieczenia finansowe stanowią podWykres 4.3. Rozkład wskaźnika monitorowania stawę działalności. Może to stanowić zagrożenie
działalności w dziale ubezpieczeń na życie
dla zakładów ubezpieczeń posiadających duży
portfel ubezpieczeń finansowych, jednak nie po60%
winno to stanowić większego zagrożenia dla sys50%
temu ubezpieczeń w Polsce.
40%
30%
20%

4.2.

10%
>300%

250-300%

200-250%

150-200%

100-150%

<100%

0%

Powszechne towarzystwa
emerytalne i otwarte fundusze emerytalne

Ryzyko inwestycyjne w kapitałowej części systemu emerytalnego ponoszą jego uczestnicy (bene12-2010
6-2011
ficjenci). Ze względu na osiągane przez OFE wyniki finansowe, przewyższające minimalną wymaganą stopę zwrotu, sektor emerytalny nie generuje obecnie ryzyka dla stabilności systemu fiRozkład wskaźnika monitorowania nansowego.

Wskaźnik monitorowania działalności
12-2009

Źródło: UKNF.

Wykres 4.4.
działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych

Udział w składce sektora

50%

Wyniki finansowe PTE

40%
30%
20%
10%

>300%

250-300%

200-250%

150-200%

100-150%

<100%

0%

Wskaźnik monitorowania działalności
12-2009

12-2010

6-2011

Źródło: UKNF.

Portfel ubezpieczeń finansowych (ubezpieczenia kredytu i gwarancje ubezpieczeniowe), który mógłby stanowić potencjalne zagrożenie dla
wypłacalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń majątkowych, obniżył się do 2,1% składki zebranej przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (3,5% na koniec 2010 r.). W przypad-
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Wyniki finansowe PTE są powiązane z wartością aktywów netto OFE i wartością składek
wpłaconych do funduszy przez ich członków. W
I połowie 2011 r. miał miejsce wzrost zysków i
rentowności technicznej PTE (zob. tabela 4.3).
Wzrost wyniku finansowego był spowodowany
przede wszystkim wzrostem średniej wartości aktywów netto funduszy i związanej z tym wyższej kwoty wynagrodzenia za zarządzanie OFE.
W porównaniu z I półroczem 2010 r. nastąpił
wzrost kosztów akwizycji, który wynikał z intensyfikacji działań PTE podejmowanych w celu pozyskania nowych członków w związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji od 2012 r. W I półroczu 2011 r. dwa towarzystwa osiągnęły ujemny
wynik finansowy i jednocześnie ujemną rentowność techniczną na zarządzaniu OFE (zob. wykres 4.5). Wynikało to głównie z dużych wydatków na akwizycję i nie stanowiło zagrożenia dla
długoterminowego funkcjonowania tych PTE.
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Tabela 4.3. Wyniki finansowe i rentowność techniczna PTE
6-2010
(w mln zł)

12-2010
(w mln zł)

6-2011
(w mln zł)

868
376
432
588
253
334
214
280
292
32

1 826
806
894
1 242
533
235
474
583
588
32

948
393
490
594
262
332
222
354
328
37

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

Zmiana
6-2011/6-2010
(w %)
9,2
4,6
13,4
1,0
3,4
-0,5
3,5
26,5
12,4
5 pp.

Uwaga: rentowność techniczna - relacja zysku technicznego i przychodów z zarządzania OFE.
Źródło: GUS, UKNF.

Wykres 4.5. Rentowność techniczna PTE a wartość
zarządzanych aktywów OFE
80%

12%
Aviva

Rentowność techniczna

60%

ING

Amplico PZU

40%

10%
8%

20%
0%

Wykres 4.6. Relacja kapitałów PTE do wartości
aktywów netto zarządzanych przez nie OFE

Bankowy
6%

WARTA

-20%

4%

Nordea
-40%

2%

-60%
AXA
-80%

0%
2007

-100%
Aktywa netto OFE (mld zł)

Uwagi: aktywa netto OFE na koniec września 2011 r.;
rentowność w I półroczu 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

2008

Odstęp międzykwartylowy
Minimum
Mediana

2009

2010

9-2011

Średnia ważona
Maksimum

Uwagi: kapitały własne na koniec czerwca 2011 r.; aktywa
netto OFE na koniec września 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.

zwrotu Dla zachowania stabilności i wypłacalności kapitałowej części systemu emerytalnego szczególne znaczenie mają wymogi kapitałowe powszechNa koniec września 2011 r. trzyletnia średnia nych towarzystw emerytalnych. Kapitały właważona stopa zwrotu wyniosła 14,7%. Wszyst- sne PTE mają służyć pokryciu niedoboru pokie fundusze emerytalne osiągnęły 36-miesięczne wstałego na skutek nie osiągnięcia przez funstopy zwrotu wyższe niż minimalna wymagana dusz emerytalny MWSZ. Następuje to w sytustopa zwrotu (MWSZ).
acji, gdy środki zgromadzone na rachunku reMinimalna
OFE

wymagana

stopa
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zerwowym oraz w części dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego będą niewystarczające do pokrycia niedoboru. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, PTE nie są zobowiązane do
zwiększania kapitałów własnych wraz ze wzrostem wartości aktywów zarządzanych przez nie
funduszy emerytalnych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu emerytalnego korzystne byłoby powiązanie kapitałów własnych PTE z wielkością aktywów zarządzanych przez nie OFE,
szczególnie w przypadku zastosowania benchmarku zewnętrznego. Wskazane byłoby zatem
wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi minimalny wymagany kapitał własny towarzystwa
emerytalnego byłby uzależniony od skali działalności OFE.

go ING PTE, który wynikał z wypłacenia dywidendy za 2010 r.
Dwa towarzystwa zarządzające funduszami o
największej wartości aktywów w sektorze posiadały relatywnie niskie kapitały własne (zob. wykres 4.7), jednak przy obecnej konstrukcji prawnej benchmarku wewnętrznego ryzyko powstania
niedoboru w tych OFE jest niewielkie ze względu
na ich duży wpływ na kształtowanie MWSZ.
Struktura lokat OFE

8

Wykres 4.8.
OFE

Dotychczas wśród towarzystw emerytalnych obserwowano podnoszenie wysokości kapitałów
własnych. W analizowanym okresie tendencja
ta została przerwana - wartość kapitałów własnych spadła o 4,2% w porównaniu z czerwcem
2010 r. Spadek kapitałów własnych wystąpił w
trzech PTE, pomimo wzrostu wartości aktywów
zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych.
Na obniżenie kapitałów własnych całego sektora
największy wpływ miał spadek kapitału własne-
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Skarbowe papiery wartościowe

Inwestycje zagraniczne

Akcje

9-2011

Uwagi: kapitały własne na koniec czerwca 2011 r.; aktywa
netto OFE na koniec września 2011 r.
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych UKNF.
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Od momentu publikacji ostatniego Raportu strategia inwestycyjna towarzystw emerytalnych nie
uległa istotnej zmianie. W portfelach inwestycyjnych OFE nadal przeważały krajowe skarbowe papiery wartościowe, które stanowiły 53,5%
Wykres 4.7. Relacja kapitałów PTE do wartości portfela. Trwający od czerwca 2011 r. spadek cen
aktywów netto zarządzanych przez nie OFE w zestainstrumentów udziałowych na warszawskiej giełwieniu z wielkością aktywów netto tych OFE
dzie przyczynił się do zmniejszenia akcyjnej czę10
ści portfela OFE o 15,4 mld zł (w porównaniu z
czerwcem 2011 r.).

Inne

Źródło: UKNF.

Na koniec września 2011 r. średni udział akcji
w portfelu OFE wyniósł 31%, przy ustawowym
limicie 42,5%. W analizowanym okresie wzrosło zaangażowanie OFE w depozyty i bankowe
papiery wartościowe (o 4,3 mld zł) oraz pozaskarbowe papiery dłużne (o 5,1 mld zł). Zwięk-

Narodowy Bank Polski

I

Niebankowe instytucje finansowe

mld zł

szenie udziału pozaskarbowych papierów dłużWykres 4.9. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych w portfelu OFE wynikało przede wszyst- nych
kim z zakupów obligacji wyemitowanych przez
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BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
(o 3,8 mld zł). Obligacje te były popularne wśród
120
funduszy ze względu na ich wyższą rentowność
100
niż obligacji skarbowych i porównywalne ryzyko
80
inwestycyjne.
60
40

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze
inwestycyjne

20
9-2011

6-2011

3-2011

12-2010

9-2010

6-2010

3-2010

12-2009

9-2009

6-2009

3-2009

12-2008

0
9-2008

4.3.

Towarzystwa funduszy inwestycynych i fundusze Źródło: Analizy Online.
inwestycyjne są odrębnymi podmiotami prawnymi. W związku z tym ryzyko rynkowe nie spoWykres 4.10. Miesięczne saldo napływu środków
czywa na TFI i przeniesione jest na posiadaczy
do funduszy inwestycyjnych
tytułów uczestnictwa funduszy.
3
2

Zmiany wartości aktywów i napływ
środków do funduszy inwestycyjnych

Od początku 2011 r. najwięcej środków wycofano z krajowych i zagranicznych funduszy akcyjnych oraz funduszy mieszanych. Ze względu na utrzymującą się wysoką awersję do ryzyka, większość inwestorów wybierała prowadzące
bezpieczną politykę inwestycyjną funudsze rynku pieniężnego52 oraz fundusze papierów dłużnych. Dodatnie saldo napływu środków odnotowały również fundusze aktywów niepublicznych.
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W II i III kwartale 2011 r. aktywa netto funduszy
inwestycyjnych zmniejszały się (zob. wykres 4.9).
Ich wartość na koniec września 2011 r. wyniosła
108,1 mld zł51 . Spadek aktywów był związany
z niekorzystnymi zmianami cen na rynku akcji,
jak również odpływem netto środków z funduszy
(zob. wykres 4.10).

1

Źródło: Analizy Online.

Spadek cen akcji na GPW był przyczyną gwałtownego odpływu środków z funduszy inwestycyjnych w sierpniu 2011 r. Inwestorzy wycofali z nich wówczas 2,6 mld zł w ujęciu netto –
najwięcej od października 2008 r. Spadki cen instrumentów udziałowych oraz znaczna przewaga

51

Dane serwisu Analizy Online.
Pod pojęciem fundusze rynku pieniężnego należy rozumieć wszystkie fundusze, które inwestują głównie w instrumenty rynku pieniężnego, a nie jedynie fundusze zdefiniowane w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)
52

Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r.

87

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne I

umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy inwesty- 2010 r. relacja kapitałów własnych do wartości
cyjnych nad wpłatami nowych środków przeło- aktywów zarządzanych funduszy poprawiła się
żyły się na istotny spadek aktywów tych pod- dla większości towarzystw (zob. wykres 4.11).
miotów. W ciągu miesiąca zmniejszyły się one o
6,1% (7,3 mld zł).

Po dwuletnim okresie spadków przychodów i wyników finansowych, w 2010 r. sytuacja finansowa
TFI uległa znacznej poprawie53 . Było to wynikiem istotnego wzrostu wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, a w konsekwencji pobieranej
od tej kwoty opłaty za zarządzanie, stanowiącej główne źródło przychodów TFI (zob. tabela 4.4). Wśród kosztów w największym stopniu
wzrosły ograniczane w poprzednich latach wydatki na dystrybucję tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Wartość kapitałów własnych TFI na koniec
2010 r. wyniosła 1,2 mld zł i była wyższa niż
na koniec 2009 r. o około 8%54 . Główną przyczyną wzrostu było wypracowanie lepszych niż
w 2009 r. wyników finansowych. W porównaniu
z okresem analizowanym w Raporcie z grudnia

8

Kapitał TFI / Aktywa FI (w %)

Wyniki finansowe TFI

Wykres 4.11. Relacja kapitałów własnych wybranych TFI do wartości aktywów zarządzanych funduszy
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Uwaga: wartość kapitałów własnych podana jest wg stanu
na koniec grudnia 2010 r., a wartość aktywów na koniec
września 2011 r.
Źródło: Analizy Online.

Tabela 4.4. Wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki sektora TFI w zestawieniu ze średniomiesięczną
wartością aktywów netto funduszy inwestycyjnych
12-2008
12-2009
12-2010
Zmiana 2010 /
(w mln zł)
(w mln zł)
(w mln zł)
2009 (w %)
Przychody z działalności opera2 560,8
1 819,8
2 323,4
27,7
cyjnej, w tym:
- wynagrodzenie za zarządzanie
2 462,3
1 737,7
2 218,8
27,7
Koszty działalności operacyjnej
1 895,5
1 429,0
1 795,6
25,7
Wynik finansowy brutto
722,9
451,2
553,3
22,6
Wynik finansowy netto
579,7
365,4
442,6
21,1
Średnie aktywa netto funduszy
93 913,9
80 474,6
105 042,1
30,5
Rentowność brutto na działalno28,2
24,8
23,8
-1,0 pp.
ści operacyjnej (w %)
ROE (w %)
44,0
33,5
37,6
4,1 pp.
Źródło: GUS, Analizy Online.

53
54

Na dzień sporządzania raportu opublikowane zostały jedynie dane GUS na koniec 2010 r.
Dane GUS.
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Aktywa niepłynne – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki
norm płynności, w przybliżeniu aktywa niewynikające z czynności bankowych.
Aktywa o ograniczonej płynności – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia
wiążących banki norm płynności, w przybliżeniu aktywa wynikające z czynności bankowych poza
hurtowym rynkiem finansowym.
Banki komercyjne – krajowe banki komercyjne oraz oddziały zagranicznych instytucji kredytowych.
Bufor dochodowy – różnica pomiędzy dochodami do dyspozycji gospodarstwa domowego a wydatkami na spłatę rat kredytów i podstawowymi kosztami utrzymania.
Credit Default Swap (CDS) – kredytowy instrument pochodny, którego wystawca zobowiązuje się wypłacić nabywcy określoną w umowie kwotę rekompensaty w przypadku zajścia zdarzenia
kredytowego dotyczącego strony trzeciej (podmiotu referencyjnego), w zamian otrzymując premię. Zdarzeniem kredytowym może być ogłoszenie upadłości podmiotu referencyjnego, określona w
umowie zmiana wiarygodności kredytowej tego podmiotu, lub zmiana ratingu określonego dłużnego
papieru wartościowego.
Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS) – instrument zabezpieczający ryzyko stóp procentowych i ryzyko walutowe jednocześnie dla serii płatności odsetkowych w ustalonym okresie,
naliczanych od kwot nominalnych w dwóch różnych walutach.
Cross Currency Interest Rate Swap basis (CIRS basis) – transakcja CIRS, w której ustalone
dla każdej ze stron stopy procentowe są stopami zmiennymi, przy czym jedna z nich jest korygowana
o uzgodnioną w warunkach transakcji marżę, tzw. basis.
Dane annualizowane – w przypadku danych o przepływach - wartość przepływu z okresu roku;
w przypadku danych o stanach (zasobach) - przeciętna wartość stanu w okresie roku.
Dźwignia finansowa – relacja aktywów (lub aktywów ważonych ryzykiem) do funduszy podstawowych przed pomniejszeniami regulacyjnymi.
Efektywne oprocentowanie – relacja przychodów (kosztów) odsetkowych do przeciętnego stanu
należności (zobowiązań) w danym okresie.
European Financial Stability Facility (EFSF) – spółka specjalnego przeznaczenia utworzona
7 czerwca 2010 r. (decyzję o jej ustanowieniu podjęto w maju 2010 r.) w celu pozyskiwania przez
emisję obligacji finansowania w imieniu krajów strefy euro, które znalazły się w trudnej sytuacji
finansowej i nie są w stanie uzyskać finansowania na rynku. Obligacje emitowane przez EFSF
posiadają gwarancje państw strefy euro.
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Forward Rate Agreement (FRA) – transakcja, w której strony zobowiązują się do zapłaty
odsetek od ustalonej kwoty nominalnej za określony okres rozpoczynający się w przyszłości. Odsetki
te są naliczane według stopy procentowej ustalonej w dniu zawarcia kontraktu.
Fundusze podstawowe – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz.
U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) składają się z wpłaconego kapitału zakładowego (w bankach spółdzielczych funduszu udziałowego), kapitału zapasowego (funduszu zasobowego) i kapitałów rezerwowych (funduszu rezerwowego) powiększonych o fundusz ogólnego ryzyka,
niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk bieżącego okresu sprawozdawczego pomniejszony o przewidywane dywidendy i inne obciążenia. Fundusze podstawowe
pomniejsza się o wartość akcji własnych i wartości niematerialnych i prawnych posiadanych przez
bank, a także stratę z lat ubiegłych, stratę w trakcie zatwierdzania i stratę bieżącego okresu. Inne
pozycje bilanse powiększające fundusze podstawowe są określone w uchwale KNF nr 434/2010 z
dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku,
a inne pozycje pomniejszające fundusze podstawowe – w uchwale KNF nr 381/2008 z dnia 17
grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i
warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy
uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków
pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania
banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.
Interest Rate Swap (IRS) – transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych płatności odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności
odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej dla każdej ze stron. Stawki kontraktów IRS prezentowane w Raporcie to wysokość stopy stałej płaconej w
zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według zmiennej stopy WIBOR.
Koszty operacyjne – suma kosztów działania banku i amortyzacji.
Krajowy sektor bankowy – banki komercyjne i banki spółdzielcze działające w Polsce (bez
oddziałów instytucji kredytowych z innych krajów UE).
Kredyty konsumpcyjne – kredyty w karcie kredytowej, kredyty na cele konsumpcyjne ratalne i
pozostałe kredyty na cele konsumpcyjne dla osób prywatnych.
Luka finansowania – różnica miedzy sumą kredytów dla sektora niefinansowego, rządowego i
samorządowego a sumą depozytów przyjętych od tych sektorów, wyrażona jako procent wartości
kredytów.
Marża kredytowa – nadwyżka oprocentowania kredytu powyżej stopy rynku międzybankowego.
Marża odsetkowa netto – relacja wyniku odsetkowego uzyskanego w danym okresie do średniej
wartości aktywów w tym okresie (ang. Net Interest Margin).
Należności (kredyty) 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).
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Odpisy netto / Różnica wartości rezerw i aktualizacji – odpisy na rezerwy pomniejszone o
rozwiązania rezerw z określonego tytułu.
Odstęp międzykwartylowy – różnica między wartością trzeciego kwartyla a wartością pierwszego
kwartyla rozkładu zmiennej.
Osad w depozytach – stabilna część depozytów sektora niefinansowego.
Overnight Index Swap (OIS) – transakcja zobowiązująca obie strony do wymiany okresowych
płatności odsetkowych od określonej kwoty nominalnej przez uzgodniony okres. Dokonywane płatności odsetkowe są wyrażone w tej samej walucie i obliczane według stopy procentowej ustalonej
dla każdej ze stron. Stawki kontraktów OIS prezentowane w Raporcie to wysokość stopy stałej
płaconej w zamian za otrzymywanie odsetek naliczonych według średniej stopy O/N w okresie
obowiązywania kontraktu.
Podstawowa rezerwa płynności – kategoria aktywów banków definiowana przez Uchwałę Nr
386/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie wiążących banki norm płynności. W przybliżeniu
obejmuje ona kasę oraz należności i inne aktywa w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni.
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 indywidualny – (ocena agencji ratingowej Fitch) prawdopodobieństwo niewypłacalności
banku i ewentualnej potrzeby pomocy ze strony podmiotów trzecich. Miara odzwierciedla skalę ekspozycji instytucji finansowej na ryzyko. Wskaźnik ocenia: apetyt oraz sposób zarządzania ryzykiem
w analizowanej instytucji finansowej, strukturę bilansu, a także wielkość instytucji i dywersyfikację
działalności.
Rating siły finansowej – (ocena agencji ratingowej Moody’s) miara długookresowej zdolności
instytucji finansowej do samodzielnego działania bez wsparcia podmiotów trzecich, obliczana na
podstawie danych fundamentalnych, wartości badanej instytucji, skali dywersyfikacji działalności,
a także stopnia rozwoju systemu finansowego, w którym działa instytucja, jakości nadzoru i siły
gospodarki.
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
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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 w tym okresie.
Środki obce niestabilne – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki
norm płynności, w przybliżeniu środki niezaliczone przez bank do środków obcych stabilnych.
Środki obce stabilne – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki
norm płynności, w przybliżeniu środki, które bank zalicza do stabilnych źródeł finansowania, w
szczególności stabilna część bazy depozytowej, własnych papierów wartościowych niezaliczanych do
funduszy własnych, innych zobowiązań z pierwotnym terminem zapadalności powyżej 1 roku, które
bank zamierza utrzymywać oraz inne zobowiązania wynikające z czynności bankowych, których
plan pozyskania i utrzymania jest zatwierdzony przez radę nadzorczą.
Ubezpieczenia samochodowe AC – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych lub pojazdach lądowych bez
własnego napędu - grupa 3 działu ubezpieczeń majątkowych według klasyfikacji z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenia samochodowe OC – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów lądowych z napędem własnym - grupa 10 działu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
według klasyfikacji zamieszczonej w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
UCITS – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w
sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.
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.
Wartość zagrożona (value-at-risk ) – maksymalna strata, jaka może być poniesiona w ustalonym horyzoncie czasowym z zadanym prawdopodobieństwem, oszacowana na podstawie danych
historycznych.
WIG20 – Warszawski Indeks Giełdowy dużych spółek. W jego skład wchodzą akcje 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na GPW, które charakteryzują się najwyższą
płynnością akcji.
Wskaźnik cena do wartości księgowej – iloraz ceny akcji spółki do kapitału własnego przypadającego na jedną akcję spółki.
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).
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Współczynnik płynności M1 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł suma podstawowej
i uzupełniającej rezerwy płynności pomniejszona o środki obce niestabilne. Minimalna wartość
współczynnika wynosi 0,00.
Współczynnik płynności M2 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł relacja sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do środków obcych niestabilnych. Minimalna wartość
współczynnika wynosi 1,00.
Współczynnik płynności M4 – zgodnie z Uchwałą 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł relacja sumy funduszy
własnych i środków obcych stabilnych do sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej
płynności. Minimalna wartość współczynnika wynosi 1,00.
Wskaźnik rentowności (obrotu) brutto – iloraz wyniku finansowego brutto i przychodów z
całokształtu działalności.
Wskaźnik rentowności (obrotu) netto – iloraz wyniku finansowego netto i przychodów z całokształtu działalności.
Wskaźnik szkodowości – relacja odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zwiększonych o
zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto, do składki zarobionej
brutto, w procentach.
Wynik działalności bankowej – suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku pozaodsetkowego
(wynik z tytułu prowizji, przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu, wynik operacji finansowych, wynik
z pozycji wymiany).
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 OFE – różnica między przychodami wynikającymi z
zarządzania OFE (m.in. opłaty od wpłacanych składek i wynagrodzenie za zarządzanie OFE),
a kosztami z tytułu zarządzania OFE (m.in. prowizje dla ZUS od wpłacanych składek, koszty
akwizycji, koszty ogólne PTE).
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Wykaz skrótów
AC
BAEL
BFG
BGK
BIK
CDS
CEBS
CIRS
CRD IV
EBA
EBC
EFSF
ERM II
ESRB
EURIBOR
FED
FI
FRA
GPW
GUS
IRS
KE
KNB
KNF
LIBOR
LtV
MF
MFW
MSCI EM
MSSF/MSR
MSP
mWIG40
MWSZ
NBP

Auto casco
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Gospodarstwa Krajowego
Biuro Informacji Kredytowej
Credit Default Swap
Committee of European Banking Supervisors
Cross Currency Interest Rate Swap
Capital Requirements Directive IV
European Banking Authority
Europejski Bank Centralny
European Financial Stability Facility
Exchange Rate Mechanism II
European Systemic Risk Board
Euro Interbank Offered Rate
Federal Reserve System
Fundusze inwestycyjne
Forward Rate Agreement
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
Interest Rate Swap
Komisja Europejska
Komisja Nadzoru Bankowego
Komisja Nadzoru Finansowego
London Interbank Offered Rate
Loan-to-Value
Ministerstwo Finansów
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek
Minimalna wymagana stopa zwrotu
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NIF
O/N
OC
OECD
OFE
OIS
PKB
POLONIA
PSR
PTE
QE
ROA
ROE
S&P
SORBNET
sWIG80
UE
TFI
UFK
UKNF
VaR
VIX
WIBOR
WIG
WIG20
ZU
ZUS
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Niebankowe instytucje finansowe
Overnight
Odpowiedzialność cywilna
Organisation for Economic Co-operation and Development
Otwarte Fundusze Emerytalne
Overnight Index Swap
Produkt Krajowy Brutto
Polish Overnight Index Average
Polskie standardy rachunkowości
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
Quantitative easing
Return on assets
Return on equity
Standard & Poor’s
System Obsługi Rachunków Bankowych
Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek
Unia Europejska
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Value at Risk
Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index
Warsaw Interbank Offered Rate
Warszawski Indeks Giełdowy
Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek
Zakłady Ubezpieczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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